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Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 150 (yüz elli) dakikadır. 

3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve cevap 

kâğıdının üzerine gereksiz işaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 

7. Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretle-

mek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı izni olmadan 

kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa 

uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 



A 

1 

  A 

 

 

 

 

 

 

 



A 

1 

  A 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşü-

nülenin aksine olumlu bir durumla kar-

şılaşıldığı anlamı vardır? 

 

A) “Işıkla Karanlık Arasında” bir senaryo 

olmasına rağmen roman özellikleri yan-

sıtır. Dili açık, kurgusu sağlamdır.  

B) Filmlerinin öyküsünü odak alan Akad, 

hayatı ihmal etmezdi. Üsküdar’da çok 

kez karşılaştık, sempatik sesiyle önce 

seslenirdi.  

C) Gerçek hayatta tanıştığı kişileri, ruh dün-

yalarına varıncaya kadar dile getirir. Ki-

şiler hakkında esaslı şeyler konuşurdu.  

D) Lütfi Bey, hayatımın merkezinde yer 

alan kişilerinden biri oldu. Hâlâ yazışı-

rız. Mektupları bile müthiş bir üslup ör-

neği.  

E) Kuşkusuz, bu, son durağımız olacaktı. 

Romanya, beklediğim gibi değilmiş. Ha-

yallerimin ötesindeydi sanki. 

 

 

 

 

 

 

2. Bir dili bilmek demek, konuşulanı, yazılanı 

anlamak ve bizzat konuşmak ve yazmak de-

mektir. İdeal, bir dilde kullanılan bütün ke-

lime ve deyimleri bilmektir. İşte o zaman 

insan, geniş duygu ve düşünce dünyasına 

rahatça açılabilir.  

 

Bu parçaya göre, insanın geniş duygu ve 

düşünce dünyasına açılmasında, aşağıda-

kilerden hangisi önde gelir? 

 

A) Dil yeteneği  

B) Değişime açık olmak 

C) Sanatsal duyarlılık      

D) Kelime ve kavram zenginliği   

E) Birçok yabancı dil bilmek 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 

yanlışı vardır? 

 

A) Konuşma dili, tabirleri, ata hazinesidir, 

bunun kıymetini yabancı milletlerle te-

masa geçtiğimizde daha iyi anlarız.  

B) Dil sayesinde, bir milletin yüzyıllar bo-

yunca edindiği bilgi ve tecrübe, nesilden 

nesle aktarılır.  

C) Okuma yazma bilmeyen Türk halkının 

sağduyuya, bir hayat görüşüne sahip ol-

ması, konuşma dilinin zenginliğinden 

ileri gelir.  

D) Fakat yazı dili ve onun mahsulü olan ki-

tap, sözlü kültürden çok daha zengin ve 

emin bir kaynaktır.  

E) Kitap okuyanın bilgisi kadar konuşması 

da başka türlü olur, yazılı metinlerden 

faydalanmanın doğal sonucudur bu.  

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dü-

zeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?  

 

A) Hâlâ şapkası başındaydı, biraz sonra 

bunu hissetti, şapkasını çıkarıp bir eşya-

nın üzerine fırlattı. 

B) Rüzgâr dinmişti ama alnına bir ağrı ya-

pışmıştı, artık kelimelerle hiçbir şey dü-

şünmüyordu. 

C) Küçük çocuk, elindeki yırtık resmî ne 

kadar asker varsa hepsine gösterdi, bit-

mek bilmeyen sorular sordu.  

D) Kızın bu hâli onu iyice tedirgin etmişti, 

ileriye doğru bir adım daha atmaktan 

vazgeçmişti sanki. 

E) Zekâsı, bilgisi, görgüsü son derece ilgi 

çekiciydi, onunla konuşan herkesi etkisi 

altına alıyordu. 
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5. Festivalde titizlikle seçilen bu film, sonuçta 

her birimizin sinema tarihine ilişkin dene-

yimlerini oluşturuyor. Kayıp filmlere ulaş-

manın ve izlemenin imkânsız oluşu bir 

yana, arşivler ellerinde var olan ve restore 

ettikleri birçok filmi göstermekte bile büyük 

güçlük çekiyor. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu par-

çadaki altı çizili söz ile aynı anlama gelen 

bir ifade kullanılmıştır? 

 

A) Bu tarz filmler genellikle festivaller, özel 

gösterimler ya da DVD aracılığıyla ilgili 

kesimlere ulaşabiliyor.  

B) Bir şekilde izleyiciye ulaşan filmler, 

çoğu zaman geniş kesimlerce bilinen ve 

tanınan eserlerdir. 

C) Bu filmlerin bir bölümü, kapsamlı 

restorasyon projeleri çerçevesinde 

yeniden izleyiciyle buluşuyor. 

D) Elbette sinema değerlidir, bunun 

bilincinde olan milletler tarihini film 

şeridine aktarma gayretindedir. 

E) İzleyicinin düşünceleri şöyle dursun, 

dünya sinema sektörü izleyicinin 

hayallerini de dikkate almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen 

ilk yazılı antlaşmadır?  

 

A) Hudeybiye Barış Antlaşması 

B) Lozan Barış Antlaşması  

C) Kadeş Barış Antlaşması  

D) Phoinike Antlaşması 

E) Apameia Barış Antlaşması 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Malazgirt Za-

feri’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk 

Türk Beyliklerinden biridir?  

 

A) Karamanoğulları   

B) Danişmentliler  

C) Germiyanoğulları  

D) Karesioğulları 

E) Candaroğulları  

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul’un fet-

hinin sonuçlarından biri değildir? 

 

A) Osmanlı Devleti’nin Türk-İslam dünya-

sında saygınlığı arttı. 

B) Osmanlılar, Asya ve Avrupa kıtaların-

daki topraklarını birleştirerek Anadolu 

ve Balkanlardaki hâkimiyetlerini pekiş-

tirdi. 

C) Derebeylik çöküş sürecine girerken, 

merkezi krallıklar güç kazanmaya baş-

ladı.  

D) İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti 

oldu. 

E) Doğu Akdeniz’de Osmanlı hakimiyeti 

kesinleşti.  

 

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde Kurtuluş Sa-

vaşının temel dayanağı ve gerekçesi or-

taya konularak Millî Mücadelenin so-

nuna kadar yapılacak işlerin ilk çerçeve 

planı hazırlanmıştır?  

