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MASTER KİTAPÇIK



 

 

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır.

2. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 150 
dakikadır (2,5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, 
cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni ce-
vabınızı işaretlemeyi unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 Okurken fark ettiğiniz eksiklikler, kurgunun gücü ve
sürprizleri sayesinde, kitabı bitirdiğinizde suya düşen
kar tanesine dönüşüyor. Geri dönüşler, zamansal
sıçrayışlar, zengin duygular, kitabın Türk edebiyatında
hatırı sayılır bir yere oturacağını gösteriyor.

Bu parçadaki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse anlamda bir değişiklik olmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

tekrar tekrar aklınıza takılıyor

sizin çabanızla tamamlanıyor

olayların doğal akışını bozuyor

başkalarınca sorun edilmiyor

kendiliğinden ortadan kayboluyor

(I) Dünya heyecanlanmakta haklıydı çünkü bilinen Bu-
zul Çağı kaya resimlerinde, çoğunlukla tarih öncesinde
yaşamış insanların da yer aldığı av sahnelerine ve av
hayvanlarına yer verilmişti. (II) Oysa Ege Bölgesi’ndeki
Beşparmak Dağlarında bulunan kaya resimleri, döne-
min toplumsal hayatına ilişkin ipuçları taşıyordu.      
(III) Hatta bu bölgedeki kaya resimlerinin “aile”yi konu
aldığı, belki de resimli romanın atası olduğu söylene-
bilir. (IV) Yakın dönemde tarih öncesi arkeoloji alanın-
da yapılan en büyük keşif olarak nitelenebilir. (V) Bu
nedenle zaman kaybetmeden, Beşparmak Dağlarının
UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınması
için başvuruda bulunulmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir karşılaştırma yapılmıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

1.

2.

(I) Sodom ve Gomore adını taşıyan, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun ve Marcel Proust’un yazdığı iki
roman arasında pek çok benzer yan vardır. (II) Örne-
ğin iki romanda da mekân başkenttir: İstanbul ve Paris.
(III) Yakup Kadri, İngiliz işgali altındaki İstanbul’u
tamamen yansız ve gerçek görüntülerle anlatmıştır,
Marcel Proust ise arka planda Fransa’yı ikiye bölen
ünlü Dreyfus Davası’nı işlemiştir. (IV) Ne var ki iki
yazarın tarzı ve sosyal konuları ele alış biçimleri
birbirinden bir hayli farklıdır. (V) Ama her iki romanda
da yazarların, anıların ve yaşanmışlıkların unutulma-
sını istemedikleri görülür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir değerlendirme yapılmamıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Japonca’sını ilerletmek için bu yıl Japonya’ya
gidecek.

Bu yıl da Anneler Günü’nde yaşlıları ziyaret etmeyi
unutmadı.

Bu yapıtında antik çağın ünlü filozoflarını ele
alıyordu.

17. yüzyılın ünlü divan şairleri hakkında araştırma
yapıyor.

Kızılayın desteğiyle Somali’de çok sayıda yardım
çadırı kuruldu.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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(I) Amerika’da birini övmek isterseniz “Nasıl da hırslı
adam!” dersiniz, Türkiye’deyse birini hırpalamak istedi-
ğinizde “Ne hırslı adam!” dersiniz. (II) Bu iki ülkede aynı
sözcükler zıt anlamda kullanılır ve aynı cümle apayrı
etkiler bırakır duyanlarda. (III) Yine Amerika’da bir yaza-
rın başka bir yazarın kitabını övmesi son derece olağan
sayılır. (IV) Seyahat ettiğimiz ülkelerin kültürüne göre
hangi kelimeleri hangi anlamda ve nasıl kullanacağımızı
gösteren kılavuz kitaplar vardır. (V) “Bu hırslı bir yazar,
işini tutkuyla yapıyor.” gibi bir övgü cümlesi, bir Türk
yazarın kitabının arkasında ise bunda bir eleştiri havası
sezilir. (VI) Çünkü Amerika’da “aklına koyduğunu yap-
mak, kararlılık” olarak değerlendirilen hırs, Türkiye’de
tamamen farklılaşarak “haddini bilmemek” anlamına
dönüşür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) B) C) D) E)II. III. IV. V. VI.

Geçenlerde Ankara’da yolda gördüğüm bir gence
yakınlardaki bir adresi sordum. Dakikalarca düşündü,
kem küm etti, bir o tarafı gösterdi bir bu tarafı. Sonunda
sorduğum adresle ilgisi olmayan bir yönü gelişigüzel
işaret ediverdi. Düşünmeden konuştuğu o kadar açıktı
ki dayanamadım sordum: “Tarif ediyorsun ama aslında
sorduğum yerin neresi olduğunu bilmiyorsun değil mi?”
Önce boş boş baktı. Sonra yarı mahcup gülümsedi,
çocukça bir tebessümle durumu kabul etti. “Doğru!”
dedi. “Peki öyleyse tarif etmeye çalışmak yerine, neden
açıkça ‘Bilmiyorum.’ demiyorsun?” diye sordum. Bu
seçenek hiç aklına gelmemiş gibi şaşkın şaşkın baktı
yüzüme. Söyleyecek söz kalmadı. Sustuk karşılıklı.
Sahi neden bir türlü “Bilmiyorum.” diyemiyoruz hiçbir
konuda?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.

Devrik cümlelere yer verilmiştir.

Deyimlere başvurulmuştur.

İkinci kişili anlatıma başvurulmuştur.

İkilemeler kullanılmıştır.

5.

6.

Okuma, Türkiye’de insanların ihtiyaç sıralamasında
285. sırada yer alıyor. Bu koşullarda kitap yayımlama
işini 84 yıl boyunca devam ettirmek, birçok yayınevi
arasında bizi farklı kılıyor. Başka bir özelliğimiz de sek-
törde gerekli üç temel oluşumun bünyemizde yer alma-
sı. Yani çalışmalarımız, editörün yapacağı işlerden
baskıya, baskıdan perakende mağazalarımızda okura
sunmaya kadar bir yayınevinin üstlenebileceği bütün
süreçleri kapsıyor. Kurumsallaşmış bir yayıneviyiz ama
işimize hâlâ amatör bir ruhla sarılıyoruz. Eser sahiple-
rine de farklı bir yaklaşımımız var. Bizim için yazarın
büyüğü küçüğü yok, yapıt veren herkes bizim var olma
sebebimizdir. Kataloğumuzda bulunan 45 farklı katego-
ride yayın yapmak, öngörü, vizyon ve sabır olmadan
sadece maddi güçle başarılacak bir şey değil.

Bu parçada sözü edilen yayınevinin değinilen
yönleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)

B)

C)

D)

E)

İşi yürütmede gösterilen kararlılık

Yazarlara karşı olumlu tutum içinde olma

Basım ve satım aşamalarını üstlenme

Yayımlanan yapıtlardaki çeşitlilik

Yayıncılık sektörüne getirilen yenilikler

7.
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Son yıllara damgasını vuran Jane Austen çılgınlığı ve
Hollywood filmlerinden vampir romanlarına kadar binbir
farklı biçimiyle karşımıza çıkan “Aşk ve Gurur” fırtınası
sonunda duruldu. Onlardan boşalan tahta bir başka 19.
yüzyıl kadın romancısı ve bir başka unutulmaz edebiyat
klasiği oturmaya hazırlanıyor: Charlotte Bronte ve baş-
yapıtı “Jane Eyre”. Edebiyat dünyasında bağımsız ve
güçlü karakteriyle öne çıkan kadın kahramanlardan biri
olan Jane Eyre, son derece ahlakçı Victoria Dönemin-
de, modern, aykırı ve çığır açıcı bir örnek olarak tarihe
damgasını vurmuştur. 164 yıllık bu yapıt, geçen yıl
BBC’nin çektiği dört bölümlük diziyle tekrar güncellik
kazandı. Bu yıl aralık ayında sinemalarda büyük bütçeli
bir yapım olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İnter-
net’te art arda açılmaya devam eden “Jane Eyre”a
adanmış hayran siteleri de popüler kültürde baş
gösteren bu çılgınlığın başka bir yansıması.

Bu parçada geçen Jane Eyre ve romanıyla ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yerini aldığı kahramana göre üstün olan yönlerine

İnsanların yapıta ilişkin görüş ve beğenilerini
paylaşmak için neler yaptığına

Başkahramanının dikkat çeken özelliğine

Yeniden gündeme gelmesini sağlayan çalışmaya

Farklı türden çalışmalara konu edildiğine

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)12 8 5 3 9

8.

9.

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)0,34 0,54 3,4 5,4 54

K ve L pozitif tam sayıları için

bölme işlemleri veriliyor.

