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2015 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

MEDENİ USUL HUKUKU
A

1.
 
Adli yargı kolunda, ilk derece mahkemelerince 
verilen kararların hem hukuk hem de vakıa 
açısından doğruluk denetiminin yapıldığı 
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yargıtay 

 B) Sayıştay  

 C) Bölge Adliye Mahkemesi   

 D) Anayasa Mahkemesi 

 E) Danıştay 

 

2.
 
Bir mahkemede, hâkim tarafından yapılan 
yargılamayla ilgili işlemlerin resmi tanığı 
durumunda olduğu söylenebilecek yargı 
görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Yazı işleri müdürü   

 B) Mübaşir  

 C) Yazı işleri memuru 

 D) Zabıt katibi   

 E) Avukat 

 

3. Tüketici sorunları hakem heyeti tarafından 
verilen kararlara karşı, hangi süre içinde, 
nerede, hangi yola başvurulur? 

 A) On beş gün içinde, tüketici mahkemesinde 
itiraz edilir. 

 B) İki hafta içinde, bölge adliye mahkemesinde 
istinaf yoluna başvurulur.   

 C) On gün içinde asliye ticaret mahkemesinde 
itiraz edilir.  

 D) On gün içinde tüketici mahkemesinde 
şikâyet yoluna başvurulur.  

 E) On beş gün içinde Yargıtay’da temyiz yoluna 
başvurulur. 

 

4.
 
Şekli mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Şekli mecburi dava arkadaşları hakkında 
ayrı ayrı hüküm verilebilir.  

 B) Şekli mecburi dava arkadaşları birbirlerinden 
bağımsız olarak kanun yoluna 
başvurabilirler.  

 C) Şekli mecburi dava arkadaşlığı sadece 
davalı tarafta yer alan dava arkadaşları 
bakımından söz konusu olabilir. 

 D) Şekli mecburi dava arkadaşlarından biri 
duruşmaya gelmezse, diğeri tek başına ve 
kendi adına usul işlemi yapabilir. 

 E) Şekli mecburi dava arkadaşları usul 
işlemlerini ancak birlikte yapabilirler.  

 

5.
 
Bir davada, tarafların dava ve cevap 
dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve 
savunmaların dayandığı maddî olguların 
(vakıaların) doğru olup olmadığının 
mahkemece araştırıldığı temel aşama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Layihalar teatisi 

 B) Tahkikat  

 C) Sözlü yargılama 

 D) Ön inceleme 

 E) Hüküm  

 

6.
 
Davacı bir mahkemede dava açtıktan sonra, 
bu davayı karşı tarafın muvafakati ile ne 
zamana kadar  geri alabilir? 

 A) İlk derece mahkemesi nihai kararını 
verinceye kadar  

 B) İlk derece mahkemesinde tahkikat sona 
erinceye kadar  

 C) Mahkemenin hükmü kesinleşinceye kadar  

 D) Dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilinceye 
kadar  

 E) Davalının ikinci cevap dilekçesi davacıya 
tebliğ edilinceye kadar  

 

7. Bir davada dosyanın işlemden 
kaldırılmasına karar verilmişse, işlemden 
kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde 
yenilenmeyen davalar hakkında aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi doğar?  

 A) Dava esastan reddedilir.  

 B) Dava usulden reddedilir. 

 C) Taraflara davayı yenilemeleri için son kez bir 
ay süre verilir.  

 D) Dava açarak takip etmeyen taraf 
mahkemece resen tazminata mahkûm edilir.  

 E) Dava açılmamış sayılır.  

 

8.
 
Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve 
sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış 
davaların aralarında bağlantı bulunması 
nedeniyle birleştirilmesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Davanın her aşamasında birleştirme karar 
verilebilir. 

 B) Davalar ilk davanın açıldığı mahkemede 
birleştirilir.  

 C) Birleştirme kararı ikinci davanın açıldığı 
mahkeme tarafından verilir.  

 D) Birleştirme kararı diğer mahkemeyi  bağlar. 

 E) Birleştirme kararı ancak tarafların talebi 
üzerine verilebilir.  

