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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSAT, İŞLETME VE 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTELERİ 

ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI                        : ...................................................................................................... 

ADI                                : ...................................................................................................... 

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ...................................................................................................... 

SINAV SALON NO    : .....................................................        SIRA NO: ............................................. 

Soyadınızı, adınızı, numaranızı ve salon numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız. 

GENEL AÇIKLAMA 

1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: 
Testin Adı:                                                                            Soru Sayısı  Sayfa No   

 
 
 
 
 
 

2. Bu kitapçıkta yer alan her bir test için cevaplama süresi 30 dakikadır. 
3. Bu test kitapçığında yer alan derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Testteki 

soruları ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 

değişmiş olsa bile, doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 

4. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız, cevaplarınızı cevap kağıdında o test için 

ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. 

Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kağıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru cevabınızı 

işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiç bir işaret koymayınız. 
8. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış 

cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza bir puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle 

kitapçıktaki tüm sorular için sizce doğru olan seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının 

veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla 

çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali 

külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

MEDENİ USUL HUKUKU
A

1.
 
Hukuk kurallarına uyulmaması halinde 
öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına 
karar verme yetkisi modern devletlerde 
hangi merciye verilmiştir? 

 A) Yargı organlarına 
 B) Yasama organına 
 C) Yürütme organına 
 D) Hukuka aykırı eylem ve işlemlerden zarar 
görenlere 
 E) Yerel yönetimlere 
 

2.
 
Anayasa m. 138, I’e göre hâkimler, 
görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisine göre hüküm 
verirler? 
 A) Hakkaniyete göre 

 B) Yüksek mahkeme kararlarına göre  
 C) Vicdani kanaatlerine göre 
 D) Adalete göre  
 E) Ahlâk kurallarına göre 
 

3.
 
Medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın, 
neredeki ilk derece mahkemesi tarafından 
çözüleceğini, dar ve teknik anlamıyla ne ad 
verilir? 

 A) Yetki  
 B) Görev 
 C) İş bölümü 
 D) İş dağılımı  
 E) Yargı yolu 
 

4.
 
Kişilerin hukuk düzeninin sınırları içinde 
haklara ve borçlara ehil olabilmesi anlamına 
gelen hak ehliyetinin medeni usul 
hukukunda karşılığı olan müessese 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Dava ehliyeti 
 B) Taraf ehliyeti  
 C) Dava takip yetkisi 
 D) Taraf sıfatı 
 E) Fiil ehliyeti 
 

5.
 
Aşağıdakilerden hangisi, davaya bakan 
hâkimin, ön inceleme aşamasında yapması 
gereken işlemlerden biri değildir? 

 A) İlk itirazları incelemek  
 B) Dava şartlarını incelemek 
 C) Taraflara delillerini sunmaları için süre 
vermek 
 D) Delilleri incelemek ve değerlendirmek  
 E) Tarafları sulhe teşvik etmek 
 

6.
 
Aşağıdakilerin hangisinde davanın temel 
aşamaları kronolojik olarak birlikte ve doğru 
olarak verilmiştir? 

 A) Ön inceleme-layihalar teatisi- tahkikat-sözlü 
yargılama-hüküm 
 B) Layihalar teatisi-ön inceleme- sözlü 
yargılama-tahkikat- hüküm 
 C) Ön inceleme-layihalar teatisi- sözlü 
yargılama-tahkikat- hüküm 
 D) Tahkikat- ön inceleme-layihalar teatisi- sözlü 
yargılama- hüküm 
 E) Layihalar teatisi-ön inceleme-tahkikat-sözlü 
yargılama-hüküm 
 

7.
 
Davacı açısından iddianın genişletilmesi ve 
değiştirilmesi yasağı hangi andan itibaren 
başlar? 

 A) Davacının cevaba cevap dilekçesini 
vermesiyle birlikte  
 B) Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle 
birlikte 
 C) Dava dilekçesinin davalıya tebliği ile birlikte  
 D) Davalının ilk cevap dilekçesini vermesiyle 
birlikte 
 E) Davalının ikinci cevap dilekçesini vermesiyle 
birlikte  
 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
8.

 
Taraflardan birinin ön inceleme 
duruşmasına gelmemesinin sonucu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Duruşmaya gelen tarafa davaya devam edip 
etmeyeceği sorulur, devam etmeyeceğini 
beyan ederse, dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar verilir.  
 B) Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.  
 C) Duruşmaya gelen taraf, hâkimin iznine yahut 
karşı tarafın açık muvafakatine ihtiyaç 
duymaksızın, iddiasını veya savunmasını 
serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir. 
 D) Davanın usulden reddine karar verilir.  
 E) Davanın esastan reddine karar verilir.  
 

9.
 
Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, 
işlemden kaldırıldığı tarihten  itibaren 
başlayarak en geç kaç ay içinde 
yenilenebilir? 

 A) 6 
 B) 5 
 C) 4 
 D) 3 
 E) 2 
 

10.
 