 

A) Erzurum Kongresi 

B) Amasya Görüşmeleri 

C) Amasya Genelgesi     

D) Sivas Kongresi 

E) Misak-ı Milli Kararları   
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10. Sâdâbât Paktı’na katılan devletler, aşağı-

daki seçeneklerin hangisinde doğru ola-

rak verilmiştir?  

 

A) İran-Irak-Afganistan-Türkiye  

B) Irak-Pakistan-Türkiye-Azerbaycan  

C) Afganistan-Pakistan-Irak-Türkiye  

D) Afganistan-Türkiye-Mısır-İran  

E) Pakistan-Mısır-Irak-Türkiye 

 

 

 

11. Yıllık ortalama yağış miktarının Diyar-

bakır’da 500 mm, Ankara’da ise 386 mm 

olmasına rağmen Diyarbakır’ın An-

kara’dan daha kurak olması aşağıdaki-

lerden hangisi ile açıklanabilir? 

 

A) Volkanik arazinin fazla olması 

B) Buharlaşmanın fazla olması  

C) Yer şekillerinin sade olması 

D) Deniz etkisinden uzak olması 

E) Yükseltisinin az olması 

 

 

 

 

12. Nüfusun cinsiyet ve dar aralıklı yaş yapısı 

verilerinden nüfus piramidi elde edilir. 

 

Buna göre, Türkiye’nin nüfus piramidi 

kullanılarak aşağıdaki nüfus özelliklerin-

den hangisine ulaşmak mümkün değil-

dir? 

 

A) Toplam nüfus miktarına 

B) Kadın nüfusun toplam nüfus içindeki pa-

yına   

C) 20-24 yaş aralığındaki nüfusun toplam 

nüfus içindeki payına 

D) Nüfusun sektörel dağılımına  

E) 65 yaş üstü erkek nüfusun toplam nüfus 

içindeki payına 

 

13. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde, bir ta-

rım ürününün başlıca yetişme alanları gös-

terilmiştir. 

 

 

 

Bu tarım ürünü, aşağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Pirinç 

B) Tütün 

C) Zeytin 

D) Turunçgiller 

E) Pamuk 

 

 

 

14. Türkiye’deki bazı kentler ve buralarda 

gelişme gösteren endüstri kolları eşleştir-

melerinden hangisi yanlış verilmiştir? 

 

A) Adana – Dokuma  

B) Sakarya – Otomotiv 

C) Antalya – Bakır işleme  

D) İskenderun – Demir çelik 

E) İzmir – Petrokimya 

 

 

 

15. Türkiye’deki bazı turizm varlıkları ve bu-

lundukları il eşleştirmelerinden hangisi 

doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Ihlara Vadisi – Nevşehir 

B) Troya Antik Kenti – Bursa  

C) Çatalhöyük Neolitik Yerleşmesi – Çorum 

D) İnsuyu Mağarası – Antalya 

E) Ani Arkeolojik Alanı – Kars 
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16. Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), aşağı-

daki birimlerden hangisine bağlıdır? 

 

A) Cumhurbaşkanlığı 

B) Başbakanlık 

C) İçişleri Bakanlığı 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü 

E) Genelkurmay Başkanlığı 

 

 

17. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi da-

imî üyesi ülkeler aşağıdaki seçeneklerin 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) ABD, Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa 

B) ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa 

C) ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya 

D) ABD, Rusya, Kanada, İngiltere, Fransa 

E) ABD, Rusya, Kanada, Almanya,             

İngiltere 

 

 

18. Ülkemizde, 16 Nisan 2017 referandumu 

ile kabul edilen yeni hükümet şekli, aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Başkanlık Sistemi 

B) Yarı Başkanlık Sistemi 

C) Kabine Sistemi 

D) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 

E) Parlamenter Sistem 

 

 

19. Bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde grup kurabilmesi için gerekli 

asgari milletvekili sayısı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) 10 

B) 20 

C) 40 

D) 50 

E) 60 

 

20. Eş statüde sayılan normlar, aşağıdaki se-

çeneklerin hangisinde doğru olarak ve-

rilmiştir? 

 

A) Yönetmelik – Yönerge 

B) Tüzük – Genelge 

C) Kanun – Milletlerarası Antlaşma 

D) Anayasa – Kanun 

E) Kanun – Tüzük 

 

 

 

 

21. Sınıf kitaplığına yerleştirilen roman, 

hikâye, şiir, tiyatro, masal, efsane, deneme 

türündeki kitaplar, sırasıyla birden ona ka-

dar numaralanmış raflara yan yana dizilmiş-

tir. Kitapların yerleşim numaralarına ilişkin 

bilgiler, şu şekildedir: 

 Üç numaralı rafta, hikâye kitapları 

vardır. 

 Yedi numaralı rafta, şiir kitapları var-

dır. 

 Son üç raf, boştur. 

 Roman ve hikâye, yan yanadır. 

 Tiyatro ve şiir arasında, boş raf vardır. 

 Hikâye ve tiyatro kitapları arasında, 

sadece deneme kitapları vardır. 

Buna göre  

I. masal 

II. efsane 

III. roman  

IV. hikâye 

V. deneme 

 

kitaplarından hangileri yan yana duru-

yor olamaz? 

 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) III ve IV 

E) IV ve V 
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Nihal, Merve, Ozan, Mehmet, Sevgi ve Tayfun 

gömlek almak için bir mağazaya girmişlerdir. 

Gri, mavi, pembe ve sarı renkte dört adet klasik 

gömlek; gri, pembe ve sarı renkte üç adet spor 

gömlek bulunan mağazada yaptıkları alışveriş 

ile ilgili bilgiler şu şekildedir: 

 

 Kişiler yukarıda verilen isim sırasına 

göre gömlek denemişlerdir. 

 Herkes farklı bir gömlek denemiştir. 

 Bir gömlek kimse tarafından denenme-

miştir. 

 Her spor gömlekten sonra klasik gömlek 

denemişlerdir. 

 Nihal pembe bir gömlek denemiştir. 

 Mehmet sarı bir spor gömlek denemiştir. 

 Tayfun klasik gömlek denemiştir. 

 Merve sarı renkli klasik gömlek dene-

miştir. 