Buna göre,  L  kaçtır?

A) B) C) D) E)12 13 14 15 16

10.

11.
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 Yukarıdaki eşitlikte x yerine 8x yazıldığında A’nın
değerinin değişmemesi için y yerine aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) B) C) D) E)4y 2y

Ayşe, manavdan aldığı 2 kg erik ve 1 kg çileğe 7 TL, 
Ali ise 1 kg erik ve 2 kg çileğe 7,7 TL ödemiştir.

Bu manavda 1 kg erik ve 1 kg çileğin toplam fiyatı
kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)4,9 5 5,2 5,5 5,8

Bir işi, bir usta, bir kalfa ve bir çırak birlikte çalışarak 8
günde bitiriyor. Üçü birlikte 3 gün çalıştıktan sonra usta
çalışmayı bırakırsa işin geri kalan kısmını kalfa ve çırak
birlikte 10 günde bitiriyor.

Buna göre, usta bu işin tamamını yalnız başına kaç
günde bitirir?

A) B) C) D) E)24 22 20 18 16

12.

13.

14.

Bir iş yerinde çalışanların ’i kadındır. Erkek çalışan-

ların 15 tanesi işten ayrılınca erkek sayısı kadın sayısı-

na eşit oluyor.

Buna göre, bu iş yerinde çalışan kadın sayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)25 30 35 40 50

ABC bir üçgen

Yukarıdaki verilere göre,  x  kaç derecedir?

A) B) C) D) E)45 50 60 75 90

15.

16.
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 I. Kitabe

II. Minyatür

III. Balbal

Göktürkler Döneminden yukarıdakilerin hangilerine
ait örnekler günümüze ulaşmıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan ilk Türk
devleti olarak bilinmektedir?

A) B) C)

E)D)

Avar Bulgar Kuman

İskit Karluk

963-1187 yılları arasında Orta Asya’da siyasi varlık
gösteren, hükümdarları için sultan unvanı kullanı-
lan, Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasında etkili
olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Karahanlı Gazneli İhşidler

Memluk Tolunoğulları

Türk denizciliğinin kurucusu sayılan ve 1081’de
kazandığı deniz zaferi, Türk Deniz Kuvvetlerinin
kuruluş yılı olarak kutlanan ünlü denizci aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Piri Reis Salih Reis

Seydi Ali Reis Umur Bey

Çaka Bey

17.

18.

19.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerindeki
toprak yönetimiyle ilgili arazi çeşitlerinden biri
değildir?

A) B) C)

E)D)

Has Mülk Gulam

Ikta Vakıf

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde,
Tanzimat Döneminde ilkokullara verilen addır?

A) B)

C) D)

E)

İptidai Rüştiye

Enderun İdadi

Darülhendese

1878-1908 yılları arasında yaşanan ve İstibdat
Dönemi olarak adlandırılan dönem aşağıdaki
padişahların hangisinin saltanatı süresinde
yaşanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Abdülmecit I. Abdülhamit

II. Abdülhamit Abdülaziz

Mehmet Reşat

21.

22.

23.
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Osmanlılarda esnaf teşkilatıyla ilgili olarak aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Esnaf olmak isteyen kişi mesleğe çırak olarak
başlardı.

Ustalığa ulaşan kişi, esnaf teşkilatının iç kurallarına
göre dükkân açabilirdi.

Her esnaf loncasında, şeyh, yiğitbaşı ya da kethüda
denilen yönetici bulunurdu.

Esnafı, mültezimler aracılığıyla nişancı denetlerdi.

Üretilen ürünlerin standartları ve fiyatları belirliydi.

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Birinci
Dünya Savaşı sırasında katıldığı etkinliklerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Muş ve Bitlis’in geri alınması

Derne’de İtalyanların savaşılarak kıyıda durdurul-
ması

Veliaht Vahdettin başkanlığında Alman karargâhına
gidilmesi

1918 yılı sonlarında düşman kuvvetlerinin Halep’in
kuzeyinde durdurulması

Çanakkale’nin savunulması

Ulusal sınırların saptanmasında, Mondros Anlaş-
ması’nın imzalandığı gün Türk ordusunun elinde
bulunan sınırların esas alınması ilk kez aşağıdaki-
lerin hangisinde benimsenmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Amasya Genelgesi Amasya Görüşmeleri

Erzurum Kongresi Sivas Kongresi

Misakımillî

24.

25.

26.

Aşağıdaki gazetelerden hangisi TBMM Hükûmetinin
yarı resmi yayın organı hâline gelmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Yeni Gün İrade-i Milliye

İkdam Tasvir-i Efkâr

Hâkimiyet-i Milliye

Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Antlaşması’ndan
önce, kapitülasyonlara son verilmesi hükmünü
içeren uluslararası ilk belge niteliği taşımaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Gümrü Antlaşması Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması Mudanya Anlaşması

Londra Protokolleri

Lozan Antlaşması’nda, geçmiş antlaşmalara
dayanılarak yönetimleri İngiltere’ye bırakılan yerler
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Mısır – Kıbrıs

Rodos – Mısır

Kıbrıs – Rodos

Suriye – Kıbrıs

Mısır – Suriye

27.

28.

29.
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Aşağıdakilerden hangisinin laik ve ulusal bir   
kimlik oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği
savunulamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

“Devletin dini İslam’dır.” hükmünün Anayasa’dan
çıkarılması

Latin alfabesine dayanan yeni Türk alfabesinin kabul
edilmesi

Halifeliğin kaldırılması

Medeni Kanun’un kabul edilmesi

Uluslararası saatin kullanılmaya başlanması

Serbest Cumhuriyet Partisi denemesinin başarısızlıkla
sonuçlanmasından sonra demokrasi yolunda bazı
girişimlerde bulunulmuştur.

Buna göre,

I. 1939 CHP Kongresi’nde, Meclis Grubu içerisinden
bir grup milletvekilinin ayrılarak “Müstakil Grup”
kurmasına karar verilmesi,

II. 1931 yılında kabul edilen programda tek dereceli
seçim sistemine geçilmesinin hedef olarak
belirtilmesi,

III. 1931-1935 milletvekili seçimlerinde CHP’nin bazı
yerlerde aday göstermeyerek bu sandalyelerin
bağımsız adaylara bırakılması,

IV. 1943 milletvekili seçimlerinde 458 milletvekilliği için
530 aday gösterilmesi

girişimlerinden hangilerinin seçmenlere belli bir
tercih serbestliği sağladığı savunulabilir?

A) B) C)

E)D)

I ve II II ve III III ve IV

I, II ve III II, III ve IV

30.

31.

1927 yılında Milletlerarası Adalet Divanında Türkiye
lehine sonuçlanan Bozkurt–Lotus davasına konu
olan gerginlik aşağıdaki devletlerden hangisiyle
yaşanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

İngiltere Yunanistan

İtalya Fransa

Sovyetler Birliği

1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerin
sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Temel hak ve hürriyetler kararname ile sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetler kanunla sınırlanamaz.

Temel hak ve hürriyetler tüzükle sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetler kesinlikle sınırlanamaz.

Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınırlanamaz.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
grev hakkına sahiptir?

A) B)

C) D)

E)

İşverenler Memurlar

İşçiler Bakanlar Kurulu

Ordu komutanları

32.

33.

34.
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Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 2.
maddesinde belirtilen Cumhuriyetin nitelikleri
arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Teokratik devlet

Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

Demokratik devlet

Laik devlet

Sosyal devlet

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
seçimlerde oy kullanma hakkını engelleyen bir
durum değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kasıtlı bir suçtan dolayı ceza infaz kurumlarında
hükümlü olarak bulunma

Er veya erbaş olarak silah altında bulunma

Türk vatandaşlığından çıkartılmış olma

Askerî öğrenci olma

Tutuklu olma

35.

36.

1982 Anayasası’na göre, basın hürriyeti ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Basın hürdür, sansür edilemez.

Basımevi kurmak için mali teminat yatırmak şart
koşulabilir.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini
sağlayacak tedbirleri alır.

Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliği
taşıyan her türlü yayın yasaktır.

Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği
suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş
olması hâllerinde hâkim kararı ile toplatılabilir.

1982 Anayasası’nın “kanun önünde eşitlik” başlıklı 10.
maddesinde 2010 yılında 5982 sayılı kanunla yapılan
değişikliğe göre, aşağıdaki gruplardan hangisine
pozitif ayrımcılık yapılamaz?

A) B) C)

E)D)

Kadınlar Çocuklar Yaşlılar

Yoksullar Özürlüler

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yabancılar

Her Türk

Sadece bayanlar

Sadece yüksek okul mezunları

Sadece okuma yazma bilenler

37.

38.

39.