İspat hakkı aşağıdaki usul ilkelerinden 
hangisiyle doğrudan ilişkilidir? 

 A) Aleniyet ilkesiyle  
 B) Hakimin davayı aydınlatma ödeviyle  
 C) Hukuki dinlenilme hakkıyla 
 D) Tasarruf ilkesiyle  
 E) Teksif ilkesiyle 
 

11.
 
Bir davada duruşma sırasında hazırlanan 
tutanaklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Tutanak tamamlanınca derhal hâkim ve 
zabıt katibi tarafından imzalanır.  
 B) Mahkemede yürütülen ön inceleme, tahkikat 
ve yargılama işlemleri sadece tutanakla 
ispat edilebilir.  
 C) Taraflar veya diğer ilgililer, duruşması 
sırasındaki sözlü açıklamalarını, hâkimin izin 
vermesi halinde doğrudan tutanağa 
yazdırabilirler.  
 D) Kural olarak, taraflarca talep edilen tutanak 
örnekleri, ancak hâkimin uygun görmesi 
halinde taraflara verilebilir.  
 E) Duruşmalarda sözlü olarak yapılan işlemler 
tutanakla tespit edilir.  
 

12.
 
Aşağıdakilerden hangisi istinafta ön 
inceleme aşamasında yapılan işlemlerden 
biri değildir? 
 A) Başvuru şartlarının mevcut olup olmadığının 

incelenmesi  
 B) Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin 
gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi  
 C) Başvurunun süresinde yapılıp 
yapılmadığının incelenmesi  
 D) Usuli bir eksiklik olup olmadığının 
incelenmesi 
 E) Tanık beyanlarının incelenmesi  
 

13.
 
Bölge adliye mahkemelerinin göreve 
başlamasıyla birlikte yürürlükten kalkacak 
olan başvuru yolu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A) Karar düzeltme 

 B) Yargılamanın iadesi 
 C) Temyiz 
 D) İtiraz 
 E) Şikâyet  
 

3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
14.

 
Aşağıdakilerden hangisi temyiz 
sebeplerinden biri değildir? 

 A) Dava şartlarına aykırılık 
 B) Taraflarca gösterilen delillerin kanuni bir 
sebep olmaksızın reddedilmesi 
 C) Temyiz dilekçesinde temyiz sebeplerinin 
gösterilmemesi  
 D) Karara etki eden yargılama hatalarının 
bulunması  
 E) Taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış 
uygulanması 
 

15.
 
Dava konusu şeyin yok olması zarar 
görmesi gibi bir tehlike söz konusu ise, bu 
şeyin mahkeme kararıyla muhafaza altına 
alınması, amacı bakımından ne tür bir 
ihtiyati tedbirdir? 

 A) Eda amaçlı ihtiyati tedbir 
 B) Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir  
 C) İcrai amaçlı ihtiyati tedbir  
 D) Teminat amaçlı ihtiyati tedbir 
 E) Haciz amaçlı ihtiyati tedbir  
 

16.
 
Aile mahkemesinde görülmekte olan bir 
boşanma davasında, dava sonuçlanıncaya 
kadar çocuğun velayetinin geçici olarak 
eşlerden birine bırakılması, amacı 
bakımından ne tür bir ihtiyati tedbirdir? 

 A) Teminat amaçlı ihtiyati tedbir 
 B) Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbir  
 C) Eda amaçlı ihtiyati tedbir 
 D) Muhafaza amaçlı ihtiyati tedbir  
 E) Haciz amaçlı ihtiyati tedbir  
 

17.
 
Aşağıdakilerden hangisi geçici hukuki 
korumaların ortak özelliklerinden biri 
değildir? 

 A) Geçici hukuki koruma tedbirlerine ancak 
mahkemeler tarafından karar verilebilir. 
 B) Geçici hukuki korumalar, dava ile talep 
edilen hukuki korunma talebini, dava 
sonuçlanmadan önce gerçekleştirmeye 
yöneliktir.  
 C) Geçici hukukî koruma kararı verilmesini 
gerektiren koşulların yaklaşık olarak ispat 
edilmesi yeterlidir. 
 D) Karşı tarafın hukukî dinlenilme hakkı, geçici 
hukukî koruma kararının verilmesinden 
sonraki bir zamana ertelenebilir. 
 E) Geçici hukukî koruma taleplerine ilişkin 
yargılama usulleri mümkün olduğunca basit, 
hızlı ve kolay yargılama yapılmasını 
sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 
 

18.
 
Aşağıdaki hukuki ilişkilerden hangisi 
hakkında tahkim sözleşmesi yapılamaz? 

 A) Kira sözleşmesi  
 B) Evlilik sözleşmesi  
 C) Satım sözleşmesi  
 D) Kredi sözleşmesi  
 E) Eser (istisna)  sözleşmesi  
 

19.
 
