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SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. 
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.  

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) 

ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar 
bulunamaz. 

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı 
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak 
cevaplayınız. 
 

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu 
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

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, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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MEDENİ USUL HUKUKU A
Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü
olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde,
hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında
hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları
hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl
yollardan çözülmesi mümkün olmayan
anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Tartışma A)
Dava B)
UzlaşmaC)
Sürtüşme  D)
Uyuşmazlık E)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı
alanında ilk derecede görev yapan özel
mahkemelerden biri değildir?

2.

Ticaret mahkemeleriA)
Tüketici mahkemeleriB)
Asliye hukuk mahkemeleriC)
İcra mahkemeleriD)
Aile mahkemeleri E)

Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde
bulundurularak belirlenen yerlerde kurulan,
ilk derecede verilen ve verildiği anda kesin
olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa
açısından kanun yolu denetiminin yapıldığı
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Asliye hukuk mahkemesiA)
Bölge adliye mahkemesiB)
DanıştayC)
YargıtayD)
Uyuşmazlık mahkemesi E)

Hâkimin reddi talebinin ileri sürülmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Ret sebebini öğrenen taraf, ret talebini
hüküm kesinleşinceye kadar ileri sürebilir.

A)

Ret sebebinin daha önce öğrenilememiş
olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması
nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri
sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında
yapılması mümkün değildir.

B)

Ret talebini davaya bakan hâkim veya
taraflardan biri ileri sürebilir.

C)

Hâkimin reddi dilekçesinde ret sebepleri ile
delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi
gerekir.

D)

Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi
yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin
reddi istenen hâkim tarafından haklı
görülmesi halinde dahi, çekilmenin kanuna
uygun olup olmadığı, ancak merci tarafından
incelenerek karara bağlanır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin
bağımsızlığının fiilen
gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için
Anayasa’da yer alan düzenlemelerden biri
değildir?

5.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

A)

Hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak kendi görüşlerine göre karar
verebilirler.  

B)

 Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların
yerine getirilmesini geciktiremez.

C)

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka
resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.

D)

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir açıklamada bulunulamaz. 

E)
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A
Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı
sebeplerinden biri değildir?

6.

Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olmasıA)
Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması B)
Hâkimin taraflardan birini evlat edinmiş
olması

C)

Hâkimin taraflardan birinin dayısı olmasıD)
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu
olması

E)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren işlerden biri 
değildir?

7.

Kira ilişkisinden doğan alacak davalarıA)
Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarB)
Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece
zilyetliğin korunmasına yönelik  davalar

C)

İflasın ertelenmesi işleri D)
Çekişmesiz yargı işleriE)

Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili
mahkemedir?

8.

Davalının oturduğu yer mahkemesi A)
Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

B)

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesi

C)

Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesiD)
Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

E)

İlk derece mahkemesinin görevsizlik kararı
vermesi durumunda, davanın görevli
mahkemede görülmesi için tarafın, hangi
süre içinde hangi mahkemeye başvurması
gerekir?

9.

On beş gün içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

A)

Bir hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

B)

İki hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

C)

İki hafta içinde görevli mahkemeyeD)
On beş gün içinde görevli mahkemeyeE)

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir
temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya
davalı olarak takip edebilme ve usûl
işlemlerini yapabilme yetisine ne ad verilir? 

10.

Dava takip yetkisiA)
HusumetB)
Davaya vekâlet ehliyetiC)
Dava ehliyeti D)
Taraf ehliyetiE)

Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin
süre içinde, dava ehliyeti bulunmayan kişi
tarafından açılan davaya onay vermemesi
halinde mahkeme  ne şekilde karar verir?

11.

Davayı usulden reddeder.A)
Davayı esastan reddeder.B)
Kanuni temsilciye onay vermesi için belirli
bir süre tanır.

C)

Dosyayı işlemden kaldırır.D)
Davanın açılmamış sayılmasına karar verir.E)

Dava konusu hak veya borcun birden fazla
kişi arasında ortak olması ve bu hak yahut
borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler
hakkında aynı şekilde ve tek bir karar
vermesinin gerektiği durumlarda aşağıdaki
dava arkadaşlığı türlerinden hangisi söz
konusudur?

12.

Pasif dava arkadaşlığıA)
İhtiyari dava arkadaşlığıB)
Aktif dava arkadaşlığı C)
Şekli mecburi dava arkadaşlığıD)
Maddi mecburi dava arkadaşlığıE)

Davanın taraflarından birinin yanında dava
arkadaşı olarak yer alması mümkün
bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava
sonunda verilecek olan hükümden hukukî
durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan
üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın,
görülmekte olan bir davaya katılarak kendi
hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine
imkân veren kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

İhtiyari dava arkadaşlığı  A)
Asli müdahaleB)
Davanın ihbarı C)
İradi temsilD)
Fer’i müdahale E)
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A
Aşağıdakilerden hangisi medeni yargılama
usulünde davanın temel aşamalarından biri
değildir?

14.

Sözlü yargılama A)
Ön incelemeB)
Delillerin sunulması C)
Hüküm D)
Tahkikat E)

İlk itirazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

15.

İlk itirazlar hakkında inceleme en geç
dilekçeler aşamasında tamamlanmalıdır.

A)

İlk itirazlar, dava şartlarından sonra
incelenmelidir. 

B)

Hâkim ilk itirazları kendiliğinden dikkate
alamaz.

C)

İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenmeli ve
karara bağlanmalıdır. 

D)

Yetki itirazı kural olarak ilk itiraz şeklinde ileri
sürülmelidir. 

E)

Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun
niteliği dikkate alınarak yapılan
sınıflandırmada yer alan dava türlerinden
biridir?

16.

Topluluk davası A)
Terditli davaB)
Belirsiz alacak davasıC)
Kısmi dava  D)
Seçimlik dava  E)

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen genel
dava şartlarından biri değildir? 

17.

Aynı davanın daha önceden kesin hükme
bağlanmamış olması 

A)

Türk mahkemelerinin yargı hakkının
bulunması 

B)

Davacının yatırması gereken gider
avansının yatırılmış olması 

C)

Davacının yatırması gereken % 15 teminatın
yatırılmış olması 

D)

Yargı yolunun caiz olmasıE)

Aşağıdakilerden hangisinin dava
dilekçesinde bulunmaması ve eksikliğinin
giderilmemesi halinde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir?  

18.

İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceği 

A)

Talep sonucuB)
Dava sebebi C)
Dayanılan hukuki sebeplerD)
Davanın konusu E)

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı,
cevap dilekçesini hangi süre içinde
mahkemeye vermelidir?

19.

2 haftaA)
1 hafta B)
15 günC)
10 gün D)
5 gün E)

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının
maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri 
değildir?

20.

Hak düşürücü sürelerin korunması A)
Zamanaşımının kesilmesi B)
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre
belirlenmesi 

C)

Davalının temerrüde düşmesi  D)
İyiniyetin ortadan kalkması E)
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YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU A
Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden
bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

SayıştayA)
Adalet BakanlığıB)
HSYKC)
CumhurbaşkanıD)
YargıtayE)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek
mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı
fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen
yargı kollarından biridir?

2.

Adli yargıA)
Askeri ceza yargısıB)
SayıştayC)
Askeri idari yargıD)
İdari yargıE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemelerinden biri değildir?

3.

İstinaf MahkemesiA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
Asliye hukuk mahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
Vergi mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli
mahkemelerden biri değildir?

4.

YargıtayA)
DanıştayB)
Anayasa MahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
Sulh hukuk mahkemesiE)

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük
işleri hakkında karar verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

5.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'naA)
CumhurbaşkanınaB)
Adalet Bakanlığı'naC)
TBMM'yeD)
Sayıştay'aE)

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari
birimlerinden biri değildir?

6.

Yüksek Disiplin Kurulu A)
Yayın KuruluB)
Tasnif KuruluC)
Yayın İşleri MüdürlüğüD)
Bilgi İşlem Merkezi MüdürlüğüE)

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza
dairelerinin numaralarını ve aralarındaki
işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki
organlardan hangisine aittir?

7.

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcı vekiline

A)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı'na

B)

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet
Komisyonu'na 

C)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı
İşleri Müdürlüğü'ne

D)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar
Kurulu'na

E)

Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerden biri
değildir?

8.

Nitelikli dolandırıcılıkA)
Hileli iflâsB)
İrtikapC)
YağmaD)
10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar E)

Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara
karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip
karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

YargıtayA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
Asliye ceza mahkemesiC)
Bölge İdare MahkemesiD)
Bölge Adliye MahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza
mahkemelerinden biridir?

10.

Asliye ceza mahkemesiA)
Tüketici mahkemesiB)
Çocuk mahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
İstinaf MahkemesiE)
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A
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel
Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç
yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

11.

1A)
2B)
3C)
4D)
5E)

Yürütme organına yardımcı bir inceleme,
danışma ve karar organı olmanın yanı sıra,
idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin
ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Bölge Adliye MahkemesiA)
DanıştayB)
YargıtayC)
Vergi mahkemesiD)
İdare mahkemesiE)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin
atama kararnamelerini aşağıdakilerden
hangisi onaylar?

13.

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluA)
BaşbakanB)
CumhurbaşkanıC)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşkanıD)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşsavcısıE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare
mahkemelerinden biridir?

14.

İş mahkemesiA)
İcra mahkemesiB)
Tüketici mahkemesiC)
Vergi mahkemesiD)
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının
katılmadığı kurullara başkanlık eder?

15.

Danıştay Daire BaşkanıA)
Danıştay Genel SekreteriB)
Danıştay BaşsavcısıC)
Danıştay BaşkanvekilleriD)
Danıştay tetkik hâkimleriE)

Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden
hangisi tarafından yapılır?

16.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı A)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Genelkurmay BaşkanlığıD)
Adalet BakanlığıE)

Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile
kurulur?

17.

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

Görülmekte olan davalar bakımından tek
hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında
çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden
hangisi çözümler?

18.

Askeri YargıtayA)
Sıkıyönetim MahkemeleriB)
Disiplin MahkemeleriC)
Uyuşmazlık MahkemeleriD)
Milli Savunma BakanlığıE)

Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan
suçlar içerisinde yer alıp almadığına
aşağıdakilerden hangisi karar verir?

19.

TBMMA)
Bakanlar KuruluB)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluC)
Milli Savunma BakanlığıD)
Genelkurmay BaşkanlığıE)

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay
Başsavcısının görevlerinden biridir?

20.

İlk derece askeri mahkemelerin verdikleri
direnme kararlarını incelemek 

A)

İncelenen dava dosyalarında soruşturma
yapan ve iddia makamını temsil eden askeri
savcılar ile yardımcılarına not vermek

B)

Askeri Yargıtay’ın çalışma esaslarıyla ilgili
içtüzüğü yapmak ve değiştirmek

C)

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkler için gerekli
işlemleri yapmak

D)

Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel
Sekreteri seçmek

E)
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I A
Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin
işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu
koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla
hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak
planlanmıştır?

1.

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

“Merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış,
birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler
arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi
farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük
işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla
yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması,
tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve
ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi
sağlanmıştır.”

Yukarıdaki açıklamalar UYAP’ın hazırlık
aşamalarından hangisi içinde
gerçekleşmiştir?

2.

UYAP IA)
UYAP IIB)
UYAP II-AC)
UYAP II-BD)
UYAP IIIE)

Bir işin insan ile makine arasında
paylaşılmasına ne ad verilir?

3.

BilişimA)
EntegrasyonB)
Bilgi TeknolojisiC)
OtomasyonD)
Sanal masyonE)

Doküman Yönetim Sisteminde E-imza
kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

4.

Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.A)
İki saat içerisinde tekrar şifre istemeden
diğer evraklar imzalanabilir.

B)

Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası
seçilir.

