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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİNİN 
 

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

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

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

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

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

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

GENEL AÇIKLAMA 

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

 
 
 
 
 
 

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

ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, 

doğru olan cevabı kitaptaki bilgiye göre işaretleyiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2014 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

MEDENİ USUL HUKUKU
A

1. Aşağıdakilerden hangisi Anayasada 
düzenlenen yüksek mahkemelerden biri 
değildir? 

 A) Yargıtay 
 B) Danıştay 
 C) Anayasa Mahkemesi 
 D) Bölge Adliye Mahkemesi 
 E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
 

2. Hâkimin davaya bakmasının yasak olduğu 
hallerde taraflar, hâkimin yasaklılık 
sebeplerini ne zamana kadar ileri 
sürebilirler? 

 A) Ön inceleme sona erinceye kadar 
 B) Tahkikat sona erinceye kadar 
 C) Davaya cevap süresi içinde 
 D) İlk duruşmaya kadar 
 E) Yargılamanın her aşamasında 
 

3. Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Yetki sözleşmesini sadece tacirler ve kamu 
tüzel kişileri yapabilir. 
 B) Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri konular hakkında yetki 
sözleşmesi yapabilirler. 
 C) Yetki sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 
yalnızca bir ispat şartıdır. 
 D) Yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkeme 
veya mahkemelerin belirli olması ve 
sözleşmede açıkça gösterilmesi bir geçerlilik 
şartıdır. 
 E) Yetki sözleşmesi ayrı bir sözleşme olarak 
yapılabileceği gibi uyuşmazlık konusu hukuki 
ilişkiyi düzenleyen asıl sözleşmenin bir şartı 
olarak da yapılabilir. 
 

4. Dava ehliyeti bulunmayan bir küçük veya 
kısıtlı tarafından dava açılması halinde, 
mahkemenin öncelikle yapması gereken 
işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Davayı, dava şartı yokluğundan, usulden 
reddetmelidir. 
 B) Dava dilekçesini reddetmelidir. 
 C) Davanın açılmamış sayılmasına karar 
vermelidir. 
 D) Davanın esastan reddine karar vermelidir. 
 E) Dava açan kişinin kanuni temsilcisine, 
davaya onay verebilmesi için uygun bir süre 
vermelidir. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk itirazdır? 

 A) Aynı davanın daha önceden açılmış ve 
halen görülmekte olduğu itirazı 
 B) Aynı davanın daha önceden kesin hükme 
bağlanmış olduğu itirazı 
 C) Teminat gösterilmesine ilişkin ara kararının 
gereğinin yerine getirilmediği itirazı 
 D) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi 
gerektiği itirazı 
 E) Yargı yolunun caiz olmadığı itirazı 
 

6. Dava dilekçesinin tebliği üzerine davalının 
süresi içinde cevap dilekçesi vermesinin 
sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Davalı bakımından iddia ve savunmanın 
genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının 
başlaması 
 B) Davacının talep ettiği hak bakımından 
zamanaşımı süresinin kesilmesi 
 C) Davalının davacın iddialarını ikrar etmiş 
sayılması 
 D) Davalının davacının iddialarını inkâr etmiş 
sayılması 
 E) Henüz cevap süresi dolmamış olsa dahi , 
davalının cevap dilekçesinde belirtmediği ilk 
itirazlarını ileri süremeyecek olması 
 2 İzleyen sayfaya geçiniz.

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2014 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
7. İddia ve savunmanın genişletilmesi veya 

değiştirilmesi kapmasındaki bir işlemin 
yapılmasına karşı tarafın açık muvafakatinin 
sağlanamadığı durumlarda başvurulması 
gereken hukuki yol aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Eski hale iade 
 B) İsticvap 
 C) Islah 
 D) Yargılamanın iadesi 
 E) Davanın geri alınması 
 

8. Davayı geri alma yasağı hangi andan 
itibaren başlar? 

 A) Dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesiyle 
 B) Davanın açılmasıyla 
 C) Davacının cevaba cevap dilekçesini 
vermesiyle 
 D) Ön inceleme duruşmasının 
tamamlanmasıyla 
 E) Davalının ikinci cevap dilekçesini vermesiyle 
 

9. Mahkemece dava sonunda sadece hüküm 
sonucunun tefhim edildiği hallerde, 
gerekçeli karar tefhim tarihinden itibaren 
hangi süre içinde yazılır? 