2011 – Adli Yargı-Avukat
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1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye
yürümez.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete’de
yayımlanmaz.

Anayasa Mahkemesi kararlarını Cumhurbaşkanı
denetler.

Anayasa Mahkemesi kararlarını Başbakan denetler.

Anayasa Mahkemesi kararlarını TBMM denetler.

40.

2011 – Adli Yargı-Avukat
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 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının şartla-
rından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sadece Anayasa’nın ilgili maddesinde belirtilen
sebeplere dayanma

Ancak kanunla sınırlanabilme

Acele durumlarda kanun hükmünde kararname ile
sınırlanabilme

Demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin
gereklerine aykırı olmama

Ölçülülük ilkesine aykırı olmama

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın Siyasi
Haklar ve Ödevler Bölümünde düzenlenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Düzeltme ve cevap hakkı

Dernek kurma hürriyeti

Konut hakkı

Sosyal güvenlik hakkı

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkı

1.

2.

Suç ve cezalar ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi
1982 Anayasası’nda yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu
sayılamaz.

Hiç kimse kendisini veya kanunda gösterilen yakın-
larını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu
yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil
olarak kabul edilemez.

Şüpheden sanık yararlanır.

Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlü-
lüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden
alıkonulamaz.

1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin toplanması ve
tatili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

TBMM her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden top-
lanır.

TBMM bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir.

TBMM, ara verme veya tatil sırasında üyelerin
1/5’inin yazılı istemi üzerine Cumhurbaşkanı
tarafından toplantıya çağrılır.

TBMM’nin ara vermesi veya tatili sırasında Meclis
Başkanı, doğrudan doğruya Meclisi toplantıya
çağırır.

Ara verme veya tatil sırasında toplanan TBMM’de
öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşül-
meden ara verme veya tatile devam edilemez.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile
TBMM’ye verilmiş görevlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu Başdenetçisini seçmek

Anayasa Mahkemesine üye seçmek

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek

Silahlı Kuvvetlerin kullanılmasına izin vermek

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının katıl-
madığı hâllerde Millî Güvenlik Kuruluna aşağıda-
kilerden hangisi başkanlık eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Başbakan

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Millî Savunma Bakanı

Genelkurmay Başkanı

TBMM Başkanı

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının tek
başına yapabileceği işlemlerin yargısal denetimi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Yargısal denetim Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından
yapılır.

Yargısal denetim Danıştay tarafından yapılır.

Bunların yargısal denetimi yapılamaz.

Yargısal denetim Anayasa Mahkemesi tarafından
yapılır.

Yargısal denetim Yargıtay tarafından yapılır.

5.

6.

7.

1982 Anayasası’na göre, görev süresinin dolması
nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması
hâlinde, yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya
kadar bu görevi aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A)

B)

C)

D)

E)

Anayasa Mahkemesi Başkanı

TBMM Başkanı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Başbakan

Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı

1982 Anayasası’na göre, Anayasa’nın değiştirilmesi
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

En az 1 milletvekili tarafından teklif edilebilir.

TBMM üye tam sayısının en az 1/3’ü tarafından
teklif edilebilir.

En az 50 milletvekili tarafından teklif edilebilir.

En az 100 milletvekili tarafından teklif edilebilir.

En az 110 milletvekili tarafından teklif edilebilir.

8.

9.

2011 – Adli Yargı-Avukat
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1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
tarafından bir siyasi partinin kapatılmasına ilişkin
olarak verilen kararın hukuki sonuçları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kapatılan bir partinin mal varlığı Hazineye geçer.

Kapatma kararıyla birlikte parti tüzel kişiliği sona
erer.

Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında
kurulamaz.

Bir partinin kapatılmasına beyan ve faaliyetleri ile
sebep olan üyeleri, Anayasa Mahkemesinin kesin
kararının Resmî Gazete’de gerekçeli olarak yayım-
lanmasından başlayarak 5 yıl süreyle başka bir par-
tiye üye olamazlar.

Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetleri
ile sebep olan milletvekilinin milletvekilliği sona erer.

10. Hâkim H, görmekte olduğu bir davada dava konusu
uyuşmazlığa uygulanabilecek iki farklı kuralın olduğunu
görür. Kurallardan biri eski tarihli özel kanunla, diğeri
yeni tarihli genel kanunla düzenlenmiştir. Kanunlarda
çelişkiyi çözecek hüküm yoktur ve iki hüküm birbiri ile
çelişmektedir.

Bu durumda Hâkim H ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

H, yeni tarihli olduğu için her hâlde genel kanundaki
hükmü uygulamalıdır.

H, özel kanun olduğu için her hâlde özel kanundaki
hükmü uygulamalıdır.

Çelişki olması hukuk boşluğunu gösterir. H, bu ko-
nuda örf ve âdet kuralı olup olmadığını araştırıp
varsa onu uygulamalıdır.

H, yeni tarihli genel kanun, ancak özel kanunla dü-
zenlenmiş kurum ve ilişkileri içine alıp tamamen
farklı bir sistem ve görüşle yeni bir düzenleme geti-
riyorsa özel kanunun ilgili hükmünü yürürlükten kal-
dırdığı sonucunu çıkararak genel kanun hükmünü
uygulamalıdır.

H, kendisi hukuk yaratma yoluna gitmelidir.

11.

2011 – Adli Yargı-Avukat
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A, Bursa’daki ünlü bir kumaş mağazasından çok değerli
bir ipek elbiselik kumaş satın alır. Ancak mağaza sahibi
bu kumaşı eski, kullanılmış ve kirli bir gazete kâğıdına
sararak paketlemeye başlar.

Mağaza sahibinin bu davranışı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereğince
dürüstlük kuralına aykırı bir davranıştır.

Hukuken doğrudur, ancak ahlaken eleştirilebilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 3. maddesi anlamında
iyiniyete aykırılık oluşturur.

Türk Medeni Kanunu’nun 3. maddesine aykırı
davranan mağaza sahibi hak kazanamayacaktır.

A, Türk Medeni Kanunu’nun 3. maddesi gereği aynı
cinsten bir başka kumaşın mülkiyetini iyiniyetle
kazanacaktır.

B ile evli olan A hamile kalır ve A’nın hamileliğinin
yedinci ayında B ölür. Daha sonra A, C adını verdiği
kızını doğurur. Ancak C, doğumdan itibaren 4 saat
yaşar ve ölür.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

C’nin bir kolunun hiç oluşmamış olarak doğduğunu
varsayarsak, C, bu sebeple tam doğmamış sayıla-
cağı için hiç kişilik kazanamamıştır.

C, sağ olarak tamamıyla doğduğu için kişilik kazanır.

C, kişilik kazansa bile çok kısa bir süre yaşadığı için
hak ehliyetine sahip olamaz.

C, hak ehliyeti olduğu hâlde fiil ehliyeti olmadığı için
kendisinden önce ölen babasına mirasçı olamaz.

C, henüz doğmadan, daha annesinin karnına düş-
tüğü andan itibaren kişilik kazanmıştır.

12.

13.

Balık avlama mevsiminin başlaması üzerine ailesinin
içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı biraz olsun hafifletmek
için balıkçı Ahmet, hava fırtınalı ve çok kötü olduğu
hâlde kendisine ait tekne ile balığa çıkar ve bir daha
dönmez. Onunla birlikte balığa yine kendi teknesi ile
çıkan iki arkadaşı zor da olsa sorunsuz döner.

Bu durumda Ahmet’in geri dönmemesi üzerine eşi
Emine’nin başvurması gereken hukuki yol ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Cesedi olmasa da Ahmet’in öldüğü kesindir,
Emine’nin başka bir şey yapmasına gerek yoktur.

Emine’nin 5 yıl beklemesi ve sonra gaiplik kararı
almak için mahkemeye başvurması gerekir.

Emine’nin 1 yıl beklemesi ve sonra gaiplik kararı
almak için mahkemeye başvurması gerekir.

Emine, ancak diğer yasal mirasçılarla birlikte
hareket ederse mahkemeye başvurup mahkemenin
gaiplik kararı vermesini isteyebilir.

Bu olayda ölüm karinesi geçerli olduğundan
Emine’nin sadece bu durumu tespit ettirmesi
yeterlidir.

Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan, kısıtlı da olma-
yan A’ya kısıtlanması için yeterli sebep olmamakla
birlikte korunması için yasal danışman atanmıştır.

Bu durumda A, yasal danışmanın olumlu oyunu al-
madan aşağıdaki işlemlerden hangisini tek başına
gerçekleştirebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dava açma

Bağışlama

Kefil olma

Taşınırların alımı ve satımı

Taşınmazların alımı ve satımı

14.