 Ozan gri renkli klasik gömlek denemiş-

tir. 

 

22. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle yanlıştır? 

 

A) Nihal’in denediği gömlek spor gömlek-

tir. 

B) Sevgi’nin denediği gömlek klasik bir 

gömlektir. 

C) Sevgi’nin denediği gömlek spor bir 

gömlektir. 

D) Spor gömlek deneyen iki kişidir. 

E) Klasik gömlekleri dört kişi denemiştir. 

 

 

 

 

 

23. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle doğrudur? 

 

A) Sevgi ve Merve’nin denedikleri gömlek-

ler aynı renktedir. 

B) Sarı renkli klasik gömlek deneyen kişi 

Tayfun’dur. 

C) Sevgi pembe renkli gömlek denemiştir. 

D) Gri renkli spor gömlek deneyen olma-

mıştır. 

E) Mavi renkli klasik gömlek deneyen ol-

mamıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Her spor gömlekten sonra klasik gömlek 

denendiğine göre aşağıdakilerden han-

gisi kesinlikle doğrudur? 

 

A) Nihal pembe spor gömlek denemiştir. 

B) Ozan sarı klasik gömlek denemiştir. 

C) Sevgi mavi klasik gömlek denemiştir. 

D) Tayfun mavi klasik gömlek denemiştir. 

E) Sevgi pembe spor gömlek denemiştir. 

 

22. - 24. soruları aşağıdaki açıklamalara 

göre, cevaplayınız. 
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25.  

I. Batı romancılarından aşırılmış kişi-

lerle, 

II. Tanzimat romancıları gözlerini kendi  

III. bir yığın kuklayla doldurmuşlardır. 

IV. ruhumuza çok yabancı 

V. içlerine çeviremedikleri için romanla-

rını 

 

Yukarıdaki sözler, anlamlı ve kurallı bir 

cümle oluşturacak biçimde sıralandı-

ğında, aşağıdakilerden hangisi baştan 

üçüncü olur?  

 

A) V 

B) IV 

C) III 

D) II 

E) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Üç basamaklı bir (abc) doğal sayısı-

nın birler ve yüzler basamağı yer de-

ğiştirilerek (cba) doğal sayısı elde edi-

liyor. 

 Elde edilen üç basamaklı sayı, ilk sa-

yıdan 495 küçüktür. 

 

 

26. (abc) doğal sayısının yüzler ve birler ba-

samağındaki rakamlarının farkı aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 

E) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Bu şartları sağlayan rakamları farklı kaç 

tane üç basamaklı (abc) doğal sayısı var-

dır? 

 

A) 56 

B) 50 

C) 48 

D) 40 

E) 32 

 

26 ve 27. soruları aşağıdaki bilgilere göre, 

birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 
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Spor Dalı Yüzdeler (%) 

Futbol 36 

Basketbol 24 

Voleybol 12 

Hentbol 18 

Yüzme 10 

 

Bir okulda 450 öğrenci vardır. Öğrencilerin 

herbiri sadece bir spor dalına kayıtlıdır. Yu-

karıdaki tabloda, öğrencilerin spor dallarına 

göre dağılımları yüzde (%) olarak verilmiş-

tir. 

 

28. Hentbol spor dalına kayıtlı kaç öğrenci 

vardır? 

 

A) 45 

B) 54 

C) 81 

D) 108 

E) 162 

 

 

 

 

 

 

 

29. Bu tablo, dairesel grafikle gösterilirse 

yüzme spor dalına kayıtlı öğrencilere ait 

daire diliminin merkez açısı kaç derece 

olur? 

 

A) 36 

B) 42 

C) 48 

D) 54 

E) 60 

 

30.  

 
 

Yukarıdaki düzgün geometrik şekiller ve iç-

lerine yazılan sayılar arasında bir ilişki var-

dır.  

 

Buna göre, düzgün ongen içine yazılacak 

sayı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) 42 

B) 56 

C) 72 

D) 90 

E) 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. (34a1) dört basamaklı sayısı 3 ile tam bö-

lünebildiğine göre a’nın alabileceği kaç 

farklı değeri vardır? 

 

A) 7 

B) 6 

C) 5  

D) 4 

E) 3 

 

28 ve 29. soruları aşağıdaki tabloya göre, 

birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 
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32. Yıllık %12 faiz oranı ile PTT Banka bir yıl-

lığına yatırılan bir miktar para yıl sonunda 

6160 TL olmuştur.  

 

Aynı para, yıllık % 15 faiz oranı ile yatı-

rılsaydı yıl sonunda ne kadar fazla faiz 

geliri elde edilirdi? 

 

A) 165 

B) 160  

C) 155  

D) 150 

E) 145 

 

 

 

 

 

33. Bir öğrenci elindeki parayla 4 defter ve 11 

kalem ya da 7 defter ve 2 kalem alabilmek-

tedir.   

 

Buna göre, bu öğrenci sadece kalem al-

mak isterse kaç kalem alabilir?  

 

A) 20                 

B) 21                          

C) 22            

D) 23   

E) 24 

 

 

 

 

 

34. 4+8+12+16+…+1000 toplamı aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) 125500  

B) 126000 

C) 131500 

D) 136000 

E) 145500 

 

35. Bir kap, içindeki su ile tartıldığında 18 kg 

geliyor. Kabın içindeki suyun    
1

5
 ’i dökül-

dükten sonra kap tekrar  tartıldığında 15 kg 

geliyor.  

 

Buna göre, boş kabın ağırlığı kaç kg’dır? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 2018 yılı Dünya Futbol Şampiyonası, aşa-

ğıdaki ülkelerden hangisinde yapılmış-

tır? 

 

A) Rusya 

B) Amerika Birleşik Devletleri 

C) Fransa 

D) Japonya 

E) İtalya 

 

 

 

 

37. Değeri yüksek para ve yetersiz talep do-

layısıyla oluşan ekonomik durgunluk, 

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade 

edilir? 

 

A) Devalüasyon 

B) Revalüasyon 

C) Enflasyon 

D) Deflasyon 

E) Stagflasyon 
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38. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk Kül-

tür Bakanı, aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ziya Gökalp 

B) Hasan Ali Yücel 

C) Talat Sait Halman 

D) Halide Edip Adıvar 

E) Mustafa Necati 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. İstanbul Boğazı üzerine inşa edilen 

üçüncü köprünün ismi, aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 

B) Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü 

C) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 

D) 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü 

E) Yavuz Sultan Selim Köprüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Bü-

yük Ödülü, 2017 yılında “Tarih” ala-

nında, aşağıdaki bilim insanlarından 

hangisine verilmiştir? 