 A) 10 gün  
 B) 1 hafta 
 C) 2 hafta 
 D) 3 hafta 
 E) 1 ay  
 

10. Delillerin mahkemeye bildirilmesi ve 
sunulmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Taraflar kanunda belirtilen süre ve usule 
uygun olmak kaydıyla ispat hakkına sahiptir. 
 B) Taraflar hangi delili hangi vakıanın ispatı için 
gösterdiklerini açıkça belirtmelidirler. 
 C) Bir delilin sonradan ileri sürülmesi 
yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa 
mahkeme, o delilin sonradan gösterilmesine 
izin verebilir. 
 D) Hâkim , kural olarak takdiri delilleri 
kendiliğinden toplar. 
 E) Bir delilin sonradan ileri sürülmesi i lgili 
tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, 
mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine 
izin verebilir. 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir delil değildir? 

 A) Keşif 
 B) İsticvap 
 C) Bilirkişi raporu 
 D) Tanık beyanı 
 E) Belge 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi mutlak istinaf 
sebeplerinden biri değildir? 

 A) İlk derece mahkemesince delillerin yanlış 
değerlendirilmesi 
 B) Görevsiz mahkeme tarafından karar verilmiş 
olması 
 C) Haklı ret istemine rağmen reddedilen hâkim 
tarafından karar verilmiş olması 
 D) Davacının dava açmakta hukuki yararının 
bulunmaması 
 E) Davaya vekâlet ehliyeti bulunmayan temsilci 
huzurunda karar verilmiş olması 
 

13. Kural olarak yargılamanın iadesi yoluna 
başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 1 ay 
 B) 2 ay 
 C) 3 ay 
 D) 6 ay 
 E) 1 yıl 
 

14. Bölge adliye mahkemelerinin göreve 
başlamasından sonraki dönemde 
uygulanacak temyiz hükümleri bakımından 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Temyiz yoluna başvurulması, kural olarak, 
ilk derece veya bölge adliye mahkemesi 
hükmünün icrasını durdurmaz. 
 B) Yargıtay, kural olarak, taraflarca ileri sürülen 
temyiz sebepleriyle sınırlı olarak temyiz 
incelemesi yapabilir. 
 C) Yargıtay, kural olarak, temyiz incelemesi 
sonunda davanın esası hakkında karar 
veremez. 
 D) Temyiz incelemesi, kural olarak, dosya 
üzerinden yapılır. 
 E) Temyize başvuru hakkından feragatin sonuç 
doğurabilmesi için karşı tarafın veya 
mahkemenin rızası aranmaz. 
 3 İzleyen sayfaya geçiniz.

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2014 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
15. Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle açılacak 

tazminat davalarında zamanaşımı süresi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 3 ay 
 B) 6 ay 
 C) 1 yıl 
 D) 2 yıl 
 E) 3 yıl 
 

16. İhtiyati tedbir kararına itiraz üzerine açılan 
duruşmaya her iki tarafın da herhangi bir 
mazeret beyan etmeksizin katılmaması 
durumunda mahkeme ne şekilde işlem 
yapar? 

 A) Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 
verir. 
 B) Dosya üzerinden inceleme yaparak kararını 
verir. 
 C) Duruşmayı bir defaya mahsus olmak üzere 
bir başka güne erteler. 
 D) İhtiyati tedbir kararına itirazın yapılmamış 
sayılmasına karar verir. 
 E) Her halükarda ihtiyati tedbir kararına itirazın 
reddine karar verir. 
 

17. Haksız ihtiyati tedbir nedeniyle tazminat 
davası aşağıdaki mahkemelerden 
hangisinde açılır? 

 A) Esas hakkındaki davanın karara bağlandığı 
mahkeme 
 B) Asliye hukuk mahkemesi 
 C) Bölge adliye mahkemesi 
 D) Sulh hukuk mahkemesi 
 E) Yargıtay 
 

18. Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tahkim 
yoluyla çözülemez? 