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
9. Bir davada uygulanması söz konusu olan 

bir kanun hükmünün Anayasaya aykırı 
olduğunun iddia edilmesi üzerine, Anayasa 
Mahkemesi’nde iptal davası açılmasına 
karar veren ilk derece mahkemesi, 
bakmakta olduğu dava hakkında aşağıdaki 
kararlardan hangisini verir? 

 A) Anayasaya aykırılık konusunu bir ön sorun 
olarak inceler ve karara bağlar.  

 B) Anayasa Mahkemesi’nin kararını bekletici 
mesele yapar.  

 C) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 
hakkında karar verilinceye kadar dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir.  

 D) Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olması 
nedeniyle davayı esastan reddeder.  

 E) Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olması 
nedeniyle davayı usulden reddeder. 

 

10. Bir davada, uyuşmazlığın çözülmesi için 
önemli olan bir delil mahkemenin yargı 
çevresi dışında bulunmaktaysa ve 
mahkemeye getirilmesi mümkün değilse, o 
delillerin toplanması için aşağıdaki 
yollardan hangisine başvurulur? 

 A) İsticvap 

 B) İhtiyati tedbir  

 C) İstinabe 

 D) Delil tespiti  

 E) Keşif 

 

11.
 
Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi 
sebeplerinden biri değildir? 

 A) Dava şartlarına aykırı olarak karar verilmiş 
olması  

 B) Vekil olmayan kimseler huzuruyla davanın 
görülmüş olması 

 C) Lehine karar verilen tarafın hükme etki eden 
hileli bir davranışta bulunması  

 D) Bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğunun sabit olması  

 E) Yargılama sırasında elde edilemeyen bir 
belgenin kararın verilmesinden sonra ele 
geçirilmiş olması  

 

12.
 
Temyiz kanun yoluna başvurunun icraya 
etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Kişiler hukukuna ilişkin kararlara karşı 
temyiz yoluna başvurulması hükmün icrasını 
durdurur.  

 B) Temyize başvurulması, kural olarak ilk 
derece veya bölge adliye mahkemesi 
kararlarının icrasını durdurur.  

 C) Aile hukukuna ilişkin kararlara karşı temyize 
başvurulmuşsa, bu kararlar kesinleşmedikçe 
icra edilemez.  

 D) Taşınmaz mal üzerinde ayni hak 
değişikliğine yol açabilecek kararlara karşı 
temyize başvurulmuşsa, bu kararlar 
kesinleşmedikçe icra edilemez.  

 E) Nafaka ödenmesine ilişkin mahkeme 
kararlarına karşı temyize başvurulmuşsa, 
icranın geri bırakılması yoluyla dahi icra 
takibi durdurulamaz.  

 

13. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre kural 
olarak istinafa başvuru süresi ne kadardır? 

 A) Bir hafta  

 B) İki hafta 

 C) Yirmi gün  

 D) Üç hafta 

 E) İki ay  

 

14.
 
Aşağıdaki kararlardan hangisi istinafa tâbi 
değildir? 

 A) Hakem kararları 

 B) Çekişmesiz yargı kararları 

 C) Mahkemelerce verilen nihai kararlar  

 D) İhtiyatî haciz kararları  

 E) İhtiyatî tedbir kararları 

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
15.

 
İhtiyati tedbir yargılamasıyla ilgili  aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) İhtiyati tedbir talep edenin, tedbir alınmasını 
gerektiren sebepleri yaklaşık olarak ispat 
etmesi yeterlidir.  

 B) İhtiyati tedbire karar verilmesi için varlığı 
gerekli ihtiyati tedbir sebeplerinin ispatı 
bakımından aranan ispat ölçüsü 
düşürülmüştür.  

 C) İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için, kural 
olarak talepte bulunanın teminat yatırması 
gerekir.  

 D) Mahkeme, mutlaka duruşma yaparak karşı 
tarafı dinledikten sonra  ihtiyati tedbir kararı 
verebilir.  