15.
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Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeple-
rinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Zina

Terk 

Hayata kast

Evlilik birliğinin sarsılması

Haysiyetsiz hayat sürme

Aşağıdaki yasal mirasçılardan hangisi saklı paylı
mirasçı değildir?

A) B)

C) D)

E)

Kardeşler Baba

Sağ kalan eş Ana

Altsoy

Yazılı vasiyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yazılı vasiyet yapan vasiyetçi, ayırt etme gücüne
sahip olmalıdır.

Yazılı vasiyet yapabilmek için vasiyetçinin 15 yaşını
doldurmuş olması gerekir.

Yazılı vasiyetin tamamının el ile yazılmış olması
gerekir.

Yazılı vasiyetin yapıldığı tarihin gün-ay-yıl olarak
yazılması veya bu tarihin vasiyetten çok açık bir
şekilde anlaşılması gerekir.

Yazılı vasiyetin, notere veya sulh hâkimine vasiyetçi
tarafından tevdi edilmiş olması gerekir.

16.

17.

18.

A’nın, satın aldığı altın ve pırlanta işlemeli kolyeyi
bir süre daha kuyumcu K’nin, vitrininde sergileme-
sini kabul etmesi hâlinde A, zilyetliği aşağıdaki yol-
lardan hangisi ile kazanmış olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa elden teslim

Hükmen teslim

Zilyetliğin havalesi

Araçların teslimi

Emtiayı temsil eden senetlerin teslimi

B’nin, sicil dışı bir ayni hak sahibi olduğunu iddia
ederek A’ya karşı sicilin düzeltilmesi davası açması
hâlinde, dava devam ederken hakkını koruyabilmesi
için tapu sicilinde yapılmasını talep etmesi gereken
işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Terkin

Beyan

Kişisel hakların şerhi

Geçici tescilin şerhi

Tasarruf yetkisi kısıtlaması şerhi

Resmî şekle tabi aşağıdaki işlemlerden hangisinin
noter tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür?

A)

B)

C)

D)

E)

Taşınmaz satış vaadi

Taşınmaz bağışlama sözleşmesi

Taşınmaz satış sözleşmesi

Taşınmaz üzerinde ipotek tesisine ilişkin sözleşme

Taşınmaz üzerinde geçit irtifakı tesisine ilişkin
sözleşme

19.

20.

21.

2011 – Adli Yargı-Avukat
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A, yabancı bir firma ile satım sözleşmesi yapmıştır.
Ancak, satım konusu malın ithali, sözleşmenin
yapılmasından 1 gün önce yasaklanmıştır. A, bu
durumu sözleşme yapıldıktan sonra öğrenmiştir.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş
olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Hile

Gabin

Temel hatası

İvazda hata

İkrah

Borçlunun borçlandığı edimin konusunun, borç
ilişkisinin taraflarınca bireysel nitelik ve özellikle-
riyle sözleşmede tam olarak belirlendiği borca ne
denir?

A) B)

C) D)

E)

Seçimlik borç Parça borcu

Misli şey Cins borcu

Bölünebilir edim

Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi tek tarafa
borç yükleyen bir sözleşme niteliği taşır?

A)

B)

C)

D)

E)

Vekâlet sözleşmesi

Temsil yetkisi verme

Vasiyet

Vakıf kurma

Bağışlama

22.

23.

24.

Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Niteliği itibarıyla alacağın temliki iki taraflı bir hukuki
işlemdir.

Alacağın temlik edilebilmesi için, temlik edenin
tasarruf yetkisinin bulunması gerekir.

Geçerli bir alacağın temlikinin olabilmesi için bu
işlemin yazılı şekilde yapılması gerekir, bu bir
geçerlilik koşuludur.

Henüz edinilmemiş ancak gelecekte edinilecek bir
alacağın da temlik edilmesi mümkündür.

Haksız bir fiil sebebi ile doğmuş olan bir tazminat
alacağı, temlik edilemez.

Aşağıdakilerden hangisi taşınmaza ilişkin adi kira
sözleşmesinde kiracının borçlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kiralananı özenle ve tahsis amacına uygun olarak
kullanma borcu

Kiralananda zorunlu tamirat yapılmasına izin verme
borcu

Aynı bina içinde oturanlara saygı gösterme borcu

Kiralanana ilişkin olağanüstü gider ve onarımları
yapma borcu

Kira parasını ödeme borcu

25.

26.
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A televizyonunu, kullanması için bir süreliğine komşusu
K’ye bedava bırakmıştır.

Buna göre, A ile K arasında kurulan sözleşmenin
niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kira sözleşmesi

Hasılat kirası sözleşmesi

Ariyet sözleşmesi

Karz sözleşmesi

Bağışlama sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nda
düzenlenen satım sözleşmesi çeşitlerinden biri
değildir?

A) B)

C) D)

E)

Taşınır satımı Taşınmaz satımı

Kapıdan satış Taksitle satım

Artırma ile satım

Taşınırlara ilişkin bir bağışlama vaadi sözleşmesinin
şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sözlü şekilde yapılmalıdır.

Şekil serbestisi ilkesi gereği istenilen şekilde
yapılabilir.

Noter tarafından düzenleme şeklinde yapılmalıdır.

Yazılı şekilde yapılmalıdır, yazılı belgede yalnız
bağışlayanın imzasının bulunması yeterlidir.

Yazılı şekilde yapılmalıdır, yazılı belgede hem ba-
ğışlayan hem bağışlanan kişinin imzası olmalıdır.

27.

28.

29.

Aşağıdakilerden hangisi kullanma veya yararlanma
hakkı veren isimli sözleşmelerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Adi kira sözleşmesi

Ardiye sözleşmesi

Hasılat kirası sözleşmesi

Ariyet sözleşmesi

Karz sözleşmesi

A, B aleyhine kiralanan taşınmazın, kira sözleşmesine
aykırı kullanıldığı gerekçesiyle tahliye davası açmış ve
mahkemeye bir tanık listesi sunmuştur. Ancak davacı A,
hâkimin belirlediği tanık giderlerini kendisine verilen
kesin süre içerisinde yatırmamıştır.

Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Hâkim, tanık giderleri yatırılmasa bile tanık olarak
gösterilen kişileri davet ederek dinler.

Hâkim, tanık giderlerini yatırmayan davacı A aley-
hine karar verir.

Hâkim, tanık giderlerinin, daha sonra haksız çıkan
kişiden alınmak üzere Hazine tarafından ödenme-
sine karar verir ve tanıkları dinler.

Hâkim, tanık giderlerini yatırması için davacı A’ya
yeniden süre verir.

Hâkim, davacı A’nın tanık deliline dayanmaktan
vazgeçtiği sonucuna varır.

30.

31.
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Aşağıdakilerden hangisi 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’nda sayılan çekişmesiz yargı işle-
rinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İflasın ertelenmesi

Kıymetli evrakın iptali

Ad ve soyadı değiştirilmesi

Mirasçılık belgesi verilmesi

Doğrudan doğruya iflas

A’nın Ankara’daki dairesini satın almak üzere B, C’ye
vekâletname vermiştir. Tapuda satış işlemi gerçekleş-
tirilmesine rağmen B, satış bedelini vadesinde ödeme-
miştir. Bunun üzerine A, C’ye karşı, satış bedelinin
ödenmesi için alacak davası açmıştır.

Buna göre, bu davanın aşağıdaki sebeplerden
hangisi ile reddedilmesi gerekir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraf ehliyeti yokluğundan

Davaya vekâlet ehliyeti yokluğundan

Dava ehliyeti yokluğundan

Dava takip yetkisi yokluğundan

Taraf sıfatı yokluğundan

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi tanıkla ispat edilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

15.000 TL değerindeki bir mala ilişkin satış
sözleşmesi

Kira sözleşmesinden kaynaklanan 15.000 TL’lik kira
borcunun ödendiği

15.000 TL’nin borç olarak verildiği

Ev sahibinin 15.000 TL’lik kira bedelini almaktan
kaçındığı

Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan 15.000 TL’lik
ücretin işçiye ödendiği

32.

33.

34.

A, B aleyhine açtığı maddi tazminat davasında seçilen
bilirkişinin, B’nin amcasının oğlu olduğunu öğrenmiştir.

Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

A, en geç, öğrenmeden sonraki ilk duruşmada yeni
bir işlem yapılmadan önce bilirkişiyi reddetmelidir.

Hâkim, hüküm verilinceye kadar her zaman bilirkişiyi
kendiliğinden görevden alabilir.

A, öğrenme tarihinden itibaren en geç 1 hafta içinde
bilirkişiyi reddedebilir.

A, hüküm verilinceye kadar her zaman bilirkişinin
görevden alınmasını hâkimden talep edebilir.