 A) Taşınmaz bir mal üzerinde ayni hak 
değişikliğine yol açan uyuşmazlıklar 
 B) Satım sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar 
 C) Eser sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar 
 D) Kira sözleşmesinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar 
 E) Haksız fiilden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
 

19. Tahkim yargılamasında hakemin veya 
hakemler kurulunun tahkim süresi içinde 
karar vermemesi halinde, karar aleyhine 
olan tarafın başvurabileceği yol 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hakem kararını temyiz etmek 
 B) Hakem kararının tavzihini talep etmek 
 C) Hakem kararının düzeltilmesini talep etmek 
 D) Hakem kararına karşı iptal davası açmak 
 E) Yargılamanın iadesi davası açmak 
 

20. Tahkimde hakem seçimi ve belirlenmesiyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Gerçek ve tüzel kişiler hakem olarak 
seçilebilir. 
 B) Hakemlerin sayısı taraflarca 
kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir. 
 C) Taraflar hakemlerin hangi usulle seçileceğini 
belirleyebilir. 
 D) Taraflar birden fazla hakem 
görevlendireceklerse, hakemlerin toplamı tek 
sayı olmalıdır. 
 E) Taraflar tek hakem seçilmesine karar vermiş 
ancak kimin hakem olacağı konusunda 
anlaşamamışlarsa, hakem, taraflardan 
birinin talebiyle mahkeme tarafından seçilir. 
 4 İzleyen sayfaya geçiniz.

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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2014 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
A

1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 
yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında 
görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar 
arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üye 
sayısı kaçtır? 

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

2. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘mahkemelerin 
bağımsızlığı’’ ilkesi ile ilgili teminatlardan 
biri değildir ? 

 A) Hâkimler görevlerinde bağımsızdır. 

 B) Mahkemelere  emir ve talimat verilemez. 

 C) İdare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır. 

 D) Hâkimler kanunlarda belirtilenler dışında 
başka görev alamazlar. 

 E) Hâkimler azlolunamaz. 

 

3. Asliye ticaret mahkemesi kurulmamış 
yerlerde ticaret mahkemesinin görev 
alanına giren iş ve davalara aşağıdaki 
mahkemelerden hangisi bakar? 

 A) Sulh hukuk mahkemesi 
 B) İş mahkemesi 
 C) Tüketici mahkemesi 
 D) Kadastro mahkemesi 
 E) Asliye hukuk mahkemesi 
 

4. Tüketici mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Tek hâkimlidirler. 
 B) İlk derece mahkemelerindendir. 
 C) Tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlık 
davacı sıfatına sahip olabilir. 
 D) Basit yargılama usulü uygulanır. 
 E) Açılacak davalar dava açma harcına tabidir. 
 

5. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini 
inceleme veya düşünce bildirme aşağıdaki 
Danıştay dairelerinden hangisinin 
görevidir?  

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

6. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
Danıştay tetkik hâkimliğine atanabilmek 
için meslekte hizmet verme süresi en az 
kaç yıldır? 

 A) 3 

 B) 5 

 C) 7 

 D) 8 

 E) 10 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi savaş 
zamanlarında askeri mahkemelerin 
bakacağı davalardan biri değildir? 

 A) Asker kişilerin işledikleri suçlara ait bütün 
davalar 
 B) Asker kişilerle birlikte suç işleyen sivil 
kişilere ait davalar 
 C) Savaş halinde devletin güvenliğine karşı 
işlenen suçlara ilişkin davalar 
 D) Savaşta esir edilenlerin işledikleri suçlara ait 
bütün davalar 
 E) Adliye mahkemelerinin bulunmadığı savaş 
bölgelerinde işlenmiş suçlara ait bütün 
davalar 
 

8. Vergi ve benzeri mali yükümlülükler ve 
ödevler hakkında Danıştay ve Sayıştay 
kararları arasında doğan uyuşmazlıklarla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Sayıştay kararları esas alınır. 

 B) Uyuşmazlık Mahkemesi kararları esas alınır. 

 C) Yargıtay kararları esas alınır. 

 D) Danıştay kararları esas alınır. 

 E) Anayasa Mahkemesi kararları esas alınır. 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.