C)

Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı
imzalamak için “İmzala” butonuna basılır

D)

ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları)
seçimi yapılır.

E)

Doküman Yönetim Sisteminde, iş listesi
panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan
hangisi işin kullanıcıya hangi görevle
geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem
yapılacağını özetler?

5.

Dosya no A)
Başlatan kişi adıB)
Başlatan birim adıC)
AçıklamaD)
İşin adıE)

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge
üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” 
programının bilinen diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

UYAP EditörA)
Belge kullanıcısıB)
Belge koruyucuC)
Belge yöneticisi D)
UYAP seçiciE)

Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi
ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında
ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve
yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş
akış yönetimini sağlamak olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Bilgi Yönetim SistemiA)
Entegrasyon SistemiB)
Doküman Yönetim Sistemi C)
Bilişim SistemiD)
Otomasyon SistemiE)
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A
Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet
Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce
yapılan yazışmaların, sisteme katılması,
uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına
sokulması, uygun kişiler tarafından
düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden
evrak kaydının alınması işlemleri
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

8.

Akış oluşturmaA)
Gelen evrakB)
Evrak oluşturmaC)
Büro fonksiyonuD)
Giden evrak E)

Günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini
karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan
ve her insanın parmak izi kadar benzersiz
olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik
belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Hash MetoduA)
Sayısal İmzaB)
SpectraC)
Dijital KimlikD)
E-etiketE)

Sertifikasyon yetkilisi yazılımını
aşağıdakilerden hangisi kullanır?

10.

Kayıt edilebilirlik alt yapısıA)
Açık anahtar alt yapısıB)
Veri kayıt alt yapısıC)
Sertifika teyit alt yapısıD)
Teşhis ve doğrulama alt yapısıE)

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği
Yönetim Sisteminin sağlayacağı faydalardan
biri değildir?

11.

İş sürekliliğini sağlamakA)
Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda
çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin
güvende olduklarını hissettirmek

B)

Aktif bilgi dizini servisi oluşturmakC)
Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir
risk yönetimini sağlamak

D)

Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek
olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek
maliyetlerden kurtulmayı sağlamak

E)

Aşağıdakilerden hangisi UYAP Dış Güvenlik
sisteminin özelliklerinden biridir? 

12.

Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri
alınmıştır.

A)

Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden
faydalanarak çalışır.

B)

Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır.C)
IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ve IPS (Saldırı
Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.

D)

Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön
şartların gerçekleşmesi gerekir.

E)

UYAP Avukat Portalında vekâlet olmadan bir
dosyayı görebilmek için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir? 

13.

Gerekli harcın yatırılmasıA)
Dava dosyasındaki tarafların onayıB)
Yazı işleri müdürü onayıC)
Müvekkilin yazılı beyanıD)
Hakim onayıE)

UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş
yapılırken kullanılan şifre kaç hanelidir?

14.

8A)
7B)
6C)
5D)
4 E)

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve
icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden
hangisini içermez?

15.

Dosyanın taraflarınıA)
Duruşma günleriniB)
İcraya konu miktarıC)
Hakim bilgileriniD)
Dosyaların hangi aşamada olduğunuE)
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A
UYAP SMS Bilgi Sisteminde yer alan
paketlerle ilgili işlemlerde aşağıdaki
numaralardan hangisine mesaj atılır? 

16.

4060A)
4050B)
4040C)
4020D)
4015E)

Aşağıdakilerden hangisi kuruma kağıt
üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme
dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan
evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili
takip işlemlerinin yapıldığı modül altında yer
alan ekranlardan biri değildir? 

17.

Evrakı Onaya Sunma İşlemleriA)
Evrakı Kapatma İşlemleriB)
Dosyadan Evrak Silme EkranıC)
Dağıtım Planı İşlemleriD)
Derdest Dosya İşlemleriE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer
alan, birime gelen evrakın kabulünün ve
evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı,
“Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”
sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

Gelen Evrak OluşturmaA)
Muhabere DosyasıB)
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleriC)
Kayıt DosyasıD)
Giden DosyaE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderme işleminin yapıldığı ve “Dosya Tipi”
opsiyon kutusuna sahip ekran
aşağıdakilerden hangisidir? 

19.

Dosya Tipi BelirlemeA)
Evrak KayıtB)
Gelen Evrak OluşturmaC)
Evrak TeslimD)
Giden Evrak OluşturmaE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
evrak zimmet işlemleri ekranının kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

20.

Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için
“Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.

A)

[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”,
“Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi” alanları
sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

B)

Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri
“Açıklama” alanına girilir.

C)

“Evrak Kayıt” ve “Teslim Edecek Kişi/Kurum”
zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.

D)

Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak
Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet İçin
Evrak Arama] ekranı açılır.

E)

2016 GÜZ ARA 4300-A

9 İzleyen sayfaya geçiniz.



Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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
 Sist

em
i

20
15

 - 2
01

6 G
üz

 D
ön

em
i

 Ara 
Sına

vı 
Kita

pç
ığı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I A
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı
Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

1.

Eğitimin düzenlenmesiA)
Kardeş katlinin vacip olmasıB)
Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını
sürdürmesi

C)

Askerlik süresinin belirlenmesiD)
Vergi sisteminin aynen sürdürülmesiE)

Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in
tahttan indirilerek eski düzenin yeniden
kurulmasını sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir?

2.

Vaka-yı HayriyeA)
31 Mart AyaklanmasıB)
Bab-ı Ali BaskınıC)
Vaka-yı VakvakiyeD)
Kuleli VakasıE)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar
Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

3.

Türkçülüğün benimsenmesiA)
Basın yoluyla halkın bilinçlendirilmeye
çalışılması

B)

Batıyı örnek alarak yapılan yeniliklerin yeterli
görülmemesi

C)

Millet egemenliği düşüncesine vurgu
yapılması

D)

Meşruti bir yönetim kurmak amacıyla gizli
cemiyetler oluşturulması

E)

Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı
içinde yer alan Ortodoks tebaanın
koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

KarlofçaA)
PasarofçaB)
Küçük KaynarcaC)
ZitvatorukD)
ZigetvarE)

Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa
döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?

5.

Saray masraflarının azaltılmasıA)
Humbaracı ocağının ıslah edilmesiB)
Vakıf, tımar ve iltizama sıkı denetim
getirilmesi

C)

Hazine gelirlerinin artırılmasıD)
Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidilmesiE)

Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında
düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?

6.

Arabacılar OcağıA)
Lağımcı OcağıB)
Cebeci OcağıC)
Humbaracı OcağıD)
Akıncı OcağıE)

Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

7.

BasiretA)
Tercüman-ı AhvalB)
Takvim-i VekayiC)
Tercüman-ı HakikatD)
Tercüme-i ŞarkE)

Halkın devlet için değil, devletin halk için var
olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde yer almıştır?

8.

Meclis-i MebusanA)
Vilayet MeclisleriB)
Muhasallık MeclisleriC)
Tanzimat FermanıD)
Meclis-i TanzimatE)
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A
Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri
değildir?

9.

Vekayi-ı Mısriyye adında gazete çıkarmasıA)
Silah ithalatına yasak getirmesiB)
Yerli sanayii meydana getirmesiC)
Avrupa’ya öğrenci göndermesiD)
Mısır topraklarını devlet arazisi haline
getirmesi

E)

Son model telgraf makinelerinin getirilmesi
ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah
döneminde gerçekleşmiştir?

10.

I. AbdülhamitA)
III. SelimB)
AbdülmecidC)
III. AhmetD)
II. AbdülhamitE)

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım
etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

PragA)
SalzburgB)
GaliçyaC)
BükreşD)
SlovakyaE)

Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını
ifade eder?

12.

Genellikle yazar, şair ve ressamlardan
oluşan sanatkârlardır.

A)

Devletin önemli kadrolarında görev yapan
memurlardır.

B)

Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde
yaşayan tüccarlardır.

C)

Büyük toprak sahibi olan feodal beylerdir.D)
Doğuştan zengin ve soylu kişilere verilen
addır.

E)

Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine
katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

13.

İttihat ve Terakki Partisi - Yeni Osmanlılar
Partisi

A)

İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf
Partisi

B)

Hürriyet ve İtilaf Partisi- Ahrar PartisiC)
Halk Partisi - İttihat ve Terakki PartisiD)
Ahrar Partisi - İttihat ve Terakki PartisiE)

Birinci Dünya Savaşını başlatan olay
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıA)
Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı
tarafından öldürülmesi

B)

Rusya’nın doğuda etkin bir güç haline
gelmesi

C)

İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiD)
İngiltere’nin Rusya’yla anlaşamamasıE)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden
biri değildir?

15.

Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü
bir devletten yardım alınması düşüncesi

A)

İttihat ve Terakki liderlerinin Avrupalı güçlü
bir müttefik bulma baskısı

B)

Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri
alma isteği

C)

Almanya’nın savaşı kazanacağı düşüncesiD)
Balkan Harbi’nde başarısız olan ordunun
ıslah edilmiş olması

E)

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi
tarihte çekilmiştir?

16.

1855A)
1856B)
1881C)
1890D)
1902E)

2016 GÜZ ARA 4300-A
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A
Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi
dönemde başlamıştır?

17.

1828-1829 Osmanlı-Rus SavaşıA)
1853-1856 Kırım SavaşıB)
1876 Tersane KonferansıC)
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaşıD)
1881 Muharrem KararnamesiE)

Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale
getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Sened-i İttifakA)
Tanzimat FermanıB)
Muharrem KararnamesiC)
Kanun-i EsasiD)
Islahat FermanıE)

Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

75.000 kadar asker şehit olmuştur.A)
Sarıkamış harekâtı Türklerin yenilgisiyle
sonuçlanmıştır.

B)

Orduyu Enver Paşa komuta etmiştir.C)
Cephede İngilizlerle savaşılmıştır.D)
Cephe 1 Kasım 1914’te açılmıştır.E)

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

20.

Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da
bilinir.

A)

Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi
etmiştir.

B)

Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.C)
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının
düşman karşısında en çetin şartlar altında
yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş
deneyimidir.

D)

Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir
fayda sağlamıştır.

E)

2016 GÜZ ARA 4300-A
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.



Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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
 Sist

em
i

20
15

 - 2
01

6 G
üz

 D
ön

em
i

 Ara 
Sına

vı 
Kita

pç
ığı
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır: 
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,

tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme

yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında

Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

      SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : ……........................................................................................................................................... 

ADI  : ………........................................................................................................................................ 

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

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

 

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun 
aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
 
İMZA:………………………………. 
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 
 

 
SINAV İÇERİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. 
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.  

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) 

ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar 
bulunamaz. 

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı 
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak 
cevaplayınız. 
 

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu 
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

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, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No
MEDENİ USUL HUKUKU 20 02
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 20 05
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I 20 07
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 20 10
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MEDENİ USUL HUKUKU B
Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü
olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde,
hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında
hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları
hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl
yollardan çözülmesi mümkün olmayan
anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

1.

Uyuşmazlık A)
Sürtüşme  B)
Tartışma C)
UzlaşmaD)
Dava E)

Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde
bulundurularak belirlenen yerlerde kurulan,
ilk derecede verilen ve verildiği anda kesin
olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa
açısından kanun yolu denetiminin yapıldığı
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

2.

YargıtayA)
Bölge adliye mahkemesiB)
DanıştayC)
Uyuşmazlık mahkemesi D)
Asliye hukuk mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı
alanında ilk derecede görev yapan özel
mahkemelerden biri değildir?

3.

Asliye hukuk mahkemeleriA)
Ticaret mahkemeleriB)
Tüketici mahkemeleriC)
İcra mahkemeleriD)
Aile mahkemeleri E)

Hâkimin reddi talebinin ileri sürülmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4.

Ret sebebinin daha önce öğrenilememiş
olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması
nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri
sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında
yapılması mümkün değildir.