Bu durumda yapılabilecek bir şey yoktur, seçilen
bilirkişi görevini yerine getirir.

 36. - 40.  SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Üniversite öğrenimi için Ankara’da bulunan B, A’nın
Ankara’daki dairesini aylık 800 TL’ye kiralamıştır. Son
4 aylık kira bedelinin ödenmemesi üzerine A, B’ye karşı
3200 TL’lik kira alacağı davası açmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
dava bakımından görevli mahkemede uygulanacak
yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi
veremezler.

Cevap süresi, kural olarak dava dilekçesinin dava-
lıya tebliğinden itibaren 2 haftadır.

İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı,
dava dilekçesinin davalıya tebliği ile başlar.

Taraflar, dilekçeleri ile birlikte tüm delillerini açıkça
ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bil-
dirmek zorundadırlar.

Savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi
yasağı, cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle
başlar.

35.

36.
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Davacı A’nın söz konusu alacak davasını görevsiz
mahkemede açtığını ve mahkemenin görevsizlik kararı
verdiğini varsayalım.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre,
bu karar üzerine yapılacak işlemler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Görevsizlik kararı üzerine, davaya görevli mahke-
mede devam edilmesini sadece davacı A talep
edebilir.

Görevsizlik kararı üzerine dava dosyasının görevli
mahkemeye gönderilmesi, görevsizlik kararı veren
mahkemeden talep edilir.

Görevsizlik kararı üzerine dava dosyasının görevli
mahkemeye gönderilebilmesi için yeniden harç
yatırılması gerekir.

Görevsizlik kararı veren mahkeme de kendiliğinden
dava dosyasını görevli mahkemeye gönderebilir.

Görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 1 hafta
içinde dava dosyasının gönderilmesinin talep
edilmesi gerekir.

Davacı A’nın söz konusu davayı görevsiz mahkemede
açtığını ve mahkemenin görevsizlik kararı verdiğini
varsayalım. Bu karar üzerine dava dosyasının görevli
mahkemeye gönderilmesi için gerekli tüm işlemler
usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Dosya kendisine gönderilen mahkemede görülmeye
başlanan dava, görevsiz mahkemede açılan
davanın devamıdır.

Görevsiz mahkemede dava açılmasıyla kesilen
zamanaşımı süresi korunmuş olur.

Tarafların görevsiz mahkemede yapmış oldukları
işlemler, dava dosyası kendisine gönderilen
mahkemede de geçerlidir.

Görevsizlik kararı veren mahkemece vekâlet ücre-
tine hükmolunmuş ise dosya kendisine gönderilen
mahkemece, tekrar vekâlet ücretine hükmolunmaz.

Görevsiz mahkemede konulan ihtiyati haciz devam
eder.

37.

38.

Davacı A, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede
bulunduğundan, cevaba cevap dilekçesini süresinde
verememiştir. A, eski hâle getirme talebinde bulunmak
istemektedir.

Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Davacı A, bu talebi dilekçe ile yapmalıdır.

Davacı A, mahkemenin talebini kabul ettiğine ilişkin
kararın kendisine tebliğinden sonraki 2 hafta içinde
cevaba cevap dilekçesini mahkemeye sunmalıdır.

Davacının bu talebi ön sorunlar hakkındaki usule
göre incelenir.

Davacı A, bu talebini sağlığının düzelmesinden iti-
baren 2 hafta içinde ve en geç nihai karar verilin-
ceye kadar yapmalıdır.

Davacı A, bu talepte bulunurken talebinin dayandığı
neden ile bunun delil veya emarelerini göstermelidir.

Davalı B, davanın ikinci duruşmasından sonra hâkimin
davacı A’nın amcası olduğunu öğrenmiştir.

Bu durumda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu durumda hâkim davaya bakamaz, çekinmek
zorundadır.

Hâkimin yaptığı tüm işlemler üst mahkemenin kararı
ile iptal olunabilir.

Bu durumda hâkim, tarafların yazılı muvafakati ile
davayı görmeye devam edebilir.

Davalı B, hâkimin davayı görmekten çekinmek
zorunda olduğunu yargılamanın her aşamasında
ileri sürebilir.

Hâkimin verdiği hüküm her hâlde üst mahkemenin
kararı ile iptal olunur.

39.

40.
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Tacir sıfatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir gerçek kişinin, bir ticari işletmeyi kısmen dahi
olsa kendi adına işletmesi, tacir sayılması için
yeterlidir.

Bir ticari işletme küçük tarafından işletiliyorsa tacir
sıfatı küçüğün kanuni temsilcisine aittir.

Ticaretle uğraşması yasak olan kişi, ticari işletme
işletse dahi tacir sayılmaz.

Bir ticari işletme dernek tarafından işletiliyorsa tacir
sıfatı derneğin üyelerine ait olur.

Devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri ticari
işletme işletiyorlarsa tacir sıfatını kazanırlar.

Haksız rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Haksız rekabet, sadece rakip tacirler arasında söz
konusu olabilir.

Müşteriler haksız rekabet nedeniyle zarar görmüş
olsalar dahi maddi tazminat davası açamazlar.

Haksız rekabet ancak kusur hâlinde söz konusu
olabilir.

Mesleki ve ekonomik birlikler haksız rekabet
nedeniyle maddi tazminat davası açamazlar.

Rakip tacir, haksız rekabet nedeniyle zarara
uğramış olsa bile ancak maddi tazminat talep
edebilir, manevi tazminat davası açamaz.

41.

42.

Ticari işletme rehni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Tacire borç veren memur lehine kurulabilir.

Tacire kredili satış yapan müessese lehine kuru-
lacak ticari işletme rehni, ticari işletmeye dâhil tüm
unsurları içermek zorundadır.

Ticari işletmeye dâhil olan taşınmaz, ticari işletme
rehnine dâhil değildir.

Ticari işletme rehninin ticaret siciline tescili zorunlu
değildir.

Ticari işletmeye dâhil sınai haklar, taraflar bu ko-
nuda anlaşmış olsa dahi ticari işletme rehninin
kapsamı dışında bırakılamaz.

İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişki-
den doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı
istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem
kalem, alacak ve borç şekline çevirerek hesabın
kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteye-
bileceklerine ilişkin sözleşmeye ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ticari sözleşme

Kambiyo sözleşmesi

Cari hesap sözleşmesi

Acentelik sözleşmesi

Tellallık sözleşmesi

43.

44.

2011 – Adli Yargı-Avukat

Diğer sayfaya geçiniz.

00000000

19



 

 
Sermaye şirketlerinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sermaye miktarından çok, ortakların kişilikleri ve
birbirleriyle ilişkileri önem taşır.

Payın devredilerek ortakların değişmesi ve şirkete
yeni ortak girmesi için oy birliği gerekmez.

Sadece yönetici ortaklar değil, tüm ortaklar rekabet
yasağına tabidir.

Ortaklardan birinin ölmesi şirketin sona ermesine yol
açar.

Kurulabilmeleri için asgari 50 ortak gereklidir.

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olup, hisse
senedi ihraç edebilen ve borçlarından dolayı yalnız
mal varlığı ile sorumlu bulunan şirket tipi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Adi şirket Kolektif şirket

Komandit şirket Anonim şirket

Kooperatif

Aşağıdakilerden hangisi limitet şirkete sermaye payı
olarak getirilemez?

A) B)

C) D)

E)

Kişisel emek Nakit para

Taşınır mal Taşınmaz mal

Marka hakkı

45.

46.

47.

Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Çekte muhatap olarak herhangi bir tacirin gösteril-
mesi mümkündür.

Çekten cayma mümkün olmakla beraber ancak
ibraz süresi dolduktan sonra hüküm ifade eder.

Keşide yeri ve ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz
süresi 20 gündür.

Keşideci ibraz süresi dolduktan sonra dahi hesapta
karşılık bulundurmak zorundadır.

Çek, ödeme için mutlaka çek hesabının bulunduğu
şubeye ibraz edilmelidir.

Kıymetli evrakın devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Nama yazılı kıymetli evrakın devri için senedin
zilyetliğinin devri yeterlidir.

Emre yazılı kıymetli evrakın devri için alacağın
temliki ve senedin zilyetliğinin devri gerekir.

Emre yazılı kıymetli evrakın devri için senedin
zilyetliğinin devri yeterlidir.

Hamiline yazılı kıymetli evrakın devri için alacağın
temliki ve senedin zilyetliğinin devri gerekir.

Hamiline yazılı kıymetli evrakın devri için senedin
zilyetliğinin devri yeterlidir.

Aşağıdakilerden hangisi beyaz ciro kavramını ifade
eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Senedin kime ciro edildiği gösterilmeyen ciro

Süresi geçtikten sonra yapılan ciro

İmza içermeyen ciro

Senette ismi geçen bir kişiye yapılan ciro

Senet bedelinin bir kısmının devredilmesi için
yapılan ciro

48.