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

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir  kısmının 
Anadolu  Üniversitesi'nin  yazılı izni  olmadan  kopya  edilmesi,  fotoğraflarının  çekilmesi,  herhangi  bir  yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. 
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9. Tüzel kişi adına tebligat yapılacak temsilci 

normal iş saatlerinde tebligat yapılacak 
yerde bulunmadığında tebligat memuru 
tarafından yerine getirilmesi gereken işlem 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tebliğ evrakı başka bir zaman temsilciye 
tebliğ edilmelidir. 
 B) Tebliğ evrakı posta yoluyla tebliğ edilmelidir. 
 C) Tebliğ evrakı ilanen tebliğ edilmelidir. 
 D) Tebligat o yerde bulunan memur ya da 
müstahdemlerden birine yapılır. 
 E) Tebliğ evrakı geri çekilmelidir. 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi kolluk kuvveti 
marifetiyle tebligat yapılabilecek öncelikli 
durumlardan biri değildir? 

 A) Diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde  
 B) Gecikmesinde zarar doğabilecek işlerde 
 C) Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya 
yetkili kurumlar arasında 
 D) Yargı mercilerinin takdiri halinde 
 E) Aynı yerde bulunan ve tebligat çıkarmaya 
yetkili kurumlarda çalışan kişilere 
 

11. Aşağıdakilerden hangisi takip ettikleri 
davalarda makbuz karşılığında birbirlerine 
tebligat yapabilir? 

 A) Hâkimler 

 B) Savcılar 

 C) Yazı işleri müdürleri 

 D) Stajyerler 

 E) Avukatlar 

 

12. Tebligat memuru tarafından tebliğ işlemini 
tespit eden belge aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Tebliğ mazbatalı zarf 
 B) Tebliğ mazbatası 
 C) Davetiye 
 D) Makbuz 
 E) Tebliğ pusulası 
 

13. Tebliğle işlemeye başlayan süre adli tatilde 
dolarsa yasal süre, tatilin bittiği günden 
itibaren ne kadar uzar? 

 A) 5 gün 
 B) 10 gün 
 C) 15 gün 
 D) 1 hafta 
 E) 2 hafta 
 

14. Muhatabın bilinen adreslerine tebligat 
yapılamayıp, adres kayıt sistemindeki 
adresine tebligat çıkarıldığında muhatabın 
buradaki adres kaydının gerçeği 
yansıtmaması durumuyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Tebligat yapılmamış sayılır. 

 B) Tebligat için yeni adres tespit edilmeye 
çalışılır. 

 C) Tebligatın yapılmış olmasının sonuçları 
doğar. 

 D) Tebligat ilanen yapılır. 

 E) Tebliğ evrakının yeniden düzenlenmesi 
gerekir. 

 

15. Tebliğ yapılacak kimse imza atacak kadar 
yazı bilmiyorsa tebliğ edilecek evraka 
bastırılacak parmağı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Sol elinin işaret parmağı 
 B) Sağ elinin başparmağı 
 C) Sol elinin başparmağı 
 D) Sağ elinin işaret parmağı 
 E) Sağ elinin herhangi bir parmağı 
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16. Muhatabın veya yerine tebligat yapılacak 

kimsenin o sırada adreste bulunmaması 
halinde, tebliğ tarihi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İhbarnamenin muhatap tarafından görüldüğü 
tarih 
 B) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih 
 C) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi 
izleyen 7.gün 
 D) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi 
izleyen 10.gün 
 E) İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihi 
izleyen 15.gün 
 

17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kural 
olarak ilanen tebligat yapılması gerekir? 

 A) Muhatabın adresinin meçhul olması 
 B) Muhatabın yurtdışında ikamet ediyor olması 
 C) Tebligatı çıkartan merciin ilanen tebligat 
kararı alması 
 D) Tebligatın acilen yapılmasının gerekmesi 
 E) Tebligatın belirli bir parasal tutarı aşıyor 
olması 
 

18. Mahkeme kararının usulüne aykırı olarak 
tebliğ edildiği ve geç öğrendiğini beyan 
ederek, süresinden sonra kanun yoluna 
başvuran tarafın, kanun yolu süresini 
geçirdiği gerekçesi ile mahkemece bu 
talebinin reddedilmesine karşı kanun 
yoluna başvurabileceği süre kaç gündür? 

 A) 7 

 B) 10  

 C) 15  

 D) 20  

 E) 30  

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat 
Kanunu’nda düzenlenen özel suçlardan biri 
değildir? 