A)

Ret sebebini öğrenen taraf, ret talebini
hüküm kesinleşinceye kadar ileri sürebilir.

B)

Ret talebini davaya bakan hâkim veya
taraflardan biri ileri sürebilir.

C)

Hâkimin reddi dilekçesinde ret sebepleri ile
delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi
gerekir.

D)

Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi
yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin
reddi istenen hâkim tarafından haklı
görülmesi halinde dahi, çekilmenin kanuna
uygun olup olmadığı, ancak merci tarafından
incelenerek karara bağlanır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin
bağımsızlığının fiilen
gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için
Anayasa’da yer alan düzenlemelerden biri
değildir?

5.

 Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların
yerine getirilmesini geciktiremez.

A)

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

B)

Hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak kendi görüşlerine göre karar
verebilirler.  

C)

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka
resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.

D)

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir açıklamada bulunulamaz. 

E)
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B
Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı
sebeplerinden biri değildir?

6.

Hâkimin taraflardan birini evlat edinmiş
olması

A)

Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması B)
Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olmasıC)
Hâkimin taraflardan birinin dayısı olmasıD)
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu
olması

E)

Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili
mahkemedir?

7.

Davalının oturduğu yer mahkemesi A)
Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

B)

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesi

C)

Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesiD)
Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

E)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren işlerden biri 
değildir?

8.

Kira ilişkisinden doğan alacak davalarıA)
Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece
zilyetliğin korunmasına yönelik  davalar

B)

Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarC)
İflasın ertelenmesi işleri D)
Çekişmesiz yargı işleriE)

İlk derece mahkemesinin görevsizlik kararı
vermesi durumunda, davanın görevli
mahkemede görülmesi için tarafın, hangi
süre içinde hangi mahkemeye başvurması
gerekir?

9.

Bir hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

A)

İki hafta içinde görevli mahkemeyeB)
On beş gün içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

C)

On beş gün içinde görevli mahkemeyeD)
İki hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

E)

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir
temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya
davalı olarak takip edebilme ve usûl
işlemlerini yapabilme yetisine ne ad verilir? 

10.

HusumetA)
Taraf ehliyetiB)
Davaya vekâlet ehliyetiC)
Dava ehliyeti D)
Dava takip yetkisiE)

Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin
süre içinde, dava ehliyeti bulunmayan kişi
tarafından açılan davaya onay vermemesi
halinde mahkeme  ne şekilde karar verir?

11.

Davayı esastan reddeder.A)
Davayı usulden reddeder.B)
Kanuni temsilciye onay vermesi için belirli
bir süre tanır.

C)

Dosyayı işlemden kaldırır.D)
Davanın açılmamış sayılmasına karar verir.E)

Davanın taraflarından birinin yanında dava
arkadaşı olarak yer alması mümkün
bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava
sonunda verilecek olan hükümden hukukî
durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan
üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın,
görülmekte olan bir davaya katılarak kendi
hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine
imkân veren kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

12.

İradi temsilA)
İhtiyari dava arkadaşlığı  B)
Davanın ihbarı C)
Asli müdahaleD)
Fer’i müdahale E)

Dava konusu hak veya borcun birden fazla
kişi arasında ortak olması ve bu hak yahut
borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler
hakkında aynı şekilde ve tek bir karar
vermesinin gerektiği durumlarda aşağıdaki
dava arkadaşlığı türlerinden hangisi söz
konusudur?

13.

Şekli mecburi dava arkadaşlığıA)
Maddi mecburi dava arkadaşlığıB)
Aktif dava arkadaşlığı C)
İhtiyari dava arkadaşlığıD)
Pasif dava arkadaşlığıE)
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B
İlk itirazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

14.

İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenmeli ve
karara bağlanmalıdır. 

A)

İlk itirazlar, dava şartlarından sonra
incelenmelidir. 

B)

Hâkim ilk itirazları kendiliğinden dikkate
alamaz.

C)

İlk itirazlar hakkında inceleme en geç
dilekçeler aşamasında tamamlanmalıdır.

D)

Yetki itirazı kural olarak ilk itiraz şeklinde ileri
sürülmelidir. 

E)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargılama
usulünde davanın temel aşamalarından biri
değildir?

15.

Tahkikat A)
Sözlü yargılama B)
Delillerin sunulması C)
Ön incelemeD)
Hüküm E)

Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun
niteliği dikkate alınarak yapılan
sınıflandırmada yer alan dava türlerinden
biridir?

16.

Topluluk davası A)
Seçimlik dava  B)
Belirsiz alacak davasıC)
Kısmi dava  D)
Terditli davaE)

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen genel
dava şartlarından biri değildir? 

17.

Davacının yatırması gereken % 15 teminatın
yatırılmış olması 

A)

Yargı yolunun caiz olmasıB)
Davacının yatırması gereken gider
avansının yatırılmış olması 

C)

Türk mahkemelerinin yargı hakkının
bulunması 

D)

Aynı davanın daha önceden kesin hükme
bağlanmamış olması 

E)

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının
maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri 
değildir?

18.

Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre
belirlenmesi 

A)

Zamanaşımının kesilmesi B)
Hak düşürücü sürelerin korunması C)
İyiniyetin ortadan kalkması D)
Davalının temerrüde düşmesi  E)

Aşağıdakilerden hangisinin dava
dilekçesinde bulunmaması ve eksikliğinin
giderilmemesi halinde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir?  

19.

Dava sebebi A)
İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceği 

B)

Talep sonucuC)
Davanın konusu D)
Dayanılan hukuki sebeplerE)

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı,
cevap dilekçesini hangi süre içinde
mahkemeye vermelidir?

20.

2 haftaA)
1 hafta B)
15 günC)
10 gün D)
5 gün E)
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YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU B
Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük
işleri hakkında karar verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

1.

Sayıştay'aA)
Adalet Bakanlığı'naB)
TBMM'yeC)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'naD)
CumhurbaşkanınaE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemelerinden biri değildir?

2.

Sulh hukuk mahkemesiA)
İstinaf MahkemesiB)
Asliye hukuk mahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
Vergi mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek
mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı
fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen
yargı kollarından biridir?

3.

SayıştayA)
İdari yargıB)
Adli yargıC)
Askeri idari yargıD)
Askeri ceza yargısıE)

Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden
bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

CumhurbaşkanıA)
SayıştayB)
HSYKC)
YargıtayD)
Adalet BakanlığıE)

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli
mahkemelerden biri değildir?

5.

Ağır ceza mahkemesiA)
DanıştayB)
Sulh hukuk mahkemesiC)
YargıtayD)
Anayasa MahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerden biri
değildir?

6.

10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar A)
İrtikapB)
Nitelikli dolandırıcılıkC)
YağmaD)
Hileli iflâsE)

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza
mahkemelerinden biridir?

7.

Ağır ceza mahkemesiA)
Asliye ceza mahkemesiB)
Tüketici mahkemesiC)
İstinaf MahkemesiD)
Çocuk mahkemesiE)

Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara
karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip
karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Asliye ceza mahkemesiA)
YargıtayB)
Bölge Adliye MahkemesiC)
Sulh hukuk mahkemesiD)
Bölge İdare MahkemesiE)

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza
dairelerinin numaralarını ve aralarındaki
işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki
organlardan hangisine aittir?

9.

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet
Komisyonu'na 

A)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar
Kurulu'na

B)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı'na

C)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcı vekiline

D)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı
İşleri Müdürlüğü'ne

E)

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari
birimlerinden biri değildir?

10.

Yayın KuruluA)
Yayın İşleri MüdürlüğüB)
Tasnif KuruluC)
Yüksek Disiplin Kurulu D)
Bilgi İşlem Merkezi MüdürlüğüE)
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B
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının
katılmadığı kurullara başkanlık eder?

11.

Danıştay BaşkanvekilleriA)
Danıştay tetkik hâkimleriB)
Danıştay BaşsavcısıC)
Danıştay Daire BaşkanıD)
Danıştay Genel SekreteriE)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel
Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç
yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

12.

1A)
2B)
3C)
4D)
5E)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare
mahkemelerinden biridir?

13.

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesiA)
Tüketici mahkemesiB)
Vergi mahkemesiC)
İş mahkemesiD)
İcra mahkemesiE)

Yürütme organına yardımcı bir inceleme,
danışma ve karar organı olmanın yanı sıra,
idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin
ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

YargıtayA)
Bölge Adliye MahkemesiB)
Vergi mahkemesiC)
İdare mahkemesiD)
DanıştayE)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin
atama kararnamelerini aşağıdakilerden
hangisi onaylar?

15.

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluA)
BaşbakanB)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşsavcısıC)
CumhurbaşkanıD)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşkanıE)

Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan
suçlar içerisinde yer alıp almadığına
aşağıdakilerden hangisi karar verir?

16.

Genelkurmay BaşkanlığıA)
Bakanlar KuruluB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluD)
TBMME)

Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden
hangisi tarafından yapılır?

17.

Genelkurmay BaşkanlığıA)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı B)
Adalet BakanlığıC)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluD)
Milli Savunma BakanlığıE)

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay
Başsavcısının görevlerinden biridir?

18.

İncelenen dava dosyalarında soruşturma
yapan ve iddia makamını temsil eden askeri
savcılar ile yardımcılarına not vermek

A)

Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel
Sekreteri seçmek

B)

İlk derece askeri mahkemelerin verdikleri
direnme kararlarını incelemek 

C)

Askeri Yargıtay’ın çalışma esaslarıyla ilgili
içtüzüğü yapmak ve değiştirmek

D)

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkler için gerekli
işlemleri yapmak

E)

Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile
kurulur?

19.

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

Görülmekte olan davalar bakımından tek
hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında
çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden
hangisi çözümler?

20.

Uyuşmazlık MahkemeleriA)
Disiplin MahkemeleriB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Askeri YargıtayD)
Sıkıyönetim MahkemeleriE)
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I B
Bir işin insan ile makine arasında
paylaşılmasına ne ad verilir?

1.

Sanal masyonA)
EntegrasyonB)
Bilgi TeknolojisiC)
OtomasyonD)
BilişimE)

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin
işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu
koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla
hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak
planlanmıştır?

2.

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

“Merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış,
birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler
arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi
farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük
işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla
yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması,
tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve
ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi
sağlanmıştır.”

Yukarıdaki açıklamalar UYAP’ın hazırlık
aşamalarından hangisi içinde
gerçekleşmiştir?

3.

UYAP IA)
UYAP IIB)
UYAP II-AC)
UYAP II-BD)
UYAP IIIE)

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge
üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” 
programının bilinen diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Belge koruyucuA)
Belge kullanıcısıB)
Belge yöneticisi C)
UYAP EditörD)
UYAP seçiciE)

Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi
ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında
ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve
yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş
akış yönetimini sağlamak olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bilişim SistemiA)
Otomasyon SistemiB)
Bilgi Yönetim SistemiC)
Entegrasyon SistemiD)
Doküman Yönetim Sistemi E)

Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet
Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce
yapılan yazışmaların, sisteme katılması,
uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına
sokulması, uygun kişiler tarafından
düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden
evrak kaydının alınması işlemleri
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

6.

Giden evrak A)
Akış oluşturmaB)
Gelen evrakC)
Evrak oluşturmaD)
Büro fonksiyonuE)

Doküman Yönetim Sisteminde E-imza
kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı
imzalamak için “İmzala” butonuna basılır

A)

ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları)
seçimi yapılır.

B)

İki saat içerisinde tekrar şifre istemeden
diğer evraklar imzalanabilir.

C)

Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası
seçilir.

D)

Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.E)

Doküman Yönetim Sisteminde, iş listesi
panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan
hangisi işin kullanıcıya hangi görevle
geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem
yapılacağını özetler?

8.

AçıklamaA)
Başlatan kişi adıB)
Dosya no C)
İşin adıD)
Başlatan birim adıE)
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B
Aşağıdakilerden hangisi UYAP Dış Güvenlik
sisteminin özelliklerinden biridir? 