49.

50.
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 51. - 52.  SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Müteahhit B, inşaat malzemeleri ticareti yapan A ile
çeşitli inşaat malzemeleri satın almak için Ankara’da
sözleşme yapmıştır. B, satış bedelinin 10.000 TL’sini
peşin ödemiş, kalan kısmı için ise 15.000 TL’lik bir bono
düzenleyerek A’ya vermiştir. Alacağı, vadesinde öden-
meyen A, B aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz
yolu ile takibe başvurmuştur.

A’nın B aleyhine başlatmış olduğu bu takipte, takip
talebini alan icra müdürü aşağıdaki hususlardan
hangisini kendiliğinden inceleyemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Takibin dayanağı olan senedin bono niteliğine sahip
olup olmadığını

Takip konusu alacağın vadesinin gelip gelmediğini

Takipte bulunan A’nın kambiyo senetlerine mahsus
haciz yolu ile takip yapma hakkının bulunup bulun-
madığını

Takip konusu alacağın zamanaşımına uğrayıp uğra-
madığını

Takibin dayanağı olan bononun aslının takip tale-
bine eklenip eklenmediğini

Kendisine ödeme emri tebliğ edilen B, A’nın kambiyo
senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapma hakkının
bulunmadığı iddiasındadır.

Bu durumda B, ödeme emrinin kendisine
tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde nerede,
hangi yola başvurmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

5 gün içinde icra mahkemesinde itiraz yoluna

7 gün içinde icra dairesinde şikâyet yoluna

5 gün içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna

7 gün içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna

5 gün içinde icra dairesinde itiraz yoluna

51.

52.

 53. - 55.  SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Yerleşim yeri Adana olan ve memuriyeti sebebiyle 5
senedir Ankara’da bulunan B, Eskişehir’de mobilya
üretimi yapan A’dan evi için bir yemek odası takımı
satın almış, borcuna karşılık bir miktar peşinat ödemiş,
kalanı için ise 2000 TL’lik bir adi senet düzenleyerek
A’ya vermiştir. B’nin borcunu vadesinde ödememesi
üzerine A, B aleyhine Eskişehir’de genel haciz yolu ile
icra takibi başlatmıştır.

Takip borçlusu B, kendisine ödeme emri tebliğ edil-
diğinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede
yoğun bakımda yatmakta olduğundan kanuni süresi
içerisinde ödeme emrine itiraz edememiştir. Bu ne-
denle B, gecikmiş itiraz yoluna başvurmak istemektedir.

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

B’nin gecikmiş itirazda bulunması herhangi bir
süreye tabi değildir.

B, gecikmiş itirazını kural olarak icra takibinin yapıl-
dığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine
yapar.

B, gecikmiş itirazında kanuni itiraz süresi içinde
ödeme emrine itiraz etmesine engel olan mazeretini
gösterir delillerle birlikte itirazını ve itiraz sebeplerini
bildirmek zorundadır.

B, gecikmiş itirazını, bir dilekçe ile veya sözlü olarak
icra mahkemesinde tutanak düzenlettirmek suretiyle
yapabilir.

B’nin gecikmiş itirazda bulunması, aleyhine başla-
tılmış olan icra takibini kendiliğinden durdurmaz.

53.
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Ödeme emri kendisine tebliğ edilen B, ödeme
emrine karşı aşağıdaki itirazlardan hangisini tek
başına ileri sürerse itirazın hükümden düşürtüle-
bilmesi için itirazın iptali davası açılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Takibe konu alacağın dayanağını teşkil eden adi
senet altındaki imzaya itiraz

Takip konusu borcun ödendiği itirazı

Takip konusu alacağın zamanaşımına uğradığı
itirazı

Takip konusu alacağın dayanağını teşkil eden
senedin ikrah nedeniyle geçersiz olduğu itirazı

A tarafından aynı konuda kendisi aleyhine daha
önceden başlatılmış ve hâlen görülmekte olan bir
takibin mevcut bulunduğu itirazı

Ödeme emri kendisine tebliğ edilen B, ödeme em-
rine kanuni süresi içinde aşağıdaki beyanlardan
hangisini ileri sürmek suretiyle karşı koyacak olursa
ödeme emrine hiç itiraz etmemiş sayılır?

A)

B)

C)

D)

E)

İtiraz ediyorum.

Benim borcum bu kadar değildir.

Takibe konu kılınan alacak muaccel değildir.

Takibe konu kılınan alacağın dayanağını teşkil eden
adi senet altındaki imza bana ait değildir.

Eskişehir icra daireleri bu takip bakımından yetkili
değildir, takibin Adana icra dairelerinde yapılması
gerekir.

54.

55.

 56. - 60.  SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

A, tacir B’ye 50.000 TL borç vermiş ve B, vadesinde
borcunu ödememiştir. A, B’ye karşı genel iflas yoluyla
takip başlatmış ve bunun sonucunda 15.04.2011 tari-
hinde B aleyhine iflas kararı verilmiştir.

Bu iflas kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu kararla birlikte borçlu hakkında iflas açılmış olur
ve kararda iflasın açılma anı gün, saat ve dakika
olarak gösterilir.

Bu kararı borçlu, kararın kendisine tebliğinden
itibaren 15 gün içinde temyiz edebilir.

Temyiz edilmiş olsa bile iflas dairesi, iflas kararını
derhâl gereken yerlere bildirir ve İcra ve İflas
Kanunu’nda öngörülen usul dairesinde ilan eder.

Bu kararın verilmesinden sonraki aşamada iflas
davasından feragat geçersizdir.

Bu karar kesinleşmeden ikinci alacaklılar toplanması
yapılamaz ve masa mallarının satışı istenemez.

İflas kararından önceki dönemde B’ye karşı başla-
tılmış bulunan aşağıdaki takiplerden hangisi, iflasın
açılmasından etkilenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel haciz yolu ile takip

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip

Para alacağına ilişkin ilamlı takip

Genel iflas yolu ile takip

Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlı takip

56.

57.
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İflas kararından önceki dönemde açılmış bulunan
aşağıdaki davalardan hangisi, iflasın açılması ile
durur?

A)

B)

C)

D)

E)

Müflis B’nin geçirdiği bir trafik kazası sonucu
yaralanması nedeniyle açmış olduğu maddi
tazminat davası

Müflis B tarafından açılmış bir nafaka davası

Müflis B’ye karşı eşinin açtığı boşanma davası

Müflis B aleyhine yürütülmekte olan rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte takip alacaklısının
B aleyhine açtığı itirazın iptali davası

Müflis B’nin açmış olduğu kira alacağı davası

Müflis B’nin mallarının tutulan defterine göre, iflas
masasına ait malların bedelinin adi tasfiye giderlerini
karşılayacağı anlaşılmış ve iflasın tasfiyesinin adi
tasfiye usulüne göre yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, tasfiyenin iflasın açılmasından itibaren
en çok hangi süre içerisinde tamamlanması
gerekir?

A) B) C)

E)D)

3 ay 6 ay 8 ay

1 yıl 2 yıl

58.

59.

İflas idaresi, alacakların incelenmesini bitirip sıra cetve-
lini ilan etmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş-
mesi durumunda sıra cetveline itiraz davası açıl-
ması söz konusu olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir iflas alacaklısının, iflas idaresince diğer bir iflas
alacaklısına sıra cetvelinde verilmiş bulunan sıraya
itiraz etmesi

İflas idaresinin, iflas masasına yazdırılmış olan bir
iflas alacağı hakkında kabul ya da ret şeklinde her-
hangi bir karar vermemiş, o alacağı unutmuş olması

Masa alacaklarının da sıra cetvelinde gösterilmiş
olması

İflas idaresinin, iflas masasına yazdırılmış olan bir
iflas alacağını tümüyle reddetmiş ancak ret sebep-
lerini sıra cetvelinde göstermemiş olması

Bir iflas alacaklısının, iflas idaresince sıra cetvelinde
sadece kendi alacağına verilmiş olan sıraya itiraz
etmesi

Almanya’da kasten öldürme suçunu işledikten sonra
Türkiye’ye kaçan Alman vatandaşı A’nın, Alman ma-
kamları tarafından Türkiye’den geri verilmesi istenir.

Bu durumda Alman makamlarının geri verme tale-
binin kabul edilebilir olup olmadığına Türkiye’de
aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından karar
verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakanlar Kurulu

İçişleri Bakanlığı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Kişinin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesi

Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi

60.