 A) Tebliğ edilen evrakı kaybetmek 
 B) Yanlış adres bildirilmesi 
 C) Kendisine yapılması gereken tebligatı 
almamak 
 D) Yalan beyan 
 E) Muhatap adına tebligat yapılan kimsenin 
tebligat evrakını muhataba vermemesi 
 

20. Bir tebligatın usulsüzlüğü  kural olarak 
aşağıdaki mercilerden hangisinde ileri 
sürülür? 

 A) İcra mahkemesinde 
 B) İcra dairesinde 
 C) Tebligatı çıkartan mercide 
 D) Genel görevli mahkemelerde 
 E) Muhatabın adresinde 
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I
A

1. Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında her türlü 
veri bilgi ve belge akışı ile doküman 
yönetiminin ulusal yargı ağı aracılığı ile 
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birim faaliyetleri 
hız kazanmıştır. Merkez ve taşra teşkilatındaki 
verilerin tek merkezde toplanması ile bilgilere 
hızlı ve sağlıklı ulaşım sağlanmıştır. Birimler 
arasında yaşanan veri tekrarları ve bilgi 
farklılıkları önlenmiştir. 

Yukarıda bahsedilenler UYAP projelerinden 
hangisi kapsamında sağlanmıştır? 
 A) UYAP I 

 B) UYAP II A 
 C) UYAP II B 
 D) UYAP II C 
 E) UYAP II D 
 

2. Adalet Bakanlığı ile Havelsan A.Ş. arasında 
imzalanan protokoller sonrasında UYAP 
yazılımları hangi yıl tamamlanmıştır? 

 A) 2003 

 B) 2002 

 C) 2001 

 D) 2000 

 E) 1999 

 

3. “Gelen Evrak Büro Kaydı” ekranında gelen 
bir evrakın büro kaydı alınırken o evrakın 
ilgili büroda veya ilgili Genel 
Müdürlük/Daire Başkanlığı altında yer alan 
diğer kullanıcılara bilgi amaçlı 
gönderilmesi işlemine ne ad verilir? 

 A) Giden Evrak Onay  

 B) Akış Bitir 

 C) Gözden Geçirme 

 D) Evrak Onaya Sunma  

 E) İş Akışı İptali 

 

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

 A) Döküman Yönetim Sistemi 

 B) Nitelikli Sertifika 

 C) Tuğra 

 D) UYAP Editör 

 E) HES 

 

5. Doküman Yönetim Sisteminde kaç tür evrak 
bulunmaktadır? 

 A) 6 

 B) 5 

 C) 4 

 D) 3 

 E) 2 

 

6. UYAP’ın dış güvenlik sistemi ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 A) Bilgi Sisteminin kullanılabilmesi için bazı ön 
şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 B) UYAP Bilgi Sisteminde “Loglama” 
mekanizması kurulmuştur. 

 C) Son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri 
alınmıştır. 

 D) İletişim trafiği Güvenlik Duvarları 
kontrolündedir. 

 E) Windows İşletim Sistemi kullanılmıştır. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi UYAP Vatandaş 
Bilgi Sisteminde dava takibi için yapılacak 
işlemler sırasının sonunda yer alır? 

 A) UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi yazısının 
hemen altında sıralanmış bulunan Adli 
Yargı, İdari Yargı, İcra linklerinden hangi 
yargı sistemindeki dosya sorgulanmak 
isteniyorsa gerekli olanı tıklanır. 
 B) Güvenlik kontrolü ekranındaki resimde 
görülen karakterler yazılarak onaylanır. 
 C) T.C. Kimlik Numarası alanına taraf kendi 
T.C. Kimlik Numarasını yazar ve tamam 
butonu tıklanır. 
 D) Dava dosyasının bulunduğu il ve adliye 
listelerden seçilerek tamam butonu tıklanır. 
 E) Adliye, Mahkeme ve Mahkeme No seçilir. 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi UYAP Avukat Bilgi 
Sistemi (Avukat Portalı) üzerinden e-dava 
açılışı tamamlandıktan sonra kullanılır? 