Tahkim sözleşmesinin hukuki niteliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Vekâlet sözleşmesi  
 B) Hakem sözleşmesi  
 C) Maddi hukuk sözleşmesi  
 D) Eser sözleşmesi  
 E) Usul sözleşmesi  
 

20.
 
Aşağıdakilerden hangisi niteliği itibariyle 
tahkimin bir yargı faaliyeti olduğunu 
gösteren özelliklerden biri değildir? 
 A) Uyuşmazlığın çözümü için yetkilendirilen 

hakemlerin tarafsız yargılama yapmaları 
 B) Hakemlerce yürütülen tahkim sürecinin 
devlet tarafından denetlenmesi 
 C) Hakem kararlarının mahkeme kararları gibi 
bağlayıcı olması 
 D) Hakem kararlarının kesin hüküm oluşturması 
 E) Uyuşmazlığın taraflarca seçilen hakemler 
tarafından çözüme kavuşturulması 
 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
A

1. I. Vekilin tebligat konusundaki yetkisi kural 
olarak kararın icrasını da kapsar. 

II. Vekille takip edilen işlerde, vekiller 
birbirlerine doğrudan tebligat yapabilirler. 

III. Yargılamada mutlaka asılın bulunması 
gereken durumlarda tebligat vekile 
yapılamaz. 

IV. Birden fazla vekilin bulunması halinde 
tebligat muhataba yapılır. 

 
Vekile tebligat konusunda yukarıda 
verilenlerden hangisi ya da hangileri 
doğrudur? 

 A) I ve II 
 B) II ve III 
 C) I ve IV 
 D) I, II ve III 
 E) II, III ve IV 
 

2.
 
Yabancı ülkeden gelen tebligatın Türkiye'de 
yapılmasında izlenen yol aşağıdakilerden 
hangisinde doğru sıralanmıştır? 

 A) Dışişleri Bakanlığı - Cumhuriyet Başsavcılığı 
- Adalet Bakanlığı 
 B) Konsolosluk- Cumhuriyet Başsavcılığı - 
Dışişleri Bakanlığı 
 C) Adalet Bakanlığı - Konsolosluk- Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
 D) Cumhuriyet Başsavcılığı - Dışişleri Bakanlığı 
- Adalet Bakanlığı 
 E) Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı - 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
 

3. Usulsüz tebligata ilişkin aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  

 A) Bir tebligat usulsüzse kural olarak 
geçersizdir. 
 B) Muhatap usulsüz tebliği hiç öğrenmemişse 
tebligat hiç yapılmamış sayılır. 
 C) Muhatabın, usulsüz de olsa tebliği 
öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi 
sayılır. 
 D) Tebligatın usulsüz olup olmadığını ilgili 
mercii kendiliğinden dikkate almalıdır. 
 E) Tebligatın usulsüzlüğü, öğrenme tarihinden 
itibaren yedi gün içinde ileri sürülür. 
 

4.
 
İlk derece mahkemesi olarak Askeri 
Yargıtay dairelerince verilmiş bulunan 
kararların temyiz yolu ile incelenmesini 
yapmak aşağıdakilerden hangisinin 
görevidir? 

 A) Askeri Yargıtay Başsavcılığı 
 B) Askeri Yargıtay Başkanlığı 
 C) Askeri Yargıtay Genel Kurulu 
 D) Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulu 
 E) Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 
 

5.
 
Hukukî nitelik ve özellikleri itibariyle 
birbirine benzeyen uyuşmazlıkların aynı 
yargılama hukuku disiplinine ait ilke ve 
kurallar çerçevesinde çözüme 
kavuşturulmasından kaynaklanan 
kümeleşmeye ne ad verilir? 

 A) Yargı kolu (çeşidi) 
 B) Kuvvetler ayrılığı 
 C) Yargı fonksiyonu 
 D) Yargı ayrılığı 
 E) Medeni usul hukuku 
 

6. Adres değişikliğinin bildirilmemesi ve yeni 
adresin tespit edilememesi halinde 
aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi sayılır? 

 A) Tebliğ evrakının en yakın kolluk birimine 
teslim edildiği tarih 
 B) Tebliğ evrakının eski adres muhtarlığına 
teslim edildiği tarih 
 C) Muhatabın tebligattan haberdar olduğu tarih 
 D) Eski adresteki binanın kapısına tebliğ 
evrakının yapıştırıldığı tarih 
 E) İlanen tebligatın yapıldığı tarih 
 

7.
 
I. Çalışma gün ve saatleri 
II. Resmi tatiller 
III. Gece vakti 
 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 
avukat tarafından takip edilen işlerde, 
avukata bürosunda yapılacak tebligat 
zamanından sayılır? 

 A) Yalnız I 
 B) I ve II 
 C) I ve III 
 D) II ve III 
 E) I, II ve III 
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8.