 

A) Prof. Dr. Kemal Karpat 

B) Prof. Dr. Halil İnalcık 

C) Prof. Dr. İlber Ortaylı 

D) Prof. Dr. Şerif Mardin 

E) Prof. Dr. Reşat Genç 

 

41. PTT hizmetlerine ilişkin olarak sorumlu-

luk davası açma süresi ne kadardır? 

 

A) İşlemin tesisinden itibaren 1 yıl 

B) İşlemin tesisinden itibaren 2 yıl 

C) İşlemin tesisinden itibaren 5 yıl 

D) Zarar ve sorumlunun öğrenilmesinden 

itibaren 1 yıl 

E) Zarar ve sorumlunun öğrenilmesinden 

itibaren 2 yıl 

 

 

42. PTT’nin organları aşağıdakilerin hangi-

sinde doğru olarak verilmiştir? 

 

A) Genel Kurul – Yönetim Kurulu –          

Denetim Kurulu 

B) Genel Müdürlük – Genel Kurul –          

Denetim Kurulu 

C) Genel Kurul – Yönetim Kurulu – Genel 

Müdürlük 

D) Genel Kurul – Yönetim Kurulu –           

Danışma Kurulu 

E) Genel Müdürlük – Genel Kurul –         

Danışma Kurulu 

 

43. Aşağıdakilerden hangisi PTT Genel Ku-

rulu’nun görev ve yetkileri arasında yer 

alır? 

 

A) Sunulan hizmetlerin ücretlerini ve 

ödeme esaslarını belirlemek 

B) Faaliyet ve hizmet alanlarına ilişkin ola-

rak gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler 

imzalanmasına karar vermek 

C) Yurt içinde ve yurt dışında gerekli yer-

lere işyeri açılmasına ve kapatılmasına 

karar vermek 

D) Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütüle-

bilmesi için gerekli çalışma usullerini 

tespit etmek 

E) Yıllık faaliyet raporu ile bilanço ve kâr 

zarar hesaplarını incelemek 
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44. Sözleşmeli PTT personelinin aylık, ücret 

ve diğer mali hakları hangi organ tara-

fından belirlenmektedir? 

 

A) Genel Kurul 

B) Yüksek Planlama Kurulu 

C) Yönetim Kurulu 

D) Genel Müdürlük 

E) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı  

 

45. Aşağıdaki hizmetlerden hangisi evrensel 

posta hizmet yükümlüsünün tekelinde 

değildir? 

 

A) Yurt içi haberleşme gönderilerinin top-

lanması 

B) Yurt dışı haberleşme gönderilerinin 

sevki 

C) Postada alınacak ücretleri gösteren posta 

pullarının bastırılması 

D) Postada alınacak ücretleri gösteren posta 

pullarının satışa çıkarılması 

E) Savaşta ve barışta Türk Silahlı Kuvvet-

lerinin posta hizmetlerinin gerçekleştiril-

mesi 

 

46. Evrensel posta hizmetinin kapsamını ge-

rektiğinde yeniden belirlemekle görevli 

organ aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu  

B) Genel Kurulun teklifi üzerine Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

C) Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Ulaş-

tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan-

lığı  

D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın teklifi üzerine Yüksek 

Planlama Kurulu  

E) Yüksek Planlama Kurulu’nun teklifi 

üzerine Bakanlar Kurulu 

47. Kabulü yasak olan maddeleri postayla 

gönderenler hakkında aşağıdaki yaptı-

rımlardan hangisi uygulanır? 

 

A) Bir aydan üç aya kadar hapis cezası 

B) Gönderi ücretinin bin katı tutarında adli 

para cezası 

C) İki hafta disiplin hapsi cezası 

D) Gönderi ücretinin beş yüz katı tutarında 

idari para cezası 

E) Gönderi ücretinin yüz katı tutarında taz-

minat cezası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Aşağıdaki ihlallerden hangisinin gerçek-

leşmesi hâlinde, ilgili hizmet sağlayıcısına 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

tarafından bir önceki takvim yılındaki 

net satışların yüzde birine kadar idari 

para cezası uygulanır? 

 

A) Hizmet sağlayıcısının, acil durum ihti-

yaçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi 

B) Hizmet sağlayıcısının, tahakkuka esas 

bildirimleri Kuruma süresi içinde ve ek-

siksiz olarak yapmaması 

C) Hizmet sağlayıcısının, yetkilendirme 

kapsamı dışına çıkarak posta hizmeti 

vermesi 

D) Hizmet sağlayıcısının, hizmetin kısıtlan-

masına veya durdurulmasına ilişkin yü-

kümlülüklerini yerine getirmemesi 

E) Hizmet sağlayıcısının, rekabetin tesisi ve 

korunmasına yönelik ilgili mevzuatı 

ihlâl etmesi 
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49. Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Teknoloji-

leri ve İletişim Kurumu’nun görev ve yet-

kileri arasında yer almaz? 

 

A) PTT’nin daha etkin ve verimli çalışması 

için personel ücretiyle ilgili performans 

kriterlerini belirlemek 

B) Posta sektöründe ortaya çıkan rekabet 

ihlallerini denetlemek 

C) Hizmet sağlayıcıları ile kullanıcıları ilgi-

lendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul 

kararlarını kamuoyuna duyurmak 

D) Posta sektörü ile ilgili soruşturma işlem-

lerini yürütmek 

E) Tarifelerin uygulama usul ve esaslarını 

belirlemek 

 

50. PTT Yönetim Kurulu kaç üyeden oluş-

maktadır? 

 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

51. Aşağıdakilerden hangisi hem kayıtlı hem 

de kayıtsız gönderiler arasında yer alır? 

 

A) Posta kargoları 

B) Posta kolileri 

C) Posta havaleleri 

D) Acele posta gönderileri 

E) Posta kartları 

 

52. Bir mektubun yüzeyinin en az hangi bo-

yutta olması gerekir? 