 A) Davanın Açılacağı Mahkeme ve Dava Türü 
Seçimi 

 B) Tevzi Durumu ve Banka İşlemi Sorgulama 

 C) Taraf Bilgilerinin Girilmesi 

 D) Harç Hesaplama 

 E) Bankaya Bağlanma ve Harç Ödeme 
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9. Genel İşlemler başlığı altında, Gelen/Giden 

Evrak İşlemleri modülünde, kullanıcının 
yetkisi dâhilinde gerçekleştirmesi gereken 
işlerin, dosya ya da evrak bazında 
listelendiği ekran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Dosya Tevzi Durumu Sorgulama 

 B) Dağıtım Planı İşlemleri 

 C) İş Listesi 

 D) Evrak Zimmet İşlemleri 

 E) Evrak Ekleme 

 

10. Genel İşlemler başlığı altında, kullanıcı 
tarafından sistem içinde oluşturulmuş 
hatalı evrakı silmek için kullanılan ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Derdest Dosya 

 B) Dosya Evrak Düzeltme 

 C) Evrak İptal 

 D) Dosyadan Evrak Silme 

 E) Dosya Evrak Kayıt 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet 
Başsavcılığı alt sisteminde yer alan 
modüllerden biridir? 

 A) Hazırlık Modülü 

 B) Taraf/Vekil Modülü 

 C) Duruşma İşlemleri Modülü 

 D) Tevzi Modülü 

 E) Talimat Modülü 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet 
Başsavcılığı alt sisteminde “Soruşturma 
Açma Alt Modülü” altında yer alan 
ekranlardan biridir? 

 A) Yeni Hazırlık Dosyası Açma  

 B) Dosya Ayrıntı Gösterme 

 C) Dava Zaman Aşımı Tarihi Kaydet 

 D) Nihai Karar İnceleme Sonucu Kaydı  

 E) Tecilli İlam Sorgulama 

 

13. “Müsadere Listesinin Hazırlanması” ekranı, 
Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde 
“Emanet İşlemleri” modülü altındaki hangi 
alt modülde yer alır? 

 A) Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri 

 B) Emanet Eşya İnceleme İşlemleri 

 C) Emanet Müsadere İşlemleri 

 D) Emanet Karar İşlemleri 

 E) Emanet Hazırlık İşlemleri 

 

14. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde 
“Emanet İşlemleri” modülü altında yer alan, 
emanet hakkındaki mahkeme kararının 
kaydedilmesi ve kararı gelmemiş emanetler 
için hatırlatma yazısı hazırlanması 
işlemlerini kapsayan alt modül 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Emanet Karar İşlemleri 

 B) Emanet Memurluğu Kayıt İşlemleri 

 C) Savcılık Zapt olunan Eşya İşlemleri 

 D) Emanet Hazırlık İşlemleri 

 E) Emanet Eşya İnceleme İşlemleri 

 

15. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde 
“İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan 
çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt 
ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modül 
aşağıdakilerden hangisidir?  

 A) Sorgulama İşlemleri 

 B) Tutukluluk-Firar İşlemleri 

 C) Tebligat İşlemleri 

 D) Hapsen Tazyik İşlemleri 

 E) Çocuk Teslimi İşlemleri 
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16. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde 

“İlamat İşlemleri” modülü altında yer alan 
ilgili ilam dosyası veya bu dosya ile ilgili 
işlemler için infaz katiplerine iş atama ve iş 
atanabilir katip belirleme işlemlerinin 
yapıldığı alt modül aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 A) Kâtiplere İş Atama Alt Modülü  

 B) Kâtip İşlemleri Alt Modülü  

 C) İş Atanabilir Kâtip Ekleme Alt Modülü 

 D) Kâtip Belirleme Alt Modülü  

 E) Kâtip Ekleme Alt Modülü 

 

17. Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan 
“Taraf/Vekil Modülü” altında yer alan ve 
hazırlık aşamasında girilmeyen tarafların ve 
taraf bilgilerinin sisteme girilmesini 
gerçekleştiren ekran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Taraf/İlgili Taraf İlişkilendirme  

 B) Taraf ve Tanık Bilgilerinin Güncellenmesi  

 C) Avukat Kayıt / Güncelleme İşlemleri  

 D) Vekâletnamesiz Vekil Kaydedilmesi  

 E) Vekil Adres Bilgisi Ekleme/Güncelleme  

 

18. Ceza mahkemeleri alt sisteminde bulunan 
“Talimat Modülü” altında yer alan ve talimat 
ile ilgili işlemlerin tamamlanması üzerine 
talimatın gerçekleştiğine dair yazının 
hazırlanması işleminin yapıldığı ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Talimat Tensip Zaptının Hazırlanması 