9.

Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden
faydalanarak çalışır.

A)

Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri
alınmıştır.

B)

Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön
şartların gerçekleşmesi gerekir.

C)

Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır.D)
IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ve IPS (Saldırı
Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.

E)

Sertifikasyon yetkilisi yazılımını
aşağıdakilerden hangisi kullanır?

10.

Kayıt edilebilirlik alt yapısıA)
Veri kayıt alt yapısıB)
Açık anahtar alt yapısıC)
Teşhis ve doğrulama alt yapısıD)
Sertifika teyit alt yapısıE)

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği
Yönetim Sisteminin sağlayacağı faydalardan
biri değildir?

11.

İş sürekliliğini sağlamakA)
Aktif bilgi dizini servisi oluşturmakB)
Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek
olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek
maliyetlerden kurtulmayı sağlamak

C)

Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda
çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin
güvende olduklarını hissettirmek

D)

Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir
risk yönetimini sağlamak

E)

Günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini
karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan
ve her insanın parmak izi kadar benzersiz
olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik
belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Sayısal İmzaA)
Hash MetoduB)
E-etiketC)
Dijital KimlikD)
SpectraE)

UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş
yapılırken kullanılan şifre kaç hanelidir?

13.

8A)
7B)
6C)
5D)
4 E)

UYAP SMS Bilgi Sisteminde yer alan
paketlerle ilgili işlemlerde aşağıdaki
numaralardan hangisine mesaj atılır? 

14.

4060A)
4050B)
4040C)
4020D)
4015E)

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve
icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden
hangisini içermez?

15.

İcraya konu miktarıA)
Dosyanın taraflarınıB)
Hakim bilgileriniC)
Duruşma günleriniD)
Dosyaların hangi aşamada olduğunuE)

UYAP Avukat Portalında vekâlet olmadan bir
dosyayı görebilmek için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir? 

16.

Müvekkilin yazılı beyanıA)
Hakim onayıB)
Dava dosyasındaki tarafların onayıC)
Gerekli harcın yatırılmasıD)
Yazı işleri müdürü onayıE)
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B
Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderme işleminin yapıldığı ve “Dosya Tipi”
opsiyon kutusuna sahip ekran
aşağıdakilerden hangisidir? 

17.

Dosya Tipi BelirlemeA)
Giden Evrak OluşturmaB)
Evrak KayıtC)
Evrak TeslimD)
Gelen Evrak OluşturmaE)

Aşağıdakilerden hangisi kuruma kağıt
üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme
dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan
evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili
takip işlemlerinin yapıldığı modül altında yer
alan ekranlardan biri değildir? 

18.

Derdest Dosya İşlemleriA)
Dağıtım Planı İşlemleriB)
Evrakı Onaya Sunma İşlemleriC)
Evrakı Kapatma İşlemleriD)
Dosyadan Evrak Silme EkranıE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer
alan, birime gelen evrakın kabulünün ve
evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı,
“Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”
sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden
hangisidir? 

19.

Gelen Evrak OluşturmaA)
Kayıt DosyasıB)
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleriC)
Muhabere DosyasıD)
Giden DosyaE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
evrak zimmet işlemleri ekranının kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

20.

Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için
“Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.

A)

Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak
Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet İçin
Evrak Arama] ekranı açılır.

B)

[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”,
“Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi” alanları
sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

C)

“Evrak Kayıt” ve “Teslim Edecek Kişi/Kurum”
zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.

D)

Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri
“Açıklama” alanına girilir.

E)
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I B
Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı
Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

1.

Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını
sürdürmesi

A)

Eğitimin düzenlenmesiB)
Vergi sisteminin aynen sürdürülmesiC)
Kardeş katlinin vacip olmasıD)
Askerlik süresinin belirlenmesiE)

Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in
tahttan indirilerek eski düzenin yeniden
kurulmasını sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir?

2.

Kuleli VakasıA)
Vaka-yı VakvakiyeB)
31 Mart AyaklanmasıC)
Vaka-yı HayriyeD)
Bab-ı Ali BaskınıE)

Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

3.

BasiretA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı HakikatC)
Tercüman-ı AhvalD)
Tercüme-i ŞarkE)

Halkın devlet için değil, devletin halk için var
olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde yer almıştır?

4.

Meclis-i MebusanA)
Meclis-i TanzimatB)
Tanzimat FermanıC)
Muhasallık MeclisleriD)
Vilayet MeclisleriE)

Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri
değildir?

5.

Yerli sanayii meydana getirmesiA)
Silah ithalatına yasak getirmesiB)
Vekayi-ı Mısriyye adında gazete çıkarmasıC)
Mısır topraklarını devlet arazisi haline
getirmesi

D)

Avrupa’ya öğrenci göndermesiE)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar
Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

6.

Meşruti bir yönetim kurmak amacıyla gizli
cemiyetler oluşturulması

A)

Batıyı örnek alarak yapılan yeniliklerin yeterli
görülmemesi

B)

Basın yoluyla halkın bilinçlendirilmeye
çalışılması

C)

Millet egemenliği düşüncesine vurgu
yapılması

D)

Türkçülüğün benimsenmesiE)

Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı
içinde yer alan Ortodoks tebaanın
koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

PasarofçaA)
ZigetvarB)
KarlofçaC)
ZitvatorukD)
Küçük KaynarcaE)

Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında
düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Arabacılar OcağıA)
Cebeci OcağıB)
Akıncı OcağıC)
Humbaracı OcağıD)
Lağımcı OcağıE)
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B
Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa
döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?

9.

Hazine gelirlerinin artırılmasıA)
Saray masraflarının azaltılmasıB)
Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidilmesiC)
Humbaracı ocağının ıslah edilmesiD)
Vakıf, tımar ve iltizama sıkı denetim
getirilmesi

E)

Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını
ifade eder?

10.

Büyük toprak sahibi olan feodal beylerdir.A)
Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde
yaşayan tüccarlardır.

B)

Genellikle yazar, şair ve ressamlardan
oluşan sanatkârlardır.

C)

Devletin önemli kadrolarında görev yapan
memurlardır.

D)

Doğuştan zengin ve soylu kişilere verilen
addır.

E)

Birinci Dünya Savaşını başlatan olay
aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı
tarafından öldürülmesi

A)

Rusya’nın doğuda etkin bir güç haline
gelmesi

B)

İngiltere’nin Rusya’yla anlaşamamasıC)
İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiD)
Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıE)

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

12.

Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi
etmiştir.

A)

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının
düşman karşısında en çetin şartlar altında
yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş
deneyimidir.

B)

Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.C)
Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir
fayda sağlamıştır.

D)

Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da
bilinir.

E)

Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine
katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

13.

Halk Partisi - İttihat ve Terakki PartisiA)
İttihat ve Terakki Partisi - Yeni Osmanlılar
Partisi

B)

İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf
Partisi

C)

Hürriyet ve İtilaf Partisi- Ahrar PartisiD)
Ahrar Partisi - İttihat ve Terakki PartisiE)

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım
etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

PragA)
SlovakyaB)
SalzburgC)
GaliçyaD)
BükreşE)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden
biri değildir?

15.

Balkan Harbi’nde başarısız olan ordunun
ıslah edilmiş olması

A)

Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri
alma isteği

B)

Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü
bir devletten yardım alınması düşüncesi

C)

İttihat ve Terakki liderlerinin Avrupalı güçlü
bir müttefik bulma baskısı

D)

Almanya’nın savaşı kazanacağı düşüncesiE)

Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Cephede İngilizlerle savaşılmıştır.A)
75.000 kadar asker şehit olmuştur.B)
Sarıkamış harekâtı Türklerin yenilgisiyle
sonuçlanmıştır.

C)

Cephe 1 Kasım 1914’te açılmıştır.D)
Orduyu Enver Paşa komuta etmiştir.E)
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B
Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale
getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Islahat FermanıA)
Muharrem KararnamesiB)
Sened-i İttifakC)
Kanun-i EsasiD)
Tanzimat FermanıE)

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi
tarihte çekilmiştir?

18.

1855A)
1856B)
1881C)
1890D)
1902E)

Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi
dönemde başlamıştır?

19.

1828-1829 Osmanlı-Rus SavaşıA)
1853-1856 Kırım SavaşıB)
1876 Tersane KonferansıC)
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaşıD)
1881 Muharrem KararnamesiE)

Son model telgraf makinelerinin getirilmesi
ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah
döneminde gerçekleşmiştir?

20.

III. AhmetA)
II. AbdülhamitB)
AbdülmecidC)
III. SelimD)
I. AbdülhamitE)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır: 
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,

tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme

yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında

Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

      SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : ……........................................................................................................................................... 

ADI  : ………........................................................................................................................................ 

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

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

 

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun 
aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
 
İMZA:………………………………. 
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 
 

 
SINAV İÇERİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. 
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.  

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) 

ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar 
bulunamaz. 

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı 
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak 
cevaplayınız. 
 

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu 
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

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, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No
MEDENİ USUL HUKUKU 20 02
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 20 05
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I 20 07
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 20 10
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MEDENİ USUL HUKUKU C
Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde
bulundurularak belirlenen yerlerde kurulan,
ilk derecede verilen ve verildiği anda kesin
olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa
açısından kanun yolu denetiminin yapıldığı
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

1.

DanıştayA)
YargıtayB)
Uyuşmazlık mahkemesi C)
Bölge adliye mahkemesiD)
Asliye hukuk mahkemesiE)

Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü
olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde,
hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında
hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları
hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl
yollardan çözülmesi mümkün olmayan
anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

UzlaşmaA)
Sürtüşme  B)
Dava C)
Uyuşmazlık D)
Tartışma E)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı
alanında ilk derecede görev yapan özel
mahkemelerden biri değildir?

3.

Aile mahkemeleri A)
Asliye hukuk mahkemeleriB)
Tüketici mahkemeleriC)
İcra mahkemeleriD)
Ticaret mahkemeleriE)

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı
sebeplerinden biri değildir?

4.

Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması A)
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu
olması

B)

Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olmasıC)
Hâkimin taraflardan birini evlat edinmiş
olması

D)

Hâkimin taraflardan birinin dayısı olmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin
bağımsızlığının fiilen
gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için
Anayasa’da yer alan düzenlemelerden biri
değildir?

5.

 Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların
yerine getirilmesini geciktiremez.

A)

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

B)

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka
resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.

C)

Hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak kendi görüşlerine göre karar
verebilirler.  

D)

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir açıklamada bulunulamaz. 

E)

Hâkimin reddi talebinin ileri sürülmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Ret sebebinin daha önce öğrenilememiş
olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması
nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri
sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında
yapılması mümkün değildir.

A)

Ret talebini davaya bakan hâkim veya
taraflardan biri ileri sürebilir.

B)

Hâkimin reddi dilekçesinde ret sebepleri ile
delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi
gerekir.

C)

Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi
yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin
reddi istenen hâkim tarafından haklı
görülmesi halinde dahi, çekilmenin kanuna
uygun olup olmadığı, ancak merci tarafından
incelenerek karara bağlanır.

D)

Ret sebebini öğrenen taraf, ret talebini
hüküm kesinleşinceye kadar ileri sürebilir.

E)

2016 GÜZ ARA 4300-C

2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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C
Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili
mahkemedir?

7.

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesi

A)

Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

B)

Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

C)

Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesiD)
Davalının oturduğu yer mahkemesi E)

İlk derece mahkemesinin görevsizlik kararı
vermesi durumunda, davanın görevli
mahkemede görülmesi için tarafın, hangi
süre içinde hangi mahkemeye başvurması
gerekir?

8.

On beş gün içinde görevli mahkemeyeA)
On beş gün içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

B)

İki hafta içinde görevli mahkemeyeC)
Bir hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

D)

İki hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

E)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren işlerden biri 
değildir?