 

A) 13x8 cm 

B) 10x10 cm 

C) 14x9 cm 

D) 17x9 cm 

E) 17x14 cm 

 

53. Alındı düzenlenen kayıtlı gönderiler ba-

kımından, gönderici ad ve adresinin ya-

zılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

 

A) Gönderici ad ve adresinin alındıya yazıl-

ması zorunlu, gönderi üzerine yazılması 

isteğe bağlıdır. 

B) Gönderici ad ve adresinin gönderi üze-

rine yazılması zorunlu, alındıya yazıl-

ması isteğe bağlıdır. 

C) Gönderici ad ve adresinin alındıya yazıl-

ması zorunlu, gönderi üzerine ise sadece 

gönderici adı yazılması zorunludur. 

D) Gönderici ad ve adresinin gönderi üze-

rine ve alındıya yazılması zorunludur. 

E) Gönderici ad ve adresinin gönderi üze-

rine yazılması zorunlu, alındıya ise sa-

dece gönderici adı yazılması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Kişisel haber niteliği taşıyan ve herhangi 

bir fiziksel araç üzerine yazılan, gönde-

rici tarafından gönderi üzerinde belirti-

len adrese sevk ve teslim edilmesi isteni-

len gönderiler aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ifade edilir? 

 

A) Telgraf gönderileri 

B) Mektuplar 

C) Turpex gönderileri 

D) Tele – Post gönderileri 

E) Posta kartları 

 



A 

12 

  A 

55. Posta kartlarına ilişkin aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Posta kartları dayanıklı kâğıt veya kar-

tondan yapılmış olmalıdır. 

B) Posta kartlarına ticaret eşyası örnekleri 

eklenemez. 

C) Posta kartlarının arka yüzlerine kâğıttan 

kesilmiş parçaların yapıştırılması müm-

kündür. 

D) Posta kartı yurt içinde bir adrese yollana-

caksa yüz taraflarının başında “Posta 

Kartı” ibaresi bulunmalıdır. 

E) Yurt dışına yollanacak resimli kartların 

yüz taraflarının başında “Carte Postale” 

ibaresi bulunması zorunludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Adressiz basılmış kâğıtlarda ücret alın-

masına ilişkin aşağıda yer alan bilgiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Postaya verildikleri il merkezi sınırları 

içerisinde dağıtılacaksa sadece posta üc-

reti alınır. 

B) Postaya verildikleri ilçe merkezi sınırları 

içerisinde dağıtılacaksa sadece posta üc-

reti alınır. 

C) Postaya verildikleri il merkezi sınırları 

dışında dağıtılacaksa sadece dağıtım üc-

reti alınır. 

D) Postaya verildikleri ilçe merkezi sınırları 

dışında dağıtılacaksa posta ücreti ve da-

ğıtım ücreti alınır. 

E) Postaya verildikleri il merkezi sınırları 

dışında dağıtılacaksa sadece posta ücreti 

alınır. 

 

57. Aşağıda yer alan kayıtlı gönderilerden 

hangisi resmî evrak niteliği taşımakta-

dır? 

 

A) Telgraf gönderisi 

B) Tele – Post gönderi 

C) Turpex gönderisi 

D) Basılmış kâğıtlar 

E) Posta havale gönderisi 

 

 

 

 

58. Düzenlenmiş tebliğ evrakına; kime, ne 

zaman ve nasıl teslim edildiğine ilişkin 

bilgilerin yazılacağı kapalı zarfı ifade 

eden kavram aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

 

A) Posta alındısı 

B) Mazbata 

C) Tebliğ alındısı 

D) Gerçekleşme kâğıdı 

E) Bilgilendirme belgesi 

 

 

 

 

59. El yazıları, matbu evrak ve benzeri dokü-

manların telekomünikasyon sistemlerin-

den yararlanılarak uzak bir noktada 

kopyası oluşturulduktan sonra alıcıla-

rına imza karşılığı teslim edilmek üzere 

PTT tarafından kabulü yapılan gönderi-

ler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 

ifade edilir? 

 

A) Turpex gönderileri 

B) Posta havaleleri 

C) Tele – Post gönderileri 

D) Telgraf gönderileri 

E) Acele posta gönderileri 
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60. İşyerleri arasında alınıp verilen kayıtlı 

posta kartları için aşağıdaki belgelerden 

hangisi düzenlenmelidir? 

 

A) Liyas etiketi 

B) Gerçekleşme kâğıdı 

C) Bildirme listesi 

D) Yol kağıdı 

E) Posta teslim bordrosu 

 

61. Kayıtsız posta gönderilerinin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan gruba verilen 

ad aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Liyas 

B) Bildirme listesi 

C) Takse 

D) Sekogram 

E) Görme kurulu 

 

 

62. Aşağıdakilerden hangisi kayıtsız gönde-

riler arasında yer alabilir? 

 

A) Turpex gönderileri 

B) Acele posta gönderileri 

C) Yurt dışı çıkışlı küçük paketler 

D) Tele – Post gönderileri 

E) Posta kargoları 

 

 

63. Basılmış kısımları gönderinin esasını teş-

kil etmediği açıkça görülen ve boş yerleri 

sonradan doldurulmak üzere düzenlen-

miş bulunan aşağıdaki belgelerden han-

gisi basılmış kağıt olarak kabul edilebi-

lir? 

 

A) Bordrolar  

B) Resimsiz kartlar 

C) Resimli kartlar 

D) Kartvizitler  

E) Tebrik ve davetiyeler 

 

64. Görme engellilere özgü yazılara ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylene-

mez? 

 

A) Görme engellilere özgü yazıların boyut-

ları mektuplarda olduğu gibidir. 

B) Bu tür gönderilerin üzerine “Görme En-

gellilere Özgü Yazı” ifadesinin yazıl-

ması zorunludur. 

C) Görme engellilere özgü yazı işaretini ta-

şıyan gönderilerin postaya kabul anında 

kontrol edilebilir ambalaj içerisinde ve-

rilmesi gerekir. 

D) Bu tür gönderilerin içlerine ve aralarına 

başka türlü bir kâğıt konulması hâlinde 

ekstra ücret ödenmesi gerekir. 

E) Görme engellilere özgü yazıların son 

ağırlık limiti ayrıca belirlenmiştir. 

 

65. Aşağıdakilerden hangisi küçük paketle-

rin içine konabilecek yazı ve notlar ara-

sında yer almaz? 