 B) Gönderilen Talimatların Listelenmesi 

 C) Talimat Duruşma Zaptının Hazırlanması 

 D) Talimat Akıbetinin Sorulması 

 E) Talimat Üst Yazısı Hazırlanması 

 

19. Ceza mahkemelerinde, mahkeme 
sistemlerinin yoğunluğu ve iş dağılımındaki 
adalet ilkesi gereği, aynı türden mahkeme 
sayısının birden fazla olduğu adliye 
teşkilatlarında, davaların mahkemeler 
arasında, konularında uzmanlaşmış 
mahkemeler de göz önüne alınarak eşit 
olarak dağıtılması işlemlerini kapsayan 
modül aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Karar İşlemleri Modülü 

 B) Tevzi Modülü  

 C) İnfaz İşlemleri Modülü 

 D) Raporlar Modülü 

 E) Genel İşlemler Modülü 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemeleri 
alt sisteminde bulunan “Tevzi Modülü” 
kapsamında yer alan ekranlardan biri 
değildir? 

 A) Mantıksal Birim Girişi 

 B) Uzmanlık Türü Girişi  

 C) Değişik İş Sıradan Tevzi Birimi Girişi  

 D) Mahkeme Türü, Dava Türü Eşlemesi 

 E) Standart Ara Karar/Tensip Oluşturma 
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
A

1. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tercüme-i Şark 
 B) Tercüman-ı Ahval 
 C) Tercüman-ı Hakikat 
 D) Basiret 
 E) Takvim-i Vekayi 
 

2. Kıbrıs’ın fethi hangi padişah zamanında 
gerçekleşmiştir? 

 A) II. Mehmet 
 B) I. Süleyman 
 C) IV. Murat 
 D) III. Selim 
 E) II. Selim 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi “Tersane 
Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı 
Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan 
maddeler arasında yer almaz? 

 A) Sırbistan ve Karadağ bağımsız olacak. 

 B) Bulgaristan özerk hale gelecek. 

 C) Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı 
Devleti’ne bırakılacak. 

 D) Romanya’ya bağımsızlık verilecek. 

 E) Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmezse 
zorlama yoluna gidilecek. 

 

4. 1876 Anayasasının ön gördüğü Meclis-i 
Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

 A) Meclis-i Umumi, Heyet-i Ayan ve Heyet-i 
Mebusan olmak üzere iki ayrı meclisten 
oluşurdu. 

 B) Heyet-i Ayan üyeleri padişah tarafından 
atanırdı. 

 C) Mebusların üyeliğinin düşmesi ve 
yargılanmalarına Meclis-i Umumi azası karar 
verirdi. 

 D) Heyet-i Mebusan üyeleri tekrar seçimlere 
katılamazdı. 

 E) Heyet-i Mebusan seçimleri dört yılda bir 
yapılırdı. 

 

5. II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya 
başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve 
Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını 
oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Osmanlıcılık 
 B) İslamcılık 
 C) Türkçülük 
 D) Batıcılık 
 E) Milliyetçilik 
 

6. 1909 Anayasa değişikliğinde en fazla 
üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A) Hâkimiyet-i Milliye 

 B) Laiklik 
 C) Halkçılık 
 D) Devletçilik 
 E) İslamcılık 
 

7. Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından 
çekilirken imzaladığı antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Trianon 

 B) Versay 

 C) Sen Jerman 

 D) Nöyyi 

 E) Brest – Litovsk 

 

8. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda 
Galiçya Cephesi’ne asker göndermesinin 
amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Ruslar karşısında zor durumda kalan 
Almanlara yardım etmek 

 B) Avusturya güçlerine yardım etmek 

 C) Bölgede bulunan Türklere yardım etmek 

 D) Almanya’yla birleşmeyi sağlamak 

 E) Bulgaristan güçlerine yardım etmek 

 11 İzleyen sayfaya geçiniz.