9.

Kira ilişkisinden doğan alacak davalarıA)
Çekişmesiz yargı işleriB)
İflasın ertelenmesi işleri C)
Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece
zilyetliğin korunmasına yönelik  davalar

D)

Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarE)

Davanın taraflarından birinin yanında dava
arkadaşı olarak yer alması mümkün
bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava
sonunda verilecek olan hükümden hukukî
durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan
üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın,
görülmekte olan bir davaya katılarak kendi
hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine
imkân veren kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Fer’i müdahale A)
Asli müdahaleB)
Davanın ihbarı C)
İradi temsilD)
İhtiyari dava arkadaşlığı  E)

Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin
süre içinde, dava ehliyeti bulunmayan kişi
tarafından açılan davaya onay vermemesi
halinde mahkeme  ne şekilde karar verir?

11.

Davayı usulden reddeder.A)
Davayı esastan reddeder.B)
Kanuni temsilciye onay vermesi için belirli
bir süre tanır.

C)

Dosyayı işlemden kaldırır.D)
Davanın açılmamış sayılmasına karar verir.E)

Dava konusu hak veya borcun birden fazla
kişi arasında ortak olması ve bu hak yahut
borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler
hakkında aynı şekilde ve tek bir karar
vermesinin gerektiği durumlarda aşağıdaki
dava arkadaşlığı türlerinden hangisi söz
konusudur?

12.

Şekli mecburi dava arkadaşlığıA)
Maddi mecburi dava arkadaşlığıB)
Aktif dava arkadaşlığı C)
Pasif dava arkadaşlığıD)
İhtiyari dava arkadaşlığıE)

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir
temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya
davalı olarak takip edebilme ve usûl
işlemlerini yapabilme yetisine ne ad verilir? 

13.

Taraf ehliyetiA)
Davaya vekâlet ehliyetiB)
Dava takip yetkisiC)
HusumetD)
Dava ehliyeti E)
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C
Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun
niteliği dikkate alınarak yapılan
sınıflandırmada yer alan dava türlerinden
biridir?

14.

Belirsiz alacak davasıA)
Kısmi dava  B)
Terditli davaC)
Topluluk davası D)
Seçimlik dava  E)

Aşağıdakilerden hangisi Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen genel
dava şartlarından biri değildir? 

15.

Aynı davanın daha önceden kesin hükme
bağlanmamış olması 

A)

Yargı yolunun caiz olmasıB)
Davacının yatırması gereken gider
avansının yatırılmış olması 

C)

Türk mahkemelerinin yargı hakkının
bulunması 

D)

Davacının yatırması gereken % 15 teminatın
yatırılmış olması 

E)

İlk itirazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

16.

İlk itirazlar, dava şartlarından sonra
incelenmelidir. 

A)

İlk itirazlar hakkında inceleme en geç
dilekçeler aşamasında tamamlanmalıdır.

B)

Hâkim ilk itirazları kendiliğinden dikkate
alamaz.

C)

İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenmeli ve
karara bağlanmalıdır. 

D)

Yetki itirazı kural olarak ilk itiraz şeklinde ileri
sürülmelidir. 

E)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargılama
usulünde davanın temel aşamalarından biri
değildir?

17.

Tahkikat A)
Hüküm B)
Sözlü yargılama C)
Delillerin sunulması D)
Ön incelemeE)

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı,
cevap dilekçesini hangi süre içinde
mahkemeye vermelidir?

18.

2 haftaA)
1 hafta B)
15 günC)
10 gün D)
5 gün E)

Aşağıdakilerden hangisinin dava
dilekçesinde bulunmaması ve eksikliğinin
giderilmemesi halinde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir?  

19.

İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceği 

A)

Davanın konusu B)
Talep sonucuC)
Dayanılan hukuki sebeplerD)
Dava sebebi E)

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının
maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri 
değildir?

20.

İyiniyetin ortadan kalkması A)
Hak düşürücü sürelerin korunması B)
Davalının temerrüde düşmesi  C)
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre
belirlenmesi 

D)

Zamanaşımının kesilmesi E)
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YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU C
Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemelerinden biri değildir?

1.

Sulh hukuk mahkemesiA)
İstinaf MahkemesiB)
Asliye hukuk mahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
Vergi mahkemesiE)

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük
işleri hakkında karar verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

2.

TBMM'yeA)
Adalet Bakanlığı'naB)
Sayıştay'aC)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'naD)
CumhurbaşkanınaE)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek
mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı
fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen
yargı kollarından biridir?

3.

Adli yargıA)
Askeri ceza yargısıB)
İdari yargıC)
Askeri idari yargıD)
SayıştayE)

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli
mahkemelerden biri değildir?

4.

DanıştayA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
Ağır ceza mahkemesiC)
YargıtayD)
Anayasa MahkemesiE)

Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden
bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

5.

SayıştayA)
CumhurbaşkanıB)
Adalet BakanlığıC)
YargıtayD)
HSYKE)

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari
birimlerinden biri değildir?

6.

Yüksek Disiplin Kurulu A)
Yayın KuruluB)
Tasnif KuruluC)
Yayın İşleri MüdürlüğüD)
Bilgi İşlem Merkezi MüdürlüğüE)

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza
mahkemelerinden biridir?

7.

Ağır ceza mahkemesiA)
Tüketici mahkemesiB)
Çocuk mahkemesiC)
İstinaf MahkemesiD)
Asliye ceza mahkemesiE)

Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara
karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip
karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?

8.

Bölge İdare MahkemesiA)
Bölge Adliye MahkemesiB)
Sulh hukuk mahkemesiC)
YargıtayD)
Asliye ceza mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerden biri
değildir?

9.

Hileli iflâsA)
YağmaB)
Nitelikli dolandırıcılıkC)
10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar D)
İrtikapE)

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza
dairelerinin numaralarını ve aralarındaki
işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki
organlardan hangisine aittir?

10.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı
İşleri Müdürlüğü'ne

A)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcı vekiline

B)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar
Kurulu'na

C)

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet
Komisyonu'na 

D)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı'na

E)
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C
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel
Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç
yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

11.

1A)
2B)
3C)
4D)
5E)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin
atama kararnamelerini aşağıdakilerden
hangisi onaylar?

12.

CumhurbaşkanıA)
BaşbakanB)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluC)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşkanıD)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşsavcısıE)

Yürütme organına yardımcı bir inceleme,
danışma ve karar organı olmanın yanı sıra,
idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin
ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

İdare mahkemesiA)
YargıtayB)
DanıştayC)
Bölge Adliye MahkemesiD)
Vergi mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare
mahkemelerinden biridir?

14.

Tüketici mahkemesiA)
İş mahkemesiB)
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesiC)
Vergi mahkemesiD)
İcra mahkemesiE)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının
katılmadığı kurullara başkanlık eder?

15.

Danıştay Genel SekreteriA)
Danıştay BaşkanvekilleriB)
Danıştay Daire BaşkanıC)
Danıştay BaşsavcısıD)
Danıştay tetkik hâkimleriE)

Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan
suçlar içerisinde yer alıp almadığına
aşağıdakilerden hangisi karar verir?

16.

TBMMA)
Genelkurmay BaşkanlığıB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluD)
Bakanlar KuruluE)

Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden
hangisi tarafından yapılır?

17.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı A)
Adalet BakanlığıB)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluC)
Genelkurmay BaşkanlığıD)
Milli Savunma BakanlığıE)

Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile
kurulur?

18.

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

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay
Başsavcısının görevlerinden biridir?

19.

İncelenen dava dosyalarında soruşturma
yapan ve iddia makamını temsil eden askeri
savcılar ile yardımcılarına not vermek

A)

İlk derece askeri mahkemelerin verdikleri
direnme kararlarını incelemek 

B)

Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel
Sekreteri seçmek

C)

Askeri Yargıtay’ın çalışma esaslarıyla ilgili
içtüzüğü yapmak ve değiştirmek

D)

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkler için gerekli
işlemleri yapmak

E)

Görülmekte olan davalar bakımından tek
hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında
çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden
hangisi çözümler?

20.

Disiplin MahkemeleriA)
Milli Savunma BakanlığıB)
Sıkıyönetim MahkemeleriC)
Uyuşmazlık MahkemeleriD)
Askeri YargıtayE)
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I C
Bir işin insan ile makine arasında
paylaşılmasına ne ad verilir?

1.

BilişimA)
Bilgi TeknolojisiB)
OtomasyonC)
EntegrasyonD)
Sanal masyonE)

“Merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış,
birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler
arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi
farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük
işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla
yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması,
tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve
ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi
sağlanmıştır.”

Yukarıdaki açıklamalar UYAP’ın hazırlık
aşamalarından hangisi içinde
gerçekleşmiştir?

2.

UYAP IA)
UYAP IIB)
UYAP II-AC)
UYAP II-BD)
UYAP IIIE)

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin
işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu
koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla
hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak
planlanmıştır?

3.

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

Doküman Yönetim Sisteminde, iş listesi
panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan
hangisi işin kullanıcıya hangi görevle
geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem
yapılacağını özetler?

4.

Başlatan birim adıA)
İşin adıB)
Dosya no C)
AçıklamaD)
Başlatan kişi adıE)

Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi
ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında
ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve
yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş
akış yönetimini sağlamak olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Bilişim SistemiA)
Otomasyon SistemiB)
Bilgi Yönetim SistemiC)
Entegrasyon SistemiD)
Doküman Yönetim Sistemi E)

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge
üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” 
programının bilinen diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

6.

UYAP seçiciA)
Belge kullanıcısıB)
Belge yöneticisi C)
UYAP EditörD)
Belge koruyucuE)

Doküman Yönetim Sisteminde E-imza
kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

7.

ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları)
seçimi yapılır.

A)

Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.B)
Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası
seçilir.

C)

İki saat içerisinde tekrar şifre istemeden
diğer evraklar imzalanabilir.

D)

Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı
imzalamak için “İmzala” butonuna basılır

E)

Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet
Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce
yapılan yazışmaların, sisteme katılması,
uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına
sokulması, uygun kişiler tarafından
düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden
evrak kaydının alınması işlemleri
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

8.

Evrak oluşturmaA)
Giden evrak B)
Akış oluşturmaC)
Gelen evrakD)
Büro fonksiyonuE)
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C
Aşağıdakilerden hangisi UYAP Dış Güvenlik
sisteminin özelliklerinden biridir? 

9.

IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ve IPS (Saldırı
Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.

A)

Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır.B)
Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön
şartların gerçekleşmesi gerekir.

C)

Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden
faydalanarak çalışır.

D)

Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri
alınmıştır.

E)

Günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini
karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan
ve her insanın parmak izi kadar benzersiz
olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik
belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SpectraA)
E-etiketB)
Sayısal İmzaC)
Hash MetoduD)
Dijital KimlikE)

Sertifikasyon yetkilisi yazılımını
aşağıdakilerden hangisi kullanır?

11.

Veri kayıt alt yapısıA)
Kayıt edilebilirlik alt yapısıB)
Sertifika teyit alt yapısıC)
Açık anahtar alt yapısıD)
Teşhis ve doğrulama alt yapısıE)

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği
Yönetim Sisteminin sağlayacağı faydalardan
biri değildir?

12.

Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda
çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin
güvende olduklarını hissettirmek

A)

Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir
risk yönetimini sağlamak

B)

İş sürekliliğini sağlamakC)
Aktif bilgi dizini servisi oluşturmakD)
Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek
olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek
maliyetlerden kurtulmayı sağlamak

E)

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve
icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden
hangisini içermez?

13.

İcraya konu miktarıA)
Dosyaların hangi aşamada olduğunuB)
Hakim bilgileriniC)
Dosyanın taraflarınıD)
Duruşma günleriniE)

UYAP SMS Bilgi Sisteminde yer alan
paketlerle ilgili işlemlerde aşağıdaki
numaralardan hangisine mesaj atılır? 