 

A) Kapsamı ile ilgili olmak kaydıyla fatura 

gibi belgeler 

B) Kişisel haberleşme niteliğindeki bilgiler 

C) Gönderici ile alıcı arasında daha evvel 

yapılan yazışmaya ilişkin bir referansın 

kayıt numarası 

D) Fiyatları oluşturan unsurları gösteren not 

ve yazılar 

E) Teknik özelliklerini, menşe ve türünü 

belirten özel bilgiler 

 

66. Aşağıdaki makamlardan hangisi Tebli-

gat Kanunu’na göre tebligat çıkarmaya 

yetkili değildir? 

 

A) Noterler 

B) Belediyeler 

C) Kamuya yararlı dernekler 

D) Barolar 

E) Köy Hükmî Şahsiyetleri 
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67. Aşağıdakilerden hangisi tebligat türle-

rinden biri değildir? 

 

A) İdari tebligat 

B) Kazai tebligat 

C) Mali tebligat 

D) Usulsüz tebligat 

E) Elektronik tebligat 

 

68. Elektronik tebligatın yapılmış sayılması 

bakımından aşağıda belirtilen sürelerden 

hangisi geçerlidir? 

 

A) Elektronik tebligatın muhatabın elektro-

nik adresine ulaştığı tarihi izleyen be-

şinci günün sonu 

B) Muhatabın elektronik tebligatı öğrendiği 

tarihi izleyen beşinci günün sonu 

C) Elektronik tebligatın muhatabın elektro-

nik adresine ulaştığı tarih 

D) Muhatabın elektronik tebligatı öğrendiği 

tarih 

E) Elektronik tebligatın muhatabın elektro-

nik adresine ulaştığı tarihten itibaren bir 

hafta sonra  

 

69. Elektronik tebligata ilişkin aşağıdaki bil-

gilerden hangisi doğru değildir? 

 

A) Elektronik tebligat yapılabilmesi için 

muhatabın elverişli bir elektronik adres 

bulundurması gerekir. 

B) Elektronik adresin; merkezi Türkiye’de 

ve denetlenebilen bir adres olması gere-

kir. 

C) Elektronik tebligat yapılması kural ola-

rak kişinin isteğine bağlıdır. 

D) Tüzel kişilerin elektronik adres bulun-

durma zorunluluğu yoktur. 

E) Elektronik tebligatın zorunlu sebeplerle 

yapılamaması durumunda, normal usule 

göre tebligat yapılır. 

70. Avukatların takip ettikleri davalarda 

birbirlerine doğrudan tebligat yapabil-

mesi için aşağıdakilerden hangisinin ger-

çekleşmesi gerekir? 

 

A) Aynı davada daha önce tebligat yapılma-

mış olması 

B) Tebligat yaparken bir başka tanığın bu-

lunması 

C) Tebligatın makbuz karşılığında yapıl-

ması 

D) Mahkeme başkanından izin alınmış ol-

ması 

E) Tebligatın duruşma başlamadan önce ya-

pılması 

 

 

 

 

71. Tebligatı tevsik eden belgeye verilen isim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Tebliğ ihbarnamesi 

B) Tebliğ davetiyesi 

C) Tebliğ ihtarnamesi 

D) Tebliğ evrakı 

E) Tebliğ mazbatası 

 

 

 

72. Aşağıda belirtilen işlemlerden hangisi 

usulsüz tebligat olarak nitelendirilemez? 

 

A) Tebliğ imkânsızlığı hâlinde kapıya ya-

pıştırma işleminin yapılmaması 

B) Adresi meçhul kimseye gazete ile ilan 

yapılmaması 

C) Tebliğ mazbatasının düzenlenmemiş ol-

ması 

D) Aynı çatı altında oturmayan aile fertle-

rine tebligat yapılması 

E) Avukat yerine sıfatı usulen tespit edilen 

avukat kâtiplerine tebligat yapılması 
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73. Aşağıdakilerden hangisi ilan yoluyla teb-

ligata başvurulabilmesi için gerekli şart-

lar arasında yer almaz? 

 

A) Muhatabın adresini değiştirmesi ve deği-

şikliği bildirmemesi 

B) Muhatabın adresinin belirlenememesi 

C) Tebliğ talebinde bulunan kişinin tebligat 

masraflarını yatırması 

D) Muhatabın kimliğinin bilinmesi 

E) Kolluk kuvvetleri aracılığıyla muhatabın 

adres araştırmasının yapılması 

 

 

74. Aşağıdaki durumlardan hangisinin ger-

çekleşmesi hâlinde tebliğ evrakının zayi 

olmasından PTT idaresi sorumlu olmaz? 

 

A) Postacının yırtık olan çantasından düşen 

tebliğ evrakının kaybolması 

B) Yağmurlu havada tebligat yapılması es-

nasında tebliğ evrakının ıslanarak yırtıl-

ması  

C) Tebligat memurunun muhatabın komşu-

suna teslim ettiği tebligat evrakının kay-

bolması  

D) Sel sonucunda tebliğ evrakının kaybol-

ması 

E) Tebligat memurunun tebliğ evrakını gir-

diği bir lokantada unutması sonucunda 

evrakın kaybolması 

 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi muhatap adına 

tebligatı kabule yetkili kişiler arasında 

yer almaz? 

 

A) Muhatabın ev arkadaşı  

B) Muhatapla birlikte yaşayan hizmetçisi  

C) Muhatabın daimi müstahdemi 

D) Muhatabın birlikte yaşadığı amcasının 

oğlu 

E) Muhatabın karşı dairede oturan annesi 

 

76. Tebligatın yapılacağı zamana ilişkin ola-

rak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi 

doğru değildir? 

 

A) Tebligat, mesai saatlerinin dışında da ya-

pılabilir. 

B) Kural olarak adli tatilde tebligat yapıla-

bilir. 

C) Tebligatın gece vakti yapılabilmesi, mu-

hatabın kabul etmesine bağlıdır. 

D) Resmî tatil günlerinde tebligat yapılma-

sına herhangi bir engel yoktur. 

E) Avukat bürolarında yapılacak tebligatla-

rın, resmî çalışma gün ve saatlerinde ya-

pılması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Tebellüğden imtina durumunda tebliğ 

memurunun aşağıdaki işlemlerden han-

gisini yapmasına gerek yoktur? 