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

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



Ana
do

lu 
Üniv

ers
ite

si 
Açık

öğ
ret

im
 S

ist
em

i 

20
13

-20
14

 G
üz

 D
ön

em
 S

on
u S

ına
v K

ita
pç

ığı

2014 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
9. Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını 

gösterdiği cephe aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Güney Cephesi 

 B) Doğu Cephesi 

 C) Çanakkale Cephesi 

 D) Batı Cephesi 

 E) Kanal Cephesi 

 

10. Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla 
birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik 
taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Erzurum Kongresi 
 B) Havza Genelgesi 
 C) Nazilli Kongresi 
 D) Balıkesir Kongresi 
 E) Alaşehir Kongresi 
 

11. Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip 
“taaruzi keşif” adını verdikleri savaş 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) II. İnönü 

 B) Eskişehir – Kütahya 

 C) I. İnönü 

 D) Sakarya 

 E) Büyük Taarruz 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Komünist 
Fırkası üyeleri arasında yer almaz? 

 A) İsmail Suphi Bey 
 B) Tevfik Rüştü Bey 
 C) Kılıç Ali Bey 
 D) Mahmut Esat Bey 
 E) Yunus Nadi Bey 
 

13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal 
(Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı 
kurmaktaki amaçları arasında yer almaz? 

 A) Kurtuluş Savaşı başarısını siyaset, yönetim 
ve ekonomi alanında yapılacak inkılaplarla 
tamamlamak 

 B) Yapılacak inkılapları bir programa 
dayandırmak 

 C) Mecliste güçlü ve tek bir parti oluşturmak 

 D) Kurulacak partiyi halkçılık esasına 
dayandırmak 

 E) Oluşturulacak programa halkı da dahil etmek 

 

14. Osmanlı Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin 
onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İtilaf devletlerinin işgallerinin başlaması 
 B) Duyun-u Umumiye yönetiminin baskısı 
 C) Meclis üyeleri arasındaki anlaşmazlık 
 D) Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisinin 
toplanamaması 
 E) Mebusan ve Ayan meclisleri arasındaki 
anlaşmazlık 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi 
teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 
çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri 
arasında yer almaz? 

 A) Vergi muafiyeti 
 B) Geçici gümrük muafiyeti 
 C) Bedava arazi uygulaması 
 D) Yasadan sadece sınırlar içerisindeki 
Türklerin yararlanması 
 E) Kanunun geçerli olduğu tesislerin ürünlerini 
öncelikle kamunun satın alma zorunluluğu 
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16. Milli Mücadele öncesi Osmanlı tarımıyla 

ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 A) Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da 
toprak-insan ilişkileri feodal düzen içindeydi. 

 B) Ulaşım ve haberleşme yetersizliği çiftçinin 
içe dönük üretim yapmasına neden olmuştu. 

 C) Toprak mülkiyeti sisteminin karışıklığından 
dolayı kendini güçlü hisseden her kişi ve 
grup hazine topraklarına el koyabiliyordu. 

 D) Hemen her bölgede tahıl ekimi belirleyici  
durumdaydı. 

 E) Mera alanının oldukça dar olması 
hayvancılığın yaygın hale gelmesini 
engelliyordu. 

 

17. Osmanlı Devleti’nde yerli sermaye ile 
kurulan ilk banka aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Bank-ı Osmanî-i Şahane 
 B) İtibar-ı Milli Bankası 
 C) Ziraat Bankası 
 D) Memleket Sandıkları 
 E) Milli Aydın Bankası 
 

18. TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte 
onaylamıştır? 

 A) 23 Ağustos 1923 

 B) 9 Eylül 1923 

 C) 29 Ekim 1923 

 D) 11 Aralık 1923 

 E) 3 Mart 1924 

 

19. Lozan görüşmelerine sadece gözlemci 
olarak katılan ülke aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Belçika 
 B) Portekiz 
 C) ABD 
 D) Romanya 
 E) Japonya 
 

20. Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini 
tam olarak sağlayan antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hünkâr İskelesi Antlaşması 
 B) Montreux Boğazlar Sözleşmesi 
 C) Mudanya Antlaşması 
 D) İstanbul Antlaşması 
 E) Balta Limanı Antlaşması 
 

13 TEST BİTTİ.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

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

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

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

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

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

7. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.

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

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

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

11. Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. Yasağa
uymayanların o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

12. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak, alfabetik tuş takımı (a, b, c,….v, y, z) olan, üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren EXE, STORE, RUN gibi tuşları bulunan
hesap makineleri ile data bank vb. özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç
alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışlarda bulunanların o oturumdaki sınavları geçersiz
sayılır.

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

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

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

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

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

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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