61.
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A, gece karanlığında arı kovanlarına saldıran ayı oldu-
ğunu düşündüğü ancak gerçekte kendisini ziyarete gel-
mekte olan yan komşusu B’ye ateş ederek ölümüne se-
bebiyet verir.

Bu olayda aşağıdaki hukuki müesseselerden han-
gisi gerçekleşmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Haksızlık yanılgısı

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında
hata

Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında
hata

Suçun maddi unsurlarında hata

Suçun nitelikli unsurlarında hata

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini
oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suç aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Bileşik suç Zincirleme suç

Fikrî içtima İhmali suç

Mütemadi suç

62.

63.

A, hasmı B’yi öldürmek amacıyla B ile birlikte C ve D’nin
de içinde bulunduğunu gördüğü aracın kırmızı ışıkta
durması üzerine otomatik silahını çıkartarak aracı tarar.
Saldırıdan B yaralı olarak kurtulur, C ve D ise ölür.

Buna göre, C ve D’nin öldürülmesi bakımından
A’nın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

A, C ve D’yi doğrudan kastla öldürmekten sorum-
ludur.

A, C ve D’yi olası kastla öldürmekten sorumludur.

A, C ve D’yi bilinçli taksirle öldürmekten sorumludur.

A, C ve D’yi bilinçsiz taksirle öldürmekten sorum-
ludur.

A, olayda fikrî içtima bulunduğu için C ve D’nin
ölümünden ayrıca sorumlu tutulamaz.

Taksi şoförü Ş, bir trafik kazası sonrası ağır yaralanan
Y’yi hastaneye yetiştirmek için aşırı sürat yapar ve Z’nin
kullandığı araca arkadan çarparak ağır bir şekilde yara-
lanmasına neden olur.

Buna göre, Z’nin yaralanmasından Ş’nin sorumlu
tutulup tutulamayacağı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Olayda meşru savunma hâli bulunduğu için Ş’nin fiili
hukuka uygundur ve Ş cezalandırılamaz.

Olayda zorunluluk hâli bulunduğu için Ş’nin kusur-
luluğu ortadan kalkar ve Ş cezalandırılamaz.

Olayda Ş, işlediği suçtan dolayı cezalandırılır ve
hakkında sadece takdiri indirim nedeni uygulanabilir.

Olayda Ş’nin taksirli bir hareketi dahi bulunmadığı
için fiil suç teşkil etmez.

Olayda Ş, işlediği suçun tam cezasıyla cezalan-
dırılır.

64.

65.
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Dolandırıcılık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Dolandırıcılık çok hareketli bir suçtur.

Dolandırıcılık suçu, ihmali davranışla da işlenebilir.

Dolandırıcılık suçu, üçüncü bir kişinin yararına da
işlenebilir.

Hukuki bir ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla
işlenen dolandırıcılık cezalandırılamaz.

Dolandırıcılık, bir zarar suçudur.

A, işlediği bir suç nedeniyle hakkında soruşturma ve
kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla B’nin
kimlik bilgilerini kullanır.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

A, suç uydurmaktan dolayı sorumlu tutulur.

B, suç üstlenmekten dolayı sorumlu tutulur.

A, hakaretten dolayı sorumlu tutulur.

A, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden
dolayı sorumlu tutulur.

A, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

66.

67.

A, kendisine olan borcunu ödemeye yanaşmayan B’nin
iş yerine gider ve onu bir yumrukla etkisiz hâle getirerek
kasadan, alacağı olan miktar kadar para alarak ayrılır.

Buna göre, A’nın cezai sorumluluğu ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

A, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından dolayı
sorumlu tutulur.

A, sadece kasten yaralama suçundan dolayı
sorumlu tutulur.

A, tamamlanmış yağma suçundan dolayı cezalan-
dırılır.

A, kendiliğinden hak alma suçundan dolayı cezalan-
dırılır.

A, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
suçlarından dolayı sorumlu tutulur.

Gazeteci A, kendisine gönderilen bir CD içeriğinden bir
kamu kurumu tarafından yapılan ihaleye fesat karıştırıl-
dığını öğrenir. A, söz konusu ihaleyi kazanan iş adamı
B’yi arayarak ihalede yolsuzluk yaptıklarını bildiğini,
oğlu C’yi şirketinde işe başlatmadığı takdirde durumu
Cumhuriyet savcılığına ihbar edeceğini söyler.

Buna göre, A’nın işlemiş olduğu suç aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Yağma Tehdit

Şantaj Cebir kullanma

Hakaret

68.

69.
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A, katıldığı toplantıdan ayrılırken kendisinin olduğunu
düşündüğü ancak gerçekte B’ye ait olan çantayı alır.
Çantanın kendisinin olmadığını evinde fark eden A,
çantadan bilgisayar ve başkaca elektronik eşyaların
çıkması üzerine herhangi bir girişimde bulunmadan
bilgisayarı ve diğer elektronik eşyaları kullanmaya
başlar.

Buna göre, A’nın işlediği suç aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hırsızlık

Bilgi vermeme

Karşılıksız yararlanma

Dolandırıcılık

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya
üzerinde tasarruf

Bir internet sağlayıcısının elektronik posta servisinde
kayıtlı elektronik postaların şüpheli ile ilgili olanının tü-
müne el konulması talebini sulh ceza hâkimi reddeder.

Buna göre, sulh ceza hâkiminin talebi ret gerekçesi,
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Böyle bir kararın, koruma tedbirleri açısından geçerli
olan orantılılık ilkesini ihlal etmesi

Kararın, asliye ceza hâkimi tarafından verilmesinin
gerekmesi

İnternet sağlayıcısının böyle bir imkânının olmaması

Kararın, savcı tarafından verilmesinin gerekmesi

Elektronik postalara el koymanın yasaklanmış
olması

70.

71.

A ve B birbirinden habersiz, ortak düşmanları C’yi aynı
anda ateş ederek öldürür. C’nin hangi sanığın sila-
hından çıkan mermi ile öldüğü belirlenemez. Mahkeme
A ve B’yi kasten insan öldürmeye teşebbüsten mahkûm
eder.

Buna göre, mahkemenin uygulamış olduğu ceza
muhakemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Teşebbüsün tamamlanmış suça önceliği

Asli norm, tali norm

Şüpheden sanık yararlanır

Ceza muhakemesinin kamusallığı

Çabukluk 

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ceza muhake-
mesinin aşağıdaki süjelerinden hangisinin reddi
mümkündür?

A) B)

C) D)

E)

Savcı Bilirkişi

Tanık Kolluk

Müdafi

72.

73.
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18 yaşını doldurmamış sanıkların duruşması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Duruşma kapalı yapılır, hüküm kapalı duruşmada
açıklanır.

Duruşma kapalı yapılır, hüküm açık duruşmada
açıklanır.

Duruşma açık yapılır, hüküm kapalı duruşmada
açıklanır.

Yargılama çocuk mahkemesinde yapılıyorsa
duruşma kapalı yapılır, aksi takdirde açık duruşma
yapılır.

Yargılama çocuk mahkemesinde yapılıyorsa
duruşma açık yapılır, hüküm kapalı duruşmada
açıklanır.

Savcı S’nin, Şüpheli Ş hakkında verdiği kovuşturmama
kararına karşı Müşteki M itiraz eder.

Buna göre M’nin, itiraz istemi yerinde bulunduğu
takdirde yapılması gereken iş ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İtirazı kabul eden merci kamu davası açar.

İtirazı kabul eden merci durumu M’ye bildirir, dava
açıp açmamaya M karar verir.

İtirazı kabul eden merci dava açıp açmamak konu-
sunda nihai kararı vermek üzere dosyayı savcıya
gönderir.

Savcı, iddianame düzenleyerek iddianameyi mahke-
meye verir.

Savcının, dava açıp açmama konusunda takdir
yetkisi vardır.

74.

75.

01.05.2006 tarihinde yürürlükte olan Ceza Muhakemesi
Kanunu’na göre, müdafi hazır bulunmaksızın şüphelinin
ifadesi alınabilir. Şüpheli Ş’nin ifadesi 15.05.2006
tarihinde müdafi hazır bulundurulmaksızın alınır.
01.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi
Kanunu ise şüphelinin ifadesinin müdafi hazır bulundu-
rularak alınmasını öngörmektedir.

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni kanun şüphelinin lehine olduğundan yeniden
müdafi ile ifade alınmalıdır.

Usul işlemleri yürürlükteki kanuna göre yapılaca-
ğından yeniden müdafi ile ifade alınmalıdır.

Yürürlükteki muhakeme kanunu uygulanarak ya-
pılan işlemler sonradan yürürlüğe giren muhakeme
kanunu uyarınca geçerliliğini kaybetmez.