 E) İhtiyati tedbir talep eden tarafın, dayandığı 
ihtiyatî tedbir sebeplerini ve türünü 
dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir.  

 

16. İlk derece mahkemesi tarafından verilen 
ihtiyati tedbir talebinin reddi kararına karşı 
aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur? 

 A) Şikâyet  

 B) İtiraz  

 C) Temyiz  

 D) İstinaf  

 E) İptal davası açma  

 

17.
 
Uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan 
delillerin kaybolma tehlikesi varsa, delillerin 
zamanından önce toplanarak güvence altına 
alınmasını sağlamak için aşağıdaki yollardan 
hangisine başvurulur? 

 A) Tespit davası  

 B) İhtiyati tedbir  

 C) İhtiyati haciz  

 D) Keşif  

 E) Delil tespiti  

 

18. Hakem kararındaki belirsizliklerin veya 
çelişkilerin giderilmesini isteyen taraf 
aşağıdaki yollardan hangisine başvurur? 

 A) İptal davası açar.  

 B) İstinaf yoluna başvurur.  

 C) Kararın düzeltilmesini talep eder. 

 D) Kararın tavzihini talep eder.  

 E) Tamamlayıcı karar verilmesini talep eder.  

 

19.
 
Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi hakkında 
tahkim yoluna gidilebilir? 

 
A) İsim değişikliği talebi   

 B) Babalık davası  

 C) Haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat 
davası  

 D) Taşınmaz mal hakkında tapu iptali ve tescil 
davası  

 E) Boşanma davası 

 

20. Bölge adliye mahkemesinin, hakem 
kararlarının iptal davası hakkında verdiği 
kararlara karşı aşağıdaki yollardan 
hangisine başvurulur? 

 A) Temyiz  

 B) İtiraz 

 C) İstinaf  

 D) Şikâyet  

 E) Karar düzeltme  

 4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A 

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
A

1. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel 
başvuru evrakında eksiklik olması 
durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç 
gün süre verilir? 

 A) 15  

 B) 20  

 C) 30 

 D) 45 

 E) 60 

 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa 
Mahkemesi’ne üye seçerken yaptığı ilk 
oylamada aranan çoğunluk kaçtır? 

 A) Üye tam sayısının 2/3’ü  

 B) Üye tam sayısının 3/4’ü  

 C) Üye tam sayısının 3/5’i 

 D) Üye tam sayısının 4/5’i 

 E) Üye tam sayısının salt çoğunluğu 

 

3. Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına 
girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı 
kolu aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) İdari yargı 

 B) Askeri yargı 

 C) Anayasa yargısı 

 D) Uyuşmazlık yargısı 

 E) Adli yargı 

 

4. Genel görevli hukuk mahkemeleri 
aşağıdakilerden hangisi tarafından 
kurulur? 

 A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

 B) Adalet Bakanlığı 

 C) Maliye Bakanlığı 

 D) İçişleri Bakanlığı 

 E) Cumhuriyet Savcılığı 

 

5. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini 
inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli 
Danıştay dairesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) 1. Daire 

 B) 2. Daire 

 C) 3. Daire 

 D) 4. Daire 

 E) 11. Daire 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları 
Birleştirme Kurulu’nda yer almaz? 

 A) Danıştay Başkanı 

 B) Başsavcı 

 C) Genel Sekreter 

 D) Daire başkanları 

 E) Daire üyeleri 

 

7. Askeri düzen içinde, emir komuta zincirine 
uyulmasının sağlanması amacı güden yargı 
türünde görev yapan mahkeme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Askeri mahkemeler 

 B) Sıkıyönetim Mahkemesi 

 C) Askeri Yargıtay 

 D) Askeri Disiplin Mahkemesi 

 E) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

 

8. Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi 
için gereken sayı kaçtır? 

 A) 1 Başkan ve 1 üye 

 B) 1 Başkan ve 2 üye 

 C) 1 Başkan ve 4 üye 

 D) 1 Başkan ve 5 üye 

 E) 1 Başkan ve 7 üye 

 

9. Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak 
tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek 
işler söz konusu olduğunda yapılması