 
Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasında 
ortaya çıkan görev (yargı yolu) ve hüküm 
uyuşmazlıklarının giderilmesini konu alan 
yargı kolu (çeşidi) aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Adli yargı 
 B) Uyuşmazlık yargısı 
 C) İdari yargı 
 D) Askeri ceza yargısı 
 E) Askeri idari yargı 
 

9.
 
Vergi mahkemelerinin tek hâkimle verdiği 
kararlara karşı itiraz yoluyla başvurulacak 
mercii aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Yargıtay 
 B) Danıştay 
 C) Bölge idare mahkemesi 
 D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
 E) Askeri Yargıtay 
 

10.
 
Muhatap, usulsüz tebligat sebebiyle hiçbir 
şekilde yargılamaya katılamaz ve karar 
kesinleşirse, başvurulacak yol 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) İstinaf 
 B) Yargılamanın yenilenmesi 
 C) Temyiz 
 D) Şikâyet 
 E) Karar düzeltme 
 

11.
 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş 
olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri 
hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden 
doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini 
yapar. 
 B) Kural olarak, iki daireden oluşur. 
 C) Başkanı hakkında disiplin kovuşturması 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Yüksek 
Disiplin Kurulu tarafından yapılır. 
 D) Kararlarına karşı temyiz yoluyla Danıştay’a 
başvurulabilir. 
 E) Askeri hâkim sınıfından olmayan üyeleri, 
Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek 
adaylar arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilir. 
 

12.
 
Bilinen en son adreste tebligat 
yapılamaması veya adresin tebligata uygun 
olmadığının anlaşılması halinde 
aşağıdakilerden hangisi bilinen en son 
adres olarak kabul edilir? 

 A) Mesken adresi 
 B) Nüfusa kayıtlı olduğu yer adresi 
 C) İş adresi 
 D) MERNİS adresi 
 E) Mahalle muhtarlığı adresi 
 

13. I. Tebligat yapılacak muhatabın bulunduğu 
yerdeki Türk Büyükelçiliği veya 
konsolosluğuna tebliğ evrakı gönderilir. 

II. Tebliğ evrakına, muhatabın ad ve soyadı, 
tam ve açık adresi, uyruğu doğru şekilde 
yazılır. 

III. Türk temsilciliğine gönderilen evrakın 
tebliği o ülkedeki yetkili makam aracılığı ile 
yapılır.  

IV. Tebligatı çıkaran merci bağlı bulunduğu 

bakanlık aracılığı ile tebligatı Dışişleri 

Bakanlığına ulaştırır. 

 
Yurtdışında bulunan yabancılara yapılan 
tebligatta izlenmesi gereken aşamalar 
hangi seçenekte doğru sıralanmıştır? 
 A) II-I-III-IV 

 B) II-IV-I-III  
 C) I-III-IV-II 
 D) II-IV-III-I 
 E) IV-I-II-III  
 

14.
 
Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı 
(hukuk yargısı) alanında yer alan özel 
görevli mahkemelerden (uzmanlık 
mahkemelerinden) biri değildir? 

 A) Kadastro mahkemesi 
 B) Asliye hukuk mahkemesi 
 C) Tüketici mahkemesi 
 D) Fikri ve sınaî haklar hukuk mahkemesi 
 E) İcra mahkemesi 
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15. I. Tebliğ memuru 

II. Köy muhtarı 
III. Hâkim  
IV. Muhatap 
 
Yukarıdaki kişi ya da kişilerden hangisi 
Tebligat Kanunu çerçevesinde suç 
işleyebilecek kimselerdendir? 
 A) I ve II 

 B) II ve III 
 C) I ve IV 
 D) III ve IV 
 E) I,II ve IV 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi muhatap yerine 
tebligat yapılacak kişilerden değildir? 

 A) Muhatabın ev arkadaşı 
 B) Muhatabın hizmetçisi  
 C) Muhatabın iş ortağı 
 D) Muhatabın işçisi 
 E) Muhatabın eşi  
 

17.
 
I. Tebligat çıkarılması talebi 
II. Tebligatın ulaştırılması 
III. Tebligatı çıkaracak merci tarafından 

düzenlenmesi 
 

Yukarıda verilen tebligatın temel aşamaları 
sıraya konulacak olursa bu sıralama nasıl 
olmalıdır? 

 A) I-III-II 
 B) III-I-II 
 C) I-II-III 
 D) III-II-I 
 E) II-III-I 
 

18. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ anında 
belirtilen adreste kimsenin bulunmaması 
durumunda yapılacak işlerdendir? 