14.

4060A)
4050B)
4040C)
4020D)
4015E)

UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş
yapılırken kullanılan şifre kaç hanelidir?

15.

8A)
7B)
6C)
5D)
4 E)

UYAP Avukat Portalında vekâlet olmadan bir
dosyayı görebilmek için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir? 

16.

Dava dosyasındaki tarafların onayıA)
Hakim onayıB)
Yazı işleri müdürü onayıC)
Müvekkilin yazılı beyanıD)
Gerekli harcın yatırılmasıE)
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C
Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
evrak zimmet işlemleri ekranının kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

17.

Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak
Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet İçin
Evrak Arama] ekranı açılır.

A)

Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için
“Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.

B)

[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”,
“Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi” alanları
sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

C)

Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri
“Açıklama” alanına girilir.

D)

“Evrak Kayıt” ve “Teslim Edecek Kişi/Kurum”
zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.

E)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer
alan, birime gelen evrakın kabulünün ve
evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı,
“Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”
sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

Gelen Evrak OluşturmaA)
Giden DosyaB)
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleriC)
Muhabere DosyasıD)
Kayıt DosyasıE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderme işleminin yapıldığı ve “Dosya Tipi”
opsiyon kutusuna sahip ekran
aşağıdakilerden hangisidir? 

19.

Evrak KayıtA)
Giden Evrak OluşturmaB)
Gelen Evrak OluşturmaC)
Dosya Tipi BelirlemeD)
Evrak TeslimE)

Aşağıdakilerden hangisi kuruma kağıt
üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme
dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan
evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili
takip işlemlerinin yapıldığı modül altında yer
alan ekranlardan biri değildir? 

20.

Evrakı Onaya Sunma İşlemleriA)
Dosyadan Evrak Silme EkranıB)
Dağıtım Planı İşlemleriC)
Derdest Dosya İşlemleriD)
Evrakı Kapatma İşlemleriE)
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I C
Halkın devlet için değil, devletin halk için var
olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde yer almıştır?

1.

Tanzimat FermanıA)
Meclis-i MebusanB)
Meclis-i TanzimatC)
Muhasallık MeclisleriD)
Vilayet MeclisleriE)

Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa
döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?

2.

Saray masraflarının azaltılmasıA)
Hazine gelirlerinin artırılmasıB)
Vakıf, tımar ve iltizama sıkı denetim
getirilmesi

C)

Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidilmesiD)
Humbaracı ocağının ıslah edilmesiE)

Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında
düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?

3.

Akıncı OcağıA)
Cebeci OcağıB)
Humbaracı OcağıC)
Arabacılar OcağıD)
Lağımcı OcağıE)

Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

4.

Tercüme-i ŞarkA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüman-ı AhvalC)
BasiretD)
Tercüman-ı HakikatE)

Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı
içinde yer alan Ortodoks tebaanın
koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KarlofçaA)
ZigetvarB)
Küçük KaynarcaC)
PasarofçaD)
ZitvatorukE)

Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri
değildir?

6.

Vekayi-ı Mısriyye adında gazete çıkarmasıA)
Yerli sanayii meydana getirmesiB)
Mısır topraklarını devlet arazisi haline
getirmesi

C)

Silah ithalatına yasak getirmesiD)
Avrupa’ya öğrenci göndermesiE)

Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in
tahttan indirilerek eski düzenin yeniden
kurulmasını sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir?

7.

Vaka-yı HayriyeA)
Vaka-yı VakvakiyeB)
Bab-ı Ali BaskınıC)
31 Mart AyaklanmasıD)
Kuleli VakasıE)

Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı
Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

8.

Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını
sürdürmesi

A)

Vergi sisteminin aynen sürdürülmesiB)
Eğitimin düzenlenmesiC)
Askerlik süresinin belirlenmesiD)
Kardeş katlinin vacip olmasıE)
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C
Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar
Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

9.

Türkçülüğün benimsenmesiA)
Millet egemenliği düşüncesine vurgu
yapılması

B)

Meşruti bir yönetim kurmak amacıyla gizli
cemiyetler oluşturulması

C)

Basın yoluyla halkın bilinçlendirilmeye
çalışılması

D)

Batıyı örnek alarak yapılan yeniliklerin yeterli
görülmemesi

E)

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım
etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?

10.

SalzburgA)
GaliçyaB)
BükreşC)
SlovakyaD)
PragE)

Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale
getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Muharrem KararnamesiA)
Islahat FermanıB)
Sened-i İttifakC)
Kanun-i EsasiD)
Tanzimat FermanıE)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden
biri değildir?

12.

Balkan Harbi’nde başarısız olan ordunun
ıslah edilmiş olması

A)

İttihat ve Terakki liderlerinin Avrupalı güçlü
bir müttefik bulma baskısı

B)

Almanya’nın savaşı kazanacağı düşüncesiC)
Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü
bir devletten yardım alınması düşüncesi

D)

Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri
alma isteği

E)

Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

13.

Cephede İngilizlerle savaşılmıştır.A)
Sarıkamış harekâtı Türklerin yenilgisiyle
sonuçlanmıştır.

B)

Cephe 1 Kasım 1914’te açılmıştır.C)
75.000 kadar asker şehit olmuştur.D)
Orduyu Enver Paşa komuta etmiştir.E)

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi
tarihte çekilmiştir?

14.

1855A)
1856B)
1881C)
1890D)
1902E)

Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi
dönemde başlamıştır?

15.

1828-1829 Osmanlı-Rus SavaşıA)
1853-1856 Kırım SavaşıB)
1876 Tersane KonferansıC)
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaşıD)
1881 Muharrem KararnamesiE)

Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine
katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

16.

İttihat ve Terakki Partisi - Yeni Osmanlılar
Partisi

A)

İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf
Partisi

B)

Halk Partisi - İttihat ve Terakki PartisiC)
Hürriyet ve İtilaf Partisi- Ahrar PartisiD)
Ahrar Partisi - İttihat ve Terakki PartisiE)

Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını
ifade eder?

17.

Devletin önemli kadrolarında görev yapan
memurlardır.

A)

Doğuştan zengin ve soylu kişilere verilen
addır.

B)

Büyük toprak sahibi olan feodal beylerdir.C)
Genellikle yazar, şair ve ressamlardan
oluşan sanatkârlardır.

D)

Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde
yaşayan tüccarlardır.

E)

2016 GÜZ ARA 4300-C
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C
Son model telgraf makinelerinin getirilmesi
ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah
döneminde gerçekleşmiştir?

18.

I. AbdülhamitA)
II. AbdülhamitB)
III. SelimC)
III. AhmetD)
AbdülmecidE)

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

19.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının
düşman karşısında en çetin şartlar altında
yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş
deneyimidir.

A)

Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.B)
Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da
bilinir.

C)

Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir
fayda sağlamıştır.

D)

Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi
etmiştir.

E)

Birinci Dünya Savaşını başlatan olay
aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıA)
İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiB)
Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı
tarafından öldürülmesi

C)

Rusya’nın doğuda etkin bir güç haline
gelmesi

D)

İngiltere’nin Rusya’yla anlaşamamasıE)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır: 
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,

tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme

yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında

Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

      SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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ÖĞRENCİNİN 
 

SOYADI : ……........................................................................................................................................... 

ADI  : ………........................................................................................................................................ 

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

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

 

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun 
aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 

 
 
İMZA:………………………………. 
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum. 
 

 
SINAV İÇERİĞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR 
 

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. 
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.  

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır. 
3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 
4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) 

ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar 
bulunamaz. 

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı 
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak 
cevaplayınız. 
 

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu 
kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz. 
 

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, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No
MEDENİ USUL HUKUKU 20 02
YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU 20 05
ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I 20 07
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 20 10
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MEDENİ USUL HUKUKU D
Adalet Bakanlığınca, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde
bulundurularak belirlenen yerlerde kurulan,
ilk derecede verilen ve verildiği anda kesin
olmayan nihai kararların hukuk ve vakıa
açısından kanun yolu denetiminin yapıldığı
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

1.

YargıtayA)
Bölge adliye mahkemesiB)
DanıştayC)
Uyuşmazlık mahkemesi D)
Asliye hukuk mahkemesiE)

Bir menfaatin (hakkın) buna riayetle yükümlü
olan kişi tarafından ihlal edilmesi halinde,
hak sahibi ile hakkı ihlal eden kişi arasında
hakkın varlığı, kapsamı veya sonuçları
hakkında meydana gelen ve taraflarca barışçıl
yollardan çözülmesi mümkün olmayan
anlaşmazlık durumu aşağıdakilerden
hangisidir?

2.

Tartışma A)
Sürtüşme  B)
Uyuşmazlık C)
UzlaşmaD)
Dava E)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı
alanında ilk derecede görev yapan özel
mahkemelerden biri değildir?

3.

Tüketici mahkemeleriA)
Ticaret mahkemeleriB)
İcra mahkemeleriC)
Aile mahkemeleri D)
Asliye hukuk mahkemeleriE)

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı
sebeplerinden biri değildir?

4.

Hâkimin taraflardan birini evlat edinmiş
olması

A)

Hâkimin taraflardan birinin nişanlısı olması B)
Hâkimin taraflardan birinin eski eşi olmasıC)
Hâkimin taraflardan birinin amcasının oğlu
olması

D)

Hâkimin taraflardan birinin dayısı olmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin
bağımsızlığının fiilen
gerçekleştirilebilmesinin sağlanabilmesi için
Anayasa’da yer alan düzenlemelerden biri
değildir?

5.

Hâkimler, kanunda belirtilenlerden başka
resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.

A)

Hâkimler, Anayasa’ya, kanuna ve hukuka
uygun olarak kendi görüşlerine göre karar
verebilirler.  

B)

 Yasama ve yürütme organları ile idare,
mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu
organlar ve idare, mahkeme kararlarını
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların
yerine getirilmesini geciktiremez.

C)

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge
gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

D)

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama
Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir açıklamada bulunulamaz. 

E)

Hâkimin reddi talebinin ileri sürülmesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Hâkimin reddi dilekçesinde ret sebepleri ile
delil veya emarelerin açıkça gösterilmesi
gerekir.

A)

Ret talebini davaya bakan hâkim veya
taraflardan biri ileri sürebilir.

B)

Ret sebebini öğrenen taraf, ret talebini
hüküm kesinleşinceye kadar ileri sürebilir.

C)

Ret sebebinin daha önce öğrenilememiş
olması yahut sürelerin geçirilmiş bulunması
nedeniyle ilk derece mahkemesinde ileri
sürülemeyen ret talebinin kanun yollarında
yapılması mümkün değildir.

D)

Çekilme isteğinin hâkim tarafından gelmesi
yahut taraflardan birinin bu yöndeki talebinin
reddi istenen hâkim tarafından haklı
görülmesi halinde dahi, çekilmenin kanuna
uygun olup olmadığı, ancak merci tarafından
incelenerek karara bağlanır.

E)
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D
Aşağıdakilerden hangisi genel yetkili
mahkemedir?

7.

Davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

A)

Davacının yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesi

B)

Dava konusu taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesi

C)

Borcun ifa edilmesi gereken yer mahkemesiD)
Davalının oturduğu yer mahkemesi E)

İlk derece mahkemesinin görevsizlik kararı
vermesi durumunda, davanın görevli
mahkemede görülmesi için tarafın, hangi
süre içinde hangi mahkemeye başvurması
gerekir?

8.

On beş gün içinde görevli mahkemeyeA)
İki hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

B)

On beş gün içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

C)

Bir hafta içinde görevsizlik kararını veren
mahkemeye

D)

İki hafta içinde görevli mahkemeyeE)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk
mahkemesinin görevine giren işlerden biri 
değildir?

9.