 

A) Tebellüğden imtina edildiği ve bu imti-

nanın kim tarafından yapıldığının tebliğ 

mazbatasına yazılması     

B) Tebliğ evrakının muhtar, ihtiyar heyeti 

azaları, zabıta amir veya memurlarına bı-

rakılması      

C) Muhataba keyfiyetin haber verilmesi 

için en yakın komşuya bildirimde bulu-

nulması  

D) Tebligatın muhtar veya tebligatı kabule 

mecbur olan diğer kişilerce kabul edil-

memesi durumunda çıkış merciine iade 

edilmesi   

E) Tebliğ evrakının kime bırakıldığına dair 

ihbarnamenin kapıya yapıştırılması 
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78. Birden fazla vekille takip edilen dava ve 

işlerde tebligatın yapılma şekline ilişkin 

olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

 

A) Tebligat her bir vekile ayrı ayrı yapılma-

lıdır.    

B) Tebligat, muhatabın belirttiği vekile ya-

pılmalıdır.  

C)  Herhangi bir vekile tebligat yapılması 

yeterlidir.   

D) Tebligat en tecrübeli vekile yapılmalıdır.            

E) Tebligatın ilk atanan vekile yapılması 

gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Bilinen adrese tebligatla ilgili olarak aşa-

ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Kural olarak tebligat, muhatabın bilinen 

en son adresine yapılır.   

B) Bilinen adrese tebligat esası hem gerçek 

kişiler hem de tüzel kişiler bakımından 

geçerlidir.  

C) Bilinen en son adrese tebligat yapılması 

mümkün olmaz ise tebligat, adres kayıt 

sistemindeki adrese yapılır.  

D) Yurt dışında bulunan muhatabın yurt dışı 

adresi biliniyorsa tebligat yurt dışına ya-

pılmalıdır. 

E) Muhatap dışındaki kişilerin muhatabın 

en son adresi hususundaki beyanları dik-

kate alınmaz.   

 

80. Muhatabın kendisi hakkında tebliğ me-

muruna yalan beyanda bulunması ve bu-

nun sonucunda gecikme veya zarar mey-

dana gelmesi durumunda fail hakkında 

ayrıca uygulanacak hapis cezası aşağıda-

kilerden hangisidir? 

 

A) 1 aydan 3 aya kadar hapis 

B) 3 aydan 1 yıla kadar hapis   

C) 6 aydan 2 yıla kadar hapis    

D) 1 yıldan 2 yıla kadar hapis    

E) 1 yıldan 5 yıla kadar hapis               

 

 

 

 

 

 

81. Posta kargosu veya posta kolilerini ihtiva 

eden torba, kutu, kap veya kafeslere ta-

kılması gereken etiketin rengi aşağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Beyaz 

B) Kırmızı 

C) Sarı 

D) Yeşil 

E) Turuncu 

 

 

 

 

 

82. Aşağıdakilerden hangisi özel olarak am-

balajlanması gereken maddeler arasında 

yer almaz? 

 

A) Selüloitten yapılmış maddeler 

B) Bozulabilecek biyolojik maddeler 

C) Taşınması daha az sakıncalı olan mer-

hem 

D) İpek böceği tohumları 

E) Boyayıcı olmayan kuru tozlar 
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83. Gönderilerin gecikmeli sevki, sevk yolu-

nun yanlış belirlenmesi gibi hatalı işlem-

lerde aşağıdaki belgelerden hangisinin 

düzenlenmesi gerekir? 

 

A) Gerçekleşme kâğıdı 

B) Bildirme listesi 

C) Liyas etiketi 

D) Sefer kâğıdı 

E) Yol kâğıdı 

 

 

 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi tekel kapsamın-

daki gönderilerden biridir? 

 

A) Posta kargosu 

B) Posta kolisi 

C) Posta havaleleri 

D) Kargo  

E) Posta kartları 

 

 

 

 

85. Posta kolileri ve posta kargolarının ağır-

lık ve boyut sınırlarına ilişkin olarak aşa-

ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Posta kolilerinin en uzun kenarı veya 

yüksekliği 100 santimetreden fazla ola-

maz. 

B) Seçim kargolarında ağırlık veya hacim 

birimlerinden yüksek olanına göre ücret-

lendirme yapılır. 

C) Adli makamlarca yollanan gönderilerin 

kabulünde ağırlık, boyut ve hacim şartı 

aranmaz. 

D) Gönderinin en büyük yüzeyi 9x14 santi-

metreden aşağı olamaz. 

E) Posta kolilerinin ücretlendirilmesinde 

ağırlık esas alınır. 

 

86. Ticari değeri olsun veya olmasın her 

türlü eşyayı kapsayan ve kapsamında ha-

berleşme niteliğinde yazı bulunmayan 

mektup postası ile gönderilmek üzere 

postaya verilen yurt dışı gönderi aşağı-

daki kavramlardan hangisi ile ifade edi-

lir? 

 

A) Küçük paket 

B) Turpex gönderileri 

C) Tele – Post gönderileri 

D) Acele posta gönderileri 

E) Posta kartları 

 

87. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yurt dışı 

acele posta gönderilerine açık olup ikinci 

grupta yer alan ülkelerden biridir? 

 

A) Hırvatistan 

B) Macaristan 

C) Hindistan 

D) Pakistan 

E) Hollanda 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gönde-

risi olarak kabul edilmemektedir? 

 

A) Adressiz basılmış kâğıtlar 

B) “M” torbası 

C) Davetiye  

D) Sekogramlar 

E) Tebrikler  

 

89. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yurt dışı 

telgraf hizmetine açık ülkeler arasında 

yer alır? 

 

A) Bahreyn 

B) Andora 

C) Bosna Hersek 

D) Nahçıvan 

E) Singapur 
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90. Yurt dışı gönderilerine ilişkin aşağıda 

yer alan bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Uçakla taşınan yurt dışı gönderilerde il-

gili ülke mevzuatında öngörülen yasak-

lar da dikkate alınır. 

B) Yurt dışı kayıtlı posta gönderilerine 

Dünya Posta Birliği kararları ile belirlen-

miş limitler dâhilinde tazminat ödenir. 

C) Yurt dışına gönderilecek posta kolileri-

nin ücretlendirilmesinde sadece hacim 

esas alınır. 