 A) Tebligatın gazetede ilan edilmesi  
 B) Tebliğ evrakının mercie iade edilmesi 
 C) Adreste bulunmama nedeninin araştırılması 
 D) Tebligatın ertesi gün yapılması 
 E) Tebliğ evrakının yöneticiye bırakılması 
 

19. Sulh ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Sulh ceza mahkemelerinin yanında, ceza 
iddiası görevini yapan savcılık makamı 
yoktur; asliye ceza mahkemelerinin 
yanındaki Cumhuriyet Başsavcılığı, bu 
mahkemenin yargı çevresinde bulunan sulh 
ceza mahkemelerinin de yanında sayılır. 
 B) Genel görevli, ilk derece yargı yerleri 
arasında yer alan toplu mahkemelerdir. 
 C) Sulh ceza mahkemesinin birden fazla dairesi 
arasındaki ilişki görev ilişkisidir.  
 D) Her ilçe merkezinde Adalet Bakanlığı’nın 
olumlu görüşü alınarak Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından kurulurlar 
 E) Ceza yargısı alanında “özel” görevli 
mahkeme niteliğindedirler. 
 

20. I. Kanun hükmünde kararname ile mahkeme 
kurulabilir. 

II. Mahkemenin görev ve yetkisinin, yürürlükte 
bulunan kanunlar aracılığıyla ve 
yargılanacak olan uyuşmazlığın 
gerçekleşmesinden önce belirlenmesine 
kanunî hâkim ilkesi denir. 

III. İstinaf mahkemeleri de denilebilecek ikinci 
derece mahkemeleri, konusu uyuşmazlığın 
maddi ve hukuki yönünün tekrar 
incelenmesi olan istinaf kanun yoluna 
başvuru mercileri olup, ilk derece 
mahkemeleri ile üst derece mahkemeleri 
arasında yer alan mahkemelerdir. 

 
Mahkemelerin kuruluşuna ilişkin yukarıdaki 
ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur? 
 A) Yalnız I  

 B) I ve II  
 C) Yalnız III  
 D) I ve III 
 E) II ve III  
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I
A

1.
 
E-Dönüşüm sürecinde, E-Devletin E-Adalet 
ayağını oluşturan bilişim sisteminin kısa adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) MERNİS 
 B) TUĞRA 
 C) ULAKBİM 
 D) ADALET.ORG 
 E) UYAP 
 

2.
 
Aşağıdakilerden hangisi Doküman Yönetim 
Sisteminin genel özelliklerinden biri 
değildir? 

 A) XML tabanlı olması 
 B) Platformun bağımsız çalışabilmesi 
 C) Diğer uygulamalar ile entegre çalışmaması 
 D) Elektronik imza desteğinin olması 
 E) Standart hale gelmiş birçok doküman 
formatını desteklemesi 
 

3.
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından 
kullanıcılara destek olmak üzere kullanılan 
Yardım Masası yazılımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Mernis 
 B) Hash 
 C) Haberci 
 D) Spectra 
 E) Agent 
 

4.
 
UYAP kapsamında bulunan Vatandaş Bilgi 
Sistemine giriş yapan vatandaşlar aşağıdaki 
bilgilerden hangisine erişemez? 

 A) Suçun adı 
 B) Dava dosyalarının konusu 
 C) Duruşma tarihi 
 D) Gerekçeli karar 
 E) Dosyanın hangi aşamada olduğu 
 

5.
 
Kuruma kağıt üzerinde gelen evrakların 
taranıp sisteme dahil edildiği, sistem 
üzerinde oluşturulan evrakların gönderildiği 
ve bu evraklarla ilgili takip işlemlerinin 
yapıldığı modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Dosya Evrak Kayıt İşlemleri 
 B) Evrak Arama İşlemleri 
 C) Gelen/Giden Evrak İşlemleri 
 D) Dosya Evrak Düzeltme İşlemleri 
 E) Giden Evrak Oluşturma 
 

6.
 
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet 
Başsavcılığı alt sisteminde yer alan 
modüllerden biri değildir? 

 A) Tevzi Modülü 
 B) Kararlar Modülü 
 C) Soruşturma İşlemleri Modülü 
 D) Emanet İşlemleri Modülü 
 E) Hazırlık Modülü 
 

7.
 
Memur suçlarına ilişkin yürütülen 
soruşturma işlemlerinin yapıldığı 
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer 
alan alt modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tebligat Alt Modülü 
 B) Müzekkere Alt Modülü 

 C) Memur Suçlarının Soruşturulması Alt 
Modülü 
 D) Suçluların İadesi Alt Modülü 
 E) Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü 
 

8.
 
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süresi 
boyunca aşağıdakilerden hangisini 
yapamaz? 

 A) İfade alma 
 B) Arama yaptırma 
 C) Tedbir koyma 
 D) Tutukluluk kararı verme 
 E) Bilirkişiye başvurma 
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9.

 
Adli işbirliği içerisinde olunan ülkeler ile 
yapılan anlaşmalar sonucu, sanığın suçu 
işledikten sonra kaçtığı ülke tarafından 
suçun işlendiği ülkeye teslim edilmesi 
işlemlerini kapsayan Cumhuriyet 
Başsavcılığı alt sisteminde yer alan alt 
modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Suçluların İadesi Alt Modülü  
 B) Sorgulama Alt Modülü 
 C) Müzekkere Alt Modülü 
 D) Soruşturma Açma Alt Modülü 
 E) Talimat Alt Modülü 
 

10.
 