Kira ilişkisinden doğan alacak davalarıA)
Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarB)
Taşınır ve taşınmaz mallarda sadece
zilyetliğin korunmasına yönelik  davalar

C)

Çekişmesiz yargı işleriD)
İflasın ertelenmesi işleri E)

Kanunî temsilcinin kendisine verilen kesin
süre içinde, dava ehliyeti bulunmayan kişi
tarafından açılan davaya onay vermemesi
halinde mahkeme  ne şekilde karar verir?

10.

Kanuni temsilciye onay vermesi için belirli
bir süre tanır.

A)

Davayı esastan reddeder.B)
Davayı usulden reddeder.C)
Dosyayı işlemden kaldırır.D)
Davanın açılmamış sayılmasına karar verir.E)

Kişinin kendisinin veya yetkili kılacağı bir
temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya
davalı olarak takip edebilme ve usûl
işlemlerini yapabilme yetisine ne ad verilir? 

11.

Dava takip yetkisiA)
Taraf ehliyetiB)
Dava ehliyeti C)
Davaya vekâlet ehliyetiD)
HusumetE)

Dava konusu hak veya borcun birden fazla
kişi arasında ortak olması ve bu hak yahut
borç hakkında mahkemenin bütün o kişiler
hakkında aynı şekilde ve tek bir karar
vermesinin gerektiği durumlarda aşağıdaki
dava arkadaşlığı türlerinden hangisi söz
konusudur?

12.

Pasif dava arkadaşlığıA)
Aktif dava arkadaşlığı B)
Şekli mecburi dava arkadaşlığıC)
İhtiyari dava arkadaşlığıD)
Maddi mecburi dava arkadaşlığıE)

Davanın taraflarından birinin yanında dava
arkadaşı olarak yer alması mümkün
bulunmayan yahut bunu istemeyen ve dava
sonunda verilecek olan hükümden hukukî
durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan
üçüncü kişilerin, taraf sıfatı kazanmaksızın,
görülmekte olan bir davaya katılarak kendi
hukukî menfaatlerini koruyabilmelerine
imkân veren kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

13.

Fer’i müdahale A)
Asli müdahaleB)
İradi temsilC)
Davanın ihbarı D)
İhtiyari dava arkadaşlığı  E)
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D
Aşağıdakilerden hangisi Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen genel
dava şartlarından biri değildir? 

14.

Yargı yolunun caiz olmasıA)
Davacının yatırması gereken % 15 teminatın
yatırılmış olması 

B)

Davacının yatırması gereken gider
avansının yatırılmış olması 

C)

Türk mahkemelerinin yargı hakkının
bulunması 

D)

Aynı davanın daha önceden kesin hükme
bağlanmamış olması 

E)

Aşağıdakilerden hangisi talep sonucunun
niteliği dikkate alınarak yapılan
sınıflandırmada yer alan dava türlerinden
biridir?

15.

Terditli davaA)
Topluluk davası B)
Kısmi dava  C)
Seçimlik dava  D)
Belirsiz alacak davasıE)

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargılama
usulünde davanın temel aşamalarından biri
değildir?

16.

Sözlü yargılama A)
Hüküm B)
Delillerin sunulması C)
Tahkikat D)
Ön incelemeE)

İlk itirazlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

17.

İlk itirazlar, dava şartlarından sonra
incelenmelidir. 

A)

İlk itirazlar hakkında inceleme en geç
dilekçeler aşamasında tamamlanmalıdır.

B)

Hâkim ilk itirazları kendiliğinden dikkate
alamaz.

C)

İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenmeli ve
karara bağlanmalıdır. 

D)

Yetki itirazı kural olarak ilk itiraz şeklinde ileri
sürülmelidir. 

E)

Aşağıdakilerden hangisinin dava
dilekçesinde bulunmaması ve eksikliğinin
giderilmemesi halinde davanın açılmamış
sayılmasına karar verilir?  

18.

İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle
ispat edileceği 

A)

Dayanılan hukuki sebeplerB)
Dava sebebi C)
Talep sonucuD)
Davanın konusu E)

Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının
maddi hukuk bakımından sonuçlarından biri 
değildir?

19.

Davalının temerrüde düşmesi  A)
İyiniyetin ortadan kalkması B)
Hak düşürücü sürelerin korunması C)
Dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre
belirlenmesi 

D)

Zamanaşımının kesilmesi E)

Dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davalı,
cevap dilekçesini hangi süre içinde
mahkemeye vermelidir?

20.

2 haftaA)
1 hafta B)
15 günC)
10 gün D)
5 gün E)
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YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU D
Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük
işleri hakkında karar verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

1.

Adalet Bakanlığı'naA)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'naB)
Sayıştay'aC)
TBMM'yeD)
CumhurbaşkanınaE)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek
mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı
fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen
yargı kollarından biridir?

2.

İdari yargıA)
Adli yargıB)
Askeri idari yargıC)
Askeri ceza yargısıD)
SayıştayE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece
mahkemelerinden biri değildir?

3.

Asliye hukuk mahkemesiA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
İstinaf MahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
Vergi mahkemesiE)

Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden
bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden
hangisidir?

4.

SayıştayA)
CumhurbaşkanıB)
HSYKC)
YargıtayD)
Adalet BakanlığıE)

Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli
mahkemelerden biri değildir?

5.

YargıtayA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
Anayasa MahkemesiC)
Ağır ceza mahkemesiD)
DanıştayE)

Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza
mahkemelerinden biridir?

6.

İstinaf MahkemesiA)
Asliye ceza mahkemesiB)
Ağır ceza mahkemesiC)
Tüketici mahkemesiD)
Çocuk mahkemesiE)

Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza
dairelerinin numaralarını ve aralarındaki
işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki
organlardan hangisine aittir?

7.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı
İşleri Müdürlüğü'ne

A)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcılığı'na

B)

Bölge Adliye Mahkemesi Adalet
Komisyonu'na 

C)

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar
Kurulu'na

D)

Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet
Başsavcı vekiline

E)

Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerden biri
değildir?

8.

Hileli iflâsA)
İrtikapB)
Nitelikli dolandırıcılıkC)
10 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar D)
YağmaE)

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari
birimlerinden biri değildir?

9.

Tasnif KuruluA)
Yayın KuruluB)
Yüksek Disiplin Kurulu C)
Yayın İşleri MüdürlüğüD)
Bilgi İşlem Merkezi MüdürlüğüE)

Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından
verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara
karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip
karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?

10.

Bölge Adliye MahkemesiA)
Sulh hukuk mahkemesiB)
Bölge İdare MahkemesiC)
Asliye ceza mahkemesiD)
YargıtayE)
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D
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin
atama kararnamelerini aşağıdakilerden
hangisi onaylar?

11.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşsavcısıA)
BaşbakanB)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluC)
CumhurbaşkanıD)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi BaşkanıE)

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare
mahkemelerinden biridir?

12.

Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesiA)
Vergi mahkemesiB)
Tüketici mahkemesiC)
İcra mahkemesiD)
İş mahkemesiE)

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel
Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç
yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

13.

1A)
2B)
3C)
4D)
5E)

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının
katılmadığı kurullara başkanlık eder?

14.

Danıştay BaşsavcısıA)
Danıştay tetkik hâkimleriB)
Danıştay Daire BaşkanıC)
Danıştay BaşkanvekilleriD)
Danıştay Genel SekreteriE)

Yürütme organına yardımcı bir inceleme,
danışma ve karar organı olmanın yanı sıra,
idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin
ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

15.

DanıştayA)
Bölge Adliye MahkemesiB)
İdare mahkemesiC)
YargıtayD)
Vergi mahkemesiE)

Görülmekte olan davalar bakımından tek
hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında
çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden
hangisi çözümler?

16.

Askeri YargıtayA)
Sıkıyönetim MahkemeleriB)
Disiplin MahkemeleriC)
Uyuşmazlık MahkemeleriD)
Milli Savunma BakanlığıE)

Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay
Başsavcısının görevlerinden biridir?

17.

İlk derece askeri mahkemelerin verdikleri
direnme kararlarını incelemek 

A)

Askeri Yargıtay üyeleri arasından Genel
Sekreteri seçmek

B)

İncelenen dava dosyalarında soruşturma
yapan ve iddia makamını temsil eden askeri
savcılar ile yardımcılarına not vermek

C)

Askeri Yargıtay’ın çalışma esaslarıyla ilgili
içtüzüğü yapmak ve değiştirmek

D)

Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkler için gerekli
işlemleri yapmak

E)

Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan
suçlar içerisinde yer alıp almadığına
aşağıdakilerden hangisi karar verir?

18.

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluA)
Bakanlar KuruluB)
TBMMC)
Genelkurmay BaşkanlığıD)
Milli Savunma BakanlığıE)

Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile
kurulur?

19.

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

Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden
hangisi tarafından yapılır?

20.

Genelkurmay BaşkanlığıA)
Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluB)
Milli Savunma BakanlığıC)
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı D)
Adalet BakanlığıE)
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I D
Bir işin insan ile makine arasında
paylaşılmasına ne ad verilir?

1.

Sanal masyonA)
Bilgi TeknolojisiB)
OtomasyonC)
BilişimD)
EntegrasyonE)

“Merkezde birimler arası bütünleşme sağlanmış,
birim faaliyetleri hız kazanmıştır. Birimler
arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi
farklılıkları önlenmiştir. Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatı ve bağlı kuruluşları, birimlerinde günlük
işlem ve yazışmaların bilgisayar yardımıyla
yapılması, tüm verilerin veri tabanında tutulması,
tüm personel, finans, tedarik, malzeme bilgileri ve
ceza infaz kurumlarına ait bilgilerin izlenebilmesi
sağlanmıştır.”

Yukarıdaki açıklamalar UYAP’ın hazırlık
aşamalarından hangisi içinde
gerçekleşmiştir?

2.

UYAP IA)
UYAP IIB)
UYAP II-AC)
UYAP II-BD)
UYAP IIIE)

Türkiye Cumhuriyeti adli sisteminin
işleyişinin güvenirliğini ve doğruluğunu
koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla
hazırlanan UYAP kaç aşamalı olarak
planlanmıştır?

3.

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

Doküman Yönetim Sisteminde, iş listesi
panelinde bulunan aşağıdaki sütunlardan
hangisi işin kullanıcıya hangi görevle
geldiğini, üzerinde ne tür bir işlem
yapılacağını özetler?

4.

AçıklamaA)
Başlatan birim adıB)
İşin adıC)
Başlatan kişi adıD)
Dosya no E)

UYAP’ta tüm uygulamalarda yeni belge
üretilmesi için geliştirilen “Kelime İşlemci” 
programının bilinen diğer adı
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Belge kullanıcısıA)
UYAP seçiciB)
Belge yöneticisi C)
UYAP EditörD)
Belge koruyucuE)

Doküman Yönetim Sisteminde E-imza
kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

6.

İki saat içerisinde tekrar şifre istemeden
diğer evraklar imzalanabilir.

A)

Kelime işlemcide hazırlanan bir evrakı
imzalamak için “İmzala” butonuna basılır

B)

Sertifika seçiminde Nitelikli İmza Sertifikası
seçilir.

C)

Sertifika şifresi (pin kodu) girilir.D)
ESHS (e-Sertifika hizmet sağlayıcıları)
seçimi yapılır.

E)

Temel işlevleri arasında her türlü veri, bilgi
ve belgeyi otomatik yön tanımlama ile anında
ilgili makamlara ulaştırılmasını sağlamak ve
yetki tanımları ve kanunlar çerçevesinde iş
akış yönetimini sağlamak olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Otomasyon SistemiA)
Bilişim SistemiB)
Entegrasyon SistemiC)
Bilgi Yönetim SistemiD)
Doküman Yönetim Sistemi E)

Doküman Yönetim Sisteminde, Adalet
Bakanlığı büro ve Şube Müdürlükleri’nce
yapılan yazışmaların, sisteme katılması,
uygun paraf sırasının seçilmesi, paraf akışına
sokulması, uygun kişiler tarafından
düzenlenmesi, onaydan çıkması ve giden
evrak kaydının alınması işlemleri
aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

8.