D) Yurt dışı kayıtlı gönderilere ilişkin taz-

minat ödemelerinde dolaylı zararlar dik-

kate alınmaz. 

E) Adressiz basılmış kâğıtlar yurt dışı gön-

derisi olarak kabul edilmez. 

 

 

 

 

91. Uçak özel hizmeti aşağıdaki gönderiler-

den hangisinde uygulanmaz? 

 

A) Turpex gönderileri 

B) Posta kartları 

C) Küçük paketler 

D) Görme engellilere özgü yazılar 

E) Adli gönderiler 

 

 

 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi telgraflarda 

kullanılan özel hizmet işaretlerinden bi-

rini ifade eder? 

 

A) APS 

B) BGS 

C) CTS 

D) TPS 

E) SDR 

 

93. Özel hizmet içeren bir gönderinin kay-

bolması, çalınması veya hasar görmesi 

hâlinde, sorumluluğa ilişkin olarak aşa-

ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Sigortalı özel hizmetini içeren bir gönde-

rinin çalınması hâlinde ödenecek tazmi-

nat miktarı konulmuş olan değeri geçe-

mez. 

B) Değer konulmuş bir gönderinin kaybol-

ması hâlinde, gönderi içeriğinin hüküm-

süzleştirilmesi imkânı varsa sigorta be-

deli ödenmez. 

C) Sigortalı özel hizmetini içeren bir gönde-

rinin gönderi içeriğinin hükümsüzleşti-

rilmesi imkânı varsa hükümsüzleştirme 

masrafı ödenir. 

D) Değer konulmamış ödeme şartlı özel 

hizmetini içeren bir gönderinin PTT ser-

vislerinde hasar görmesi hâlinde PTT, 

şart koşulan bedel üzerinden sorumluluk 

kabul eder. 

E) Değer konulmuş bir gönderinin kaybol-

ması hâlinde, ödenecek tazminatın tespi-

tinde, gönderinin kabul edildiği yerdeki 

ve zamandaki gerçek değeri göz önünde 

bulundurulur. 

 

 

 

94. Aşağıdaki durumlardan hangisinin ger-

çekleşmesi hâlinde SMS ile bilgilendirme 

özel hizmeti uygulanmaz? 

 

A) Tebligatın, muhatabına imza karşılığı 

tebliğ edilmesi  

B) Tebliğ evrakının kaybedilmesi  

C) Tebellüğden imtina üzerine Tebligat Ka-

nunu’nun 21’inci maddesinin uygulan-

ması  

D) Mali tebligatın mükellefe tebliği  

E) Tebligata iade işlemi uygulanması  
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95. Telgraf özel hizmetlerine ilişkin aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Acele telgraflarda, telgraf gönderilmesi 

için alıcının GSM numarasının verilmesi 

zorunludur. 

B) PTT işyeri teslim özel hizmetli telgraf 

gönderilmesi için alıcının e-mail adresi-

nin verilmesi zorunludur. 

C) Cevaplı telgraflar, gönderici tarafından 

alıcının kendisine cevaben çekeceği   

telgrafın ücretinin ödenmesi hizmetidir.  

D) Belirli gün ve saatte teslimi istenen telg-

raflarda gönderici tarafından talep edile-

cek teslim saati 20.00 – 10.00 saatleri 

arası olamaz. 

E) Acele telgraflar, kabulünden itibaren 

dört saat içerisinde alıcısına teslim edilir. 

 

 

 

 

96.  

I. Asgari ücret 10 kelime karşılığı 

ücret kadardır. 

II. Gönderici adı, soyadı ve unvanı 

kelime sayımına dahil edilmez. 

III. Kelime sayımında her 10 (on) ka-

rakter ve kesri bir kelime sayılır. 

IV. Birden fazla adresli telgraflar, tek 

telgraf olarak ücretlendirilir. 

V. BGS özel hizmetli telgraflarda ke-

lime sayımına 10 kelime ilave edi-

lir. 

 

Yurtiçi telgraf ile ilgili olarak yukarıdaki 

bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız I 

B) I ve III        

C) II ve IV      

D) I, III ve V        

E) I, II, III ve V 

 

97. Aşağıda yer alan posta gönderilerinden 

hangisi ücretsiz değildir? 

 

A) Yabancı posta idareleri tarafından gön-

derilen uçak gönderileri 

B) PTT tarafından gönderilen posta kolileri 

C) PTT tarafından gönderilen yüzey postası 

gönderileri 

D) Uluslararası Büro tarafından gönderilen 

posta kolileri 

E) Dünya Posta Birliği organları arasında 

yollanan mektup postası gönderileri 

 

 

 

 

 

98. Aşağıdaki özel günlerin hangisinde yurt 

içi APS kurye ve posta kargosuna %25 

indirim uygulanmaz? 

 

A) Kurban Bayramı 

B) Yılbaşı 

C) Öğretmenler Günü 

D) Sevgililer Günü  

E) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

 

 

 

 

99. APS Kurye gönderileri ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A) APS Kurye gönderileri ağırlık üzerinden 

ücretlendirilir. 

B) Adli gönderiler uçakla sevk edilmez. 

C) İade ve tekrar yollamadan dolayı ücret 

alınmaz. 

D) Ücreti alıcıdan tahsil özel hizmetli ola-

rak kabul edilen APS kuryelerin iadesi 

halinde kabul ücreti alıcıdan alınır. 

E) APS Kurye gönderileri en fazla 2 kilog-

ram ve 2 DESİ’ye kadar kabul edilir. 

 



A 

20 

  A 

100. En fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç 

yüz desimetreküp (yüz desi) hacme sa-

hip yurt içi gönderileri aşağıdaki kav-

ramlardan hangisi ile ifade edilir? 

 

A) As – Pos gönderi 

B) Tele – Post gönderi 

C) Posta kolisi 

D) Kargo 

E) Posta kargosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında 

birbirleriyle konuşan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bil-

gileri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkışanları uyarmak 

zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevli-

ler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kuralla-

rına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır. 

Adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 daki-

kası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu, siyah kurşun 

kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAP-

LARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan 

işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dışarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alınır 

ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve ben-

zeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü 

plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müs-

vedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıöl-

çer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak 

tutulacak ve o kişilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. 

Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem yapıla-

caktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 

 