Muhabere kaydı yapılmış evrakın belirlenen 
aralıkta listelenerek rapor çıktısı 
alınmasında aşağıdaki ekranlardan hangisi 
kullanılır? 

 A) Savcılık Muhabere Kaydı Görüntüleme 
 B) Muhabere Defteri Hazırlama 
 C) Savcılık Muhabere Evrak İşlemleri 
 D) Zimmet / Posta Zimmet Defteri Hazırlama 
 E) Savcılık Muhabere Dosya İlişkilendirme 
 

11. Adalet Bakanlığı’nın bilgi ve onayı 
doğrultusunda yürütülmesi gereken hakim, 
savcı, avukat ve noterler ile ilgili suçların 
soruşturulması işlemlerini kapsayan ve 
Muhabere Modülü içerisinde yer alan alt 
modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bakanlık Muhabere Evrak İşlemleri 

 B) Bakanlık Muhabere Kaydı Görüntüleme 
 C) Bakanlık Muhabere Dosyası Tevzi İşlemi 
 D) Bakanlık Muhabere Kaydı Açma 
 E) Bakanlık Muhabere İşlemleri 
 

12.
 
Belirli bir büro ve savcıya tevzi edilmiş 
soruşturma dosyası için savcı tarafından 
karar hazırlanması işlemlerinin 
gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Hazırlık Modülü 
 B) Tevzi Modülü 
 C) Soruşturma İşlemleri Modülü 
 D) Kararlar Modülü 
 E) Emanet İşlemleri Modülü 
 

13.
 
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet 
Başsavcılığı alt sisteminde yer alan İlamat 
İşlemleri modülü altında, tebliğ ve ilamların 
sorgulama yolu ile yapıldığı alt modül 
ekranlarından biridir? 

 A) İddianame Görüldü İşlemleri 
 B) Uyarı Listesine Ekleme 
 C) Dosya Ayrıntı Gösterme 
 D) Tecilli İlam Sorgulama 
 E) Görevsizlik Kararı İşlemleri 
 

14.
 
Emanet hakkındaki mahkeme kararının 
kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler 
için hatırlatma yazısı hazırlanması 
işlemlerini kapsayan alt modül 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri 
 B) Emanet Karar İşlemleri  
 C) Savcılık Zaptolunan Eşya İşlemleri 
 D) Emanet Hazırlık İşlemleri 
 E) Emanet Eşya İnceleme İşlemleri 
 

15.
 
Esas İşlemleri Alt Modülü altında sistem dışı 
aynı adliyeden online gelmeyen dosyaların 
ilgili mahkemeye gönderilmesi için 
hazırlanmış ekran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Dava Dosyasının Yetkili Görevli Mahkemeye 
Gönderilmesi 
 B) Tevzi Edilmemiş Esas Dosyasının 
Mahkemeye Tevzisi 
 C) Bulunulan Adliyeden Yetkisizlik/Görevsizlikle 
Sistem Dışı Gelen Dava Dosyası 
 D) Esas Defteri Bilgileri 
 E) Savcılık Esas İşlemleri Evrak Hazırlama 
 9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 S

ist
em

i 

20
12

-20
13

 G
üz

 D
ön

em
i D

ön
em

 S
on

u S
ına

v K
ita

pç
ığı

2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
16.

 
Mahkemeler, taşra Cumhuriyet 
Başsavcılıkları ve diğer yargı mercilerinden 
infaz edilmek üzere gönderilen ilamların 
infaza yönelik faaliyetlerinin otomasyon 
ortamında gerçekleştirimini kapsayan 
modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Yasa Yolları ve Esas İşlemleri 
 B) İlamat İşlemleri  
 C) Tevzi 
 D) Muhabere 
 E) Kararlar 
 

17.
 
Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri 
alt sisteminde bulunan “Tebligat Modülü” 
kapsamında yer alan ekranlardan biridir? 

 A) Posta Birimine Uyarı Yazısı Hazırlanması 
 B) Kesinleşme Bilgisinin Kaydedilmesi 
 C) Sarf Ücreti Hesapları 
 D) Yargıtay Karar Bilgisinin Kaydedilmesi 
 E) Dosya Ayırma İşleminin Yapılması 
 

18.
 
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer 
alan İlamat İşlemleri modülü altında, bir 
hükümlüye ait aynı türden (hapis, para gibi) 
birden fazla cezanın tek seferde infaz 
edilmesi amacıyla birleştirme işleminin 
yapıldığı alt modül aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Tebligat İşlemleri Alt Modülü 
 B) Sorgulama Alt Modülü 
 C) İlam Alt Modülü 
 D) Dosya Arama Alt Modülü 
 E) İçtima Alt Modülü 
 

19.
 
Ceza mahkemeleri alt sisteminde “Keşif Alt 
Modülü” ve “Bilirkişi Alt Modülü” hangi 
modül kapsamında yer alır? 