Akış oluşturmaA)
Gelen evrakB)
Evrak oluşturmaC)
Büro fonksiyonuD)
Giden evrak E)

2016 GÜZ ARA 4300-D

7 İzleyen sayfaya geçiniz.



Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki "Beta e-Öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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
 Sist

em
i

20
15

 - 2
01

6 G
üz

 D
ön

em
i

 Ara 
Sına

vı 
Kita

pç
ığı

D
Günümüzde yüksek güvenlik gereksinimini
karşılamada kullanılan tekniklerden biri olan
ve her insanın parmak izi kadar benzersiz
olarak ancak sanal dünyada kullanılan kimlik
belirteci aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Dijital KimlikA)
SpectraB)
E-etiketC)
Hash MetoduD)
Sayısal İmzaE)

Aşağıdakilerden hangisi UYAP Dış Güvenlik
sisteminin özelliklerinden biridir? 

10.

Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön
şartların gerçekleşmesi gerekir.

A)

Bilgi Sistemi Aktif Dizin Servisinden
faydalanarak çalışır.

B)

Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri
alınmıştır.

C)

IDS (Saldırı Tespit Sistemi) ve IPS (Saldırı
Önleme Sistemi) modüllerine sahiptir.

D)

Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır.E)

Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Güvenliği
Yönetim Sisteminin sağlayacağı faydalardan
biri değildir?

11.

Her hangi bir güvenlik ihlalinin engellenecek
olması nedeniyle ortaya çıkabilecek yüksek
maliyetlerden kurtulmayı sağlamak

A)

Aktif bilgi dizini servisi oluşturmakB)
İş sürekliliğini sağlamakC)
Bilgi sistemlerinin güvenli olduğu konusunda
çalışanlara ve iş ortaklarına kendilerinin
güvende olduklarını hissettirmek

D)

Tehdit ve risklerin belirlenmesini ve etkin bir
risk yönetimini sağlamak

E)

Sertifikasyon yetkilisi yazılımını
aşağıdakilerden hangisi kullanır?

12.

Kayıt edilebilirlik alt yapısıA)
Açık anahtar alt yapısıB)
Sertifika teyit alt yapısıC)
Teşhis ve doğrulama alt yapısıD)
Veri kayıt alt yapısıE)

UYAP Avukat Portalında vekâlet olmadan bir
dosyayı görebilmek için aşağıdakilerden
hangisi gereklidir? 

13.

Dava dosyasındaki tarafların onayıA)
Müvekkilin yazılı beyanıB)
Yazı işleri müdürü onayıC)
Hakim onayıD)
Gerekli harcın yatırılmasıE)

UYAP Avukat Portalına e-imza ile giriş
yapılırken kullanılan şifre kaç hanelidir?

14.

8A)
7B)
6C)
5D)
4 E)

UYAP SMS Bilgi Sisteminde yer alan
paketlerle ilgili işlemlerde aşağıdaki
numaralardan hangisine mesaj atılır? 

15.

4060A)
4050B)
4040C)
4020D)
4015E)

UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi mahkeme ve
icra dosyalarına ait aşağıdaki bilgilerden
hangisini içermez?

16.

Dosyanın taraflarınıA)
Dosyaların hangi aşamada olduğunuB)
Hakim bilgileriniC)
Duruşma günleriniD)
İcraya konu miktarıE)
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D
Aşağıdakilerden hangisi kuruma kağıt
üzerinde gelen evrakların taranıp sisteme
dahil edilmesi, sistem üzerinde oluşturulan
evrakların gönderilmesi ve bu evraklarla ilgili
takip işlemlerinin yapıldığı modül altında yer
alan ekranlardan biri değildir? 

17.

Dosyadan Evrak Silme EkranıA)
Dağıtım Planı İşlemleriB)
Evrakı Kapatma İşlemleriC)
Derdest Dosya İşlemleriD)
Evrakı Onaya Sunma İşlemleriE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde yer
alan, birime gelen evrakın kabulünün ve
evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı,
“Evrak Bilgileri”, “Dosya Bilgileri-Ek Listesi”
sekmelerinden oluşan ekran aşağıdakilerden
hangisidir? 

18.

Muhabere DosyasıA)
Kayıt DosyasıB)
Giden DosyaC)
Gelen Evrak OluşturmaD)
Dosya Evrak Düzeltme İşlemleriE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
sistem üzerinde oluşturulan evrakların
gönderme işleminin yapıldığı ve “Dosya Tipi”
opsiyon kutusuna sahip ekran
aşağıdakilerden hangisidir? 

19.

Evrak KayıtA)
Gelen Evrak OluşturmaB)
Evrak TeslimC)
Giden Evrak OluşturmaD)
Dosya Tipi BelirlemeE)

Gelen/Giden Evrak İşlemleri modülünde
evrak zimmet işlemleri ekranının kullanımı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

20.

Zimmetlenen evrakla ilgili açıklama bilgileri
“Açıklama” alanına girilir.

A)

“Evrak Kayıt” ve “Teslim Edecek Kişi/Kurum”
zorunlu alanlarına bilgi girişi yapılır.

B)

Evrakla ilgili yeni zimmet oluşturmak için
“Yeni Zimmet” düğmesine tıklanır ve
[Zimmet Giriş] ekranı açılır.

C)

[Zimmet Giriş] ekranında “Teslim Eden”,
“Teslim Eden Birim”, ”Teslim Tarihi” alanları
sistem tarafından otomatik olarak getirilir.

D)

Zimmetlenecek evrakı seçmek için; “Evrak
Seç” düğmesine tıklanır ve [Zimmet İçin
Evrak Arama] ekranı açılır.

E)
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I D
Halkın devlet için değil, devletin halk için var
olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden
hangisinde yer almıştır?

1.

Meclis-i MebusanA)
Vilayet MeclisleriB)
Muhasallık MeclisleriC)
Meclis-i TanzimatD)
Tanzimat FermanıE)

Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali
Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri
değildir?

2.

Yerli sanayii meydana getirmesiA)
Mısır topraklarını devlet arazisi haline
getirmesi

B)

Vekayi-ı Mısriyye adında gazete çıkarmasıC)
Silah ithalatına yasak getirmesiD)
Avrupa’ya öğrenci göndermesiE)

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar
Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

3.

Türkçülüğün benimsenmesiA)
Batıyı örnek alarak yapılan yeniliklerin yeterli
görülmemesi

B)

Millet egemenliği düşüncesine vurgu
yapılması

C)

Basın yoluyla halkın bilinçlendirilmeye
çalışılması

D)

Meşruti bir yönetim kurmak amacıyla gizli
cemiyetler oluşturulması

E)

Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı
Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı)
içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

4.

Eğitimin düzenlenmesiA)
Vergi sisteminin aynen sürdürülmesiB)
Askerlik süresinin belirlenmesiC)
Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını
sürdürmesi

D)

Kardeş katlinin vacip olmasıE)

Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı
içinde yer alan Ortodoks tebaanın
koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

5.

KarlofçaA)
ZitvatorukB)
Küçük KaynarcaC)
ZigetvarD)
PasarofçaE)

Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk
Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Tercüman-ı AhvalA)
Takvim-i VekayiB)
Tercüme-i ŞarkC)
Tercüman-ı HakikatD)
BasiretE)

Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında
düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

Humbaracı OcağıA)
Arabacılar OcağıB)
Akıncı OcağıC)
Lağımcı OcağıD)
Cebeci OcağıE)

Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa
döneminde yapılan faaliyetlerden biri
değildir?

8.

Vakıf, tımar ve iltizama sıkı denetim
getirilmesi

A)

Saray masraflarının azaltılmasıB)
Humbaracı ocağının ıslah edilmesiC)
Ticaretin geliştirilmesi yoluna gidilmesiD)
Hazine gelirlerinin artırılmasıE)
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D
Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in
tahttan indirilerek eski düzenin yeniden
kurulmasını sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmiştir?

9.

Bab-ı Ali BaskınıA)
Vaka-yı VakvakiyeB)
Vaka-yı HayriyeC)
31 Mart AyaklanmasıD)
Kuleli VakasıE)

Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine
katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?

10.

Halk Partisi - İttihat ve Terakki PartisiA)
İttihat ve Terakki Partisi - Yeni Osmanlılar
Partisi

B)

Hürriyet ve İtilaf Partisi- Ahrar PartisiC)
Ahrar Partisi - İttihat ve Terakki PartisiD)
İttihat ve Terakki Partisi - Hürriyet ve İtilaf
Partisi

E)

Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Mustafa Kemal Atatürk binbaşılığa terfi
etmiştir.

A)

Enver Bey yarbaylığa terfi etmiştir.B)
Osmanlı donanması bu savaşta büyük bir
fayda sağlamıştır.

C)

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının
düşman karşısında en çetin şartlar altında
yerli halkla beraber geçirdikleri ilk savaş
deneyimidir.

D)

Bu savaş Türk-İtalyan Savaşı olarak da
bilinir.

E)

Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi
tarihte çekilmiştir?

12.

1855A)
1856B)
1881C)
1890D)
1902E)

Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi
dönemde başlamıştır?

13.

1828-1829 Osmanlı-Rus SavaşıA)
1853-1856 Kırım SavaşıB)
1876 Tersane KonferansıC)
1877-1878 Osmanlı-Rus SavaşıD)
1881 Muharrem KararnamesiE)

Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım
etmek amacıyla asker gönderdiği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?

14.

BükreşA)
SlovakyaB)
PragC)
SalzburgD)
GaliçyaE)

Son model telgraf makinelerinin getirilmesi
ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya
öğrenci gönderilmesi hangi padişah
döneminde gerçekleşmiştir?

15.

II. AbdülhamitA)
III. AhmetB)
I. AbdülhamitC)
AbdülmecidD)
III. SelimE)

Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Orduyu Enver Paşa komuta etmiştir.A)
Cephede İngilizlerle savaşılmıştır.B)
75.000 kadar asker şehit olmuştur.C)
Sarıkamış harekâtı Türklerin yenilgisiyle
sonuçlanmıştır.

D)

Cephe 1 Kasım 1914’te açılmıştır.E)
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D
Birinci Dünya Savaşını başlatan olay
aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İngiltere’nin Mısır’ı işgal etmesiA)
Rusya’nın doğuda etkin bir güç haline
gelmesi

B)

İngiltere’nin Rusya’yla anlaşamamasıC)
Avusturya – Macaristan veliahdının bir Sırplı
tarafından öldürülmesi

D)

Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkmasıE)

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden
biri değildir?

18.

Son zamanlarda kaybedilen toprakları geri
alma isteği

A)

Balkan Harbi’nde başarısız olan ordunun
ıslah edilmiş olması

B)

Almanya’nın savaşı kazanacağı düşüncesiC)
İttihat ve Terakki liderlerinin Avrupalı güçlü
bir müttefik bulma baskısı

D)

Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü
bir devletten yardım alınması düşüncesi

E)

Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale
getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Islahat FermanıA)
Muharrem KararnamesiB)
Tanzimat FermanıC)
Kanun-i EsasiD)
Sened-i İttifakE)

Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını
ifade eder?

20.

Doğuştan zengin ve soylu kişilere verilen
addır.

A)

Genellikle yazar, şair ve ressamlardan
oluşan sanatkârlardır.

B)

Ticaret yaparak zenginleşen ve şehirlerde
yaşayan tüccarlardır.

C)

Büyük toprak sahibi olan feodal beylerdir.D)
Devletin önemli kadrolarında görev yapan
memurlardır.

E)
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SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları
doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin
sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet,
telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun
kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.)
kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır: 
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar,

tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren
EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak, 
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme

yapmak,
h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim

etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında

Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının
gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi
yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel
Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından
disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine
bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol
ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.
Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız. 

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak
imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav
görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz. 

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı
buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.
Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

      SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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