Ceza muhakemesinde lehe kanunun geriye yürü-
mesi ilkesi geçerli olduğundan eski kanuna göre
alınan ifade geçersizdir.

Verilen ifade lehe ise yeni kanun uygulanmayacak,
aleyhe ise yeni kanun uygulanacaktır. 

Sanık S hakkında beraat kararı veren mahkeme,
sanığın yargılama giderlerini ödemesine karar verir.

Bu karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Beraat kararı verilen kişi, asla yargılama giderlerini
ödemeye mahkûm edilemez.

Beraat kararı verilen kişinin önceden ödemek
zorunda kaldığı giderlere karşılık, yargılama
giderlerini ödemeye mahkûm edilmesi mümkündür.

Beraat kararı verilen kişi, ancak kendi kusurundan
ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir.

Beraat kararı verilen kişi, sadece şüpheden sanık
yararlanır kuralının uygulandığı hâllerde yargılama
giderlerini ödemeye mahkûm edilir.

Beraat kararı delil yetersizliğine dayanıyorsa sanık
yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilebilir.

76.

77.
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Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat talebi
hakkında aşağıdaki mercilerden hangisi karar verir?

A)

B)

C)

D)

E)

Zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza
mahkemesi

Tazminat talebine konu olan tedbiri uygulayan
mahkeme

Tazminat talebine konu olan tedbiri uygulayan
mahkemeye nazaran üst dereceli mahkeme

Yargıtay 5.Ceza Dairesi

Üst dereceli yüksek görevli mahkeme

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdaki
kararlardan hangisi hüküm niteliğinde değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Beraat kararı

Mahkûmiyet kararı

Davanın reddi kararı

Davanın düşmesi kararı

Davanın durması kararı

Yüklenen suçun cebir veya tehdit etkisiyle işlendi-
ğinin tespit edildiği hâllerde sanık hakkında veri-
lecek hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Beraat kararı

Davanın reddi kararı

Düşme kararı

Kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza
verilmesine yer olmadığı kararı

Durma kararı

78.

79.

80.

I. İtiraz

II. Yargısal bozma

III. Karar düzeltme

IV. Yargılamanın yenilenmesi

Yukarıdakilerden hangileri idari yargıda bir kanun
yolu başvurusu değildir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve IV

I. Bakanlar Kurulunun aldığı atama kararı

II. Sağlık Bakanlığı Muayenehane Yönetmeliği

III. Yükseköğretim Kurulunun dekan atama kararı

Danıştay yukarıdaki işlemlerden hangilerinde ilk
derece mahkemesi olarak görevlidir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

I. Yazılı yargılama usulü

II. Dosya üzerinden inceleme

III. Resen araştırma

Yukarıdakilerden hangileri idari yargıda geçerli olan
ilkelerdir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

81.

82.

83.
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İdari yargıda aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme
konusu değildir?

A) B)

C) D)

E)

Süreaşımı Ehliyet

İdari merci tecavüzü Husumet

Reddi hâkim

 85. - 90.  SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

01.04.2010’da girdiği K sınavında, sınav esnasında
şüpheli davranışlarda bulunan A’nın üzerinde elektronik
haberleşme cihazı bulunmuş, cihaza ve kulaklığa el
konularak durum tutanakla tespit edilmiştir. A’nın itirazı
üzerine olaya müdahale eden polis memuru, A’yı salon
dışına çıkarmak için aşırı güç kullanınca ayağı kayarak
yere düşen A’nın kolu kırılmıştır. Sınavı yapan ÖSYM
tarafından A’ya 20.05.2010’da, kopya çektiği gerekçe-
siyle sınavının geçersiz olduğu tebliğ edilmiştir.

A, sınavının geçersiz olduğunu bildiren işleme karşı
aşağıdaki yargı yerlerinin hangisinde iptal davası
açmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Danıştay

İdare mahkemesi

Bölge idare mahkemesi

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh ceza mahkemesi

84.

85.

A, kolunun kırılması nedeniyle uğradığı zararın gide-
rilmesi için aşağıdaki yargı yerlerinin hangisinde, ne
tür bir dava açmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

İdare mahkemesi – ceza davası

Bölge idare mahkemesi – tazminat davası

Sulh ceza mahkemesi – ceza davası

İdare mahkemesi – tam yargı davası

Asliye ceza mahkemesi – ceza davası

A’nın kolunun kırılması, idarenin sorumluluğu bakı-
mından hangi sorumluluk ilkesi içinde değerlendiri-
lebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Risk 

Haksız fiil

Fiili yol

Hizmet kusuru

Kamu külfetleri karşısında eşitlik

Sınavının geçersiz olduğunu bildiren işleme karşı A,
aşağıdaki tarihlerden hangisini izleyen günden
itibaren, kaç gün içinde iptal davası açmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

01.04.2010 – 60 gün

01.04.2010 – 30 gün

01.04.2010 – 90 gün

20.05.2010 – 90 gün

20.05.2010 – 60 gün

86.

87.

88.
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A’nın zararın tazmini için adli yargıda açtığı davada
yargı yeri, idari yargının görevli olduğu gerekçesi ile
görevsizlik kararı vermiştir. Bunun üzerine A, idari
yargıda dava açmış, idari yargı yeri de adli yargının
görevli olduğunu ileri sürerek görevsizlik kararı
vermiştir.

Buna göre, görevli yargı yerini belirleme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Danıştay

Yargıtay

Uyuşmazlık Mahkemesi

Davaya ilk bakan mahkeme

Davaya son bakan mahkeme

A’nın sınavının iptali işleminin sebep unsuru aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

A’nın K sınavına girmesi

A’nın kolunun kırılmış olması

A’nın başkalarının hakkına tecavüz etmeye çalışmış
olması

A’nın kopya çekmiş olması

A’nın davranışının etik olmaması

89.

90.

I. Memurlara, yalnızca Devlet Memurları Kanunu’na
tabi kurumlarda ikinci görev verilebilir.

II. Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi
hâlinde ücretli vekâlet asıldır.

III. Öğretmenlere okul müdürlüğü görevi ikinci görev
olarak yaptırılabilir.

IV. Devlet memuru tabiplere, hiçbir surette asıl görev-
lerinin yanında ikinci görev verilemez.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarı-
daki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız IV I, II ve IV

II, III ve IV I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi hizmet bakımından
yerinden yönetim ilkesinin geçerli olduğu bir   
kamu kurumu değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Sosyal Güvenlik Kurumu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Aşağıdaki idarelerden hangisine ilişkin esaslar 1982
Anayasası’nda yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Mahallî idareler

Düzenleyici Denetleyici Kurullar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları

Diyanet İşleri Başkanlığı  

91.

92.

93.
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 I. Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında
sakınca görülen memurlar hakkında alınan ihtiyati bir
tedbirdir.

II. Atamaya yetkili amirler görevden uzaklaştırmaya da
yetkilidir.

III. Görevden uzaklaştırılan memurun aylığının 1/3’ü
ödenir.

IV. Disiplin soruşturması nedeni ile görevden uzaklaş-
tırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi en
çok 6 ay devam eder.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, görev-
den uzaklaştırma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III I, II ve III

I, II ve IV II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisinin çıkarılmasından önce
Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunludur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanun hükmünde kararname

Tüzük

Yönetmelik

Bakanlar Kurulu kararnamesi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

94.

95.

I. Müşterek Emanet

II. İmtiyaz

III. Ruhsat

IV. Emanet

Yukarıdaki kamu hizmetinin görülüş usullerinden
hangileri, idare ile özel hukuk kişisi arasında idari
sözleşme yapılmasını gerektirir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız III I ve II II ve IV

I, II ve IV I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma
yetkisi yoktur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ankara Emniyet Müdürlüğü

Çankaya Üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

İzmir Büyükşehir Belediyesi

I. Belediye

II. Köy

III. Bucak

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nın 127.
maddesinde geçen mahallî idarelerden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I Yalnız II

Yalnız III I ve III

II ve III

96.

97.

98.
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Kentlerde cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi ve bu adların değiştiril-
mesi kararları aşağıdaki organlardan hangisi
tarafından alınır?

A) B)

C) D)

E)

Belediye meclisi Belediye encümeni

Belediye başkanı Vali

İl idare kurulu

Bir yerleşim biriminde belediye kurulabilmesi için
nüfusun kaç kişinin üzerinde olması gerekir?

A) B) C)

E)D)

1000 2000 4000

4500 5000

99.

100.
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Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika için-
de adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav evrakını teslim ederek salondan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların 
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde Salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. 
Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan testin Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı im-
zalayınız ve Salon Görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem 
de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon Görevlisi imzasını tükenmez kalemle 
atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu bil-
gilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olduğunda durumunuz Sınav Salon Tutanağında belirtilecektir. Sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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