 A) Duruşma İşlemleri Modülü  
 B) Tensip Zaptı Modülü 
 C) Hazırlık Modülü 
 D) Talimat Modülü 
 E) Taraf/Vekil Modülü 
 

20.
 
Ceza mahkemelerinde, gelen dosyaların, 
durumlarına göre raporlamasını yapan 
modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Raporlar Modülü  
 B) Karar İşlemleri Modülü 
 C) İnfaz İşlemleri Modülü 
 D) Tebligat Modülü 
 E) Tevzi Modülü 
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
A

1. II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar 
arasında imzalanan Sened-i İttifak 
belgesinin en önemli özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Merkezi otoritenin sınırlandırılması 

 B) Vergi oranlarının düşürülmesi 
 C) Ayanların Padişah’a sadakatle bağlı olması 
 D) Padişahların ayanları koruması 
 E) Ayanlığın babadan oğula geçmesinin kabul 
edilmesi 
 

2. Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı 
bakımından dikkat çeken en önemli özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu 

açıklaması ve meclisler eliyle karar alma 
anlayışını getirmesi 
 B) Padişah’ın yetkilerini arttırması 
 C) Kânun-i Esâsî’nin ilan edileceğini açıklaması 
 D) Meclis-i Mebusan’ın açılacağını ilan etmesi 
 E) Bakanlar Kurulu anlayışını getirmesi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet 
döneminde Adliye alanında yapılan 
düzenlemelerden biri değildir? 
 A) Hukuk-ı Aile Kararnamesi’nin çıkartılması 

 B) Şer’i Mahkemelerin Adalet Bakanlığı’na 
bağlanması 
 C) Adliye Mahkemeleri ile Sıkıyönetim 
Mahkemelerinin görev ve yetkilerinin 
ayrılması 
 D) Yeni kanunların hazırlanması için 
komisyonlar kurulması 
 E) Mecelle’nin kabul edilmesi 
 

4. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya 
Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde 
savaşmasının en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Rusya karşısında zor durumda olan 

Almanlara yardım etmek 
 B) Bölgede bulunun Türklere yardım etmek 
 C) Avusturya-Macaristan güçlerine yardım 
etmek 
 D) Almanya ile birleşmeyi sağlamak 
 E) Bulgaristan güçlerine yardım etmek 
 

5. Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki 
antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe 
konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir? 
 A) Ankara Antlaşması 

 B) İstanbul Antlaşması 
 C) Berlin Antlaşması 
 D) Mudanya Antlaşması 
 E) Lozan Barış Antlaşması 
 

6. Milletin güvenini kazanmış kişilerin 
katılacağı milli bir kongrenin Sivas’ta 
toplanması düşüncesi ilk kez nerede 
gündeme getirilmiştir? 
 A) Samsun’da 

 B) Havza’da 
 C) Amasya’da 
 D) Erzurum’da 
 E) İstanbul’da 
 

7. Türkiye’ye karşı işgal emeli beslemeyen 
herhangi bir devletten dış yardım 
alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki 
kongrelerden hangisinde alınmıştır? 
 A) Balıkesir Kongresi’nde 

 B) Erzurum Kongresi’nde 
 C) Sivas Kongresi’nde 
 D) Alaşehir Kongresi’nde 
 E) Nazilli Kongresi’nde 
 

8. Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin 
en önemli sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A) İtilaf Devletleri’nin Misak-ı Milli’yi kabul 

etmesi 
 B) Düzenli ordunun kurulmasına hız verilmesi 
 C) Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığa 
getirilmesi 
 D) İstanbul Hükümeti’nin TBMM’yi resmen 
tanıması 
 E) TBMM’nin Londra Konferansı’na davet 
edilmesi 
 11 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2013 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
9. Aşağıdakilerden hangisi Sivas 

Kongresi’nde alınan kararlardan biri 
değildir? 
 A) Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerinin tek çatı 

altında toplanması 
 B) Mebusan Meclisi’nin toplanması 
 C) Ankara’da TBMM’nin açılması 
 D) Heyet-i Temsiliye’nin genişletilmesi 
 E) Manda ve himayenin kabul edilmemesi 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes 
Antlaşması değerlendirildiğinde ortaya 
çıkan en önemli sonuçlardan biridir? 
 A) Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde reform 

yapılmasının kaçınılmaz olması 
 B) Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi 
 C) Padişah’ın yetkilerinin korunması 
 D) İstanbul ve boğazların güvenliğinin 
sağlanması 
 E) İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ne 
varlığını sürdürmesi konusunda güvence 
vermesi 
 

11. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 
işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir 
araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 
tarihinde kurulan yeni örgüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Anadolu ve Rumeli Müdafa-ı Hukuk 

Cemiyeti 
 B) Selamet-i Umumiye Komitesi 
 C) Teceddüt Fırkası 
 D) Milli Kongre 
 E) Milli Dayanışma Hareketi 
 

12. Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgali 
üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi 
sıfatla toplanacağını açıklamıştır? 
 A) İhtilalci 

 B) Kurucu 
 C) Reformcu 
 D) İstiklalci 
 E) Olağanüstü yetkilerle donatılmış 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de 
oluşan gruplardan biri değildir? 
 A) Islahat Grubu 

 B) Medeniyetçi Grubu 
 C) Halk Zümresi 
 D) İstiklal Grubu 
 E) Tesanüd Grubu 
 

14. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 
seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm 
bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek 
amacıyla yayınladığı program, 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 A) Altın Işık Bildirisi 

 B) Altı İlke 
 C) Halkçılık Bildirisi 
 D) Başkanlık Divanı Bildirisi 
 E) Dokuz Umde (İlke) 
 

15. Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi 
için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması 
amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden 
hangisini gerçekleştirmiştir? 
 A) Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması 

 B) İhracat ve ithalatın yeni düzene 
kavuşturulması 
 C) Para basma kararının alınması 
 D) Banka kurulması kararının alınması 
 E) Yabancı bankerlerden borçlanılması 
 12 İzleyen sayfaya geçiniz.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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16. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet 

Dönemi’nden önce, 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren tarım sektöründe 
görülen özelliklerden biri değildir? 
 A) İçe dönük üretim yapılması 

 B) Rum ve Ermenilerin geniş topraklar satın 
alması 
 C) Tahıl ithalatına başvurulması 
 D) Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde 
olması 
 E) Devletin çiftçiyi koruyucu önlemler almaması 
 

17. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli 
gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki 
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
 A) Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919 

 B) Misak-ı Milli’nin İlanı - 28 Ocak 1920 
 C) Saltanatın Kaldırılması - 1 Kasım 1922 
 D) Mudanya Ateşkes Antlaşması - 11 Ekim 
1922 
 E) Lozan Barış Antlaşması - 24 Temmuz 1923 
 

18. TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
 A) İsmet Bey, Şükrü Saraçoğlu, Kazım 

Karabekir 
 B) İsmet Bey, Hasan Saka, Ali Fuat Paşa 
 C) İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka 
 D) İsmet Bey, Rıza Nur, Recep Peker 
 E) İsmet Bey, Refet Paşa, Ali Fuat Paşa 
 

19. Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel 
özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki 
ifadelerden hangisi söylenemez? 
 A) Azınlıklar Türk uyruklu sayılmıştır. 

 B) Ulus-devletin kökleşmesini sağlamıştır. 
 C) Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak sona 
erdirmiştir. 
 D) Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir. 
 E) Türkiye Devleti’nin kurucu antlaşmasıdır. 
 

20. Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış 
Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te 
kesintiye uğramasında diğerlerinden daha 
az etkili olmuştur? 
 A) Boğazlar sorunu 

 B) Kıbrıs ve Adalar sorunu 
 C) Kapitülasyonların kaldırılması 
 D) Osmanlı borçları 
 E) Savaş tazminatı ve tamirat bedeli 
 

13 TEST BİTTİ.

Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle 
yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav 
sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlikleri, Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
sınava giren diğer öğrencileri rahatsız etmemek için kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir. Bu nedenle sorumluluk sınav kurallarına uymayan öğrencilere aittir. 
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya 
girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya üniversite sınav merkezince yapılan incelemeler 
sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, Anadolu Üniversitesinin yetkili organlarınca bu salonda 
sınava giren öğrencilerin tümünün o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

2. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler 
oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza 
bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve 
tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan 
zaman içinde terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal 
Tutanağına yazılır ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

3. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav 
süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin 
verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir öğrenci sınava alınamaz. 

4. Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının 
üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, öğrenci numaranızı ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav 
sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek 
sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 

5. Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol 
ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra cevap kağıdı 
üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik numaranızı ve test grubunuzu mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı 
yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan cevap kağıdını kullanan öğrencilerin o oturumdaki 
sınavları geçersiz sayılır. 

6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem 
kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı taktirde cevap 
kağıdı optik okuyucuda okutulamadığından öğrencinin o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 

7. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KAĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler 
kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış 
sütuna yapacağınız işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.  

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde 
olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

9. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kağıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve 
bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz 
sayılır. 

10. Sınav sırasında öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. Yasağa 
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve 
çalıştırılmasına izin veren (EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan) hesap makineleri ile data bank vb. özel 
donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi 
yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

12. Öğrenciler telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye 
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları sınava gelirken getirmemeleri konusunda sınava giriş 
belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı 
olsa bile, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılır. 

13. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler 
kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp o oturumdaki sınavları geçersiz 
sayılır. 

14. Kıtalarından izinli olan er-erbaşlar dışında resmi kıyafetle sınava girmek yasaktır. Aksine davranan öğrencilerin 
o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır. 

15. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve 
size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. 

16. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim 
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. 

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 
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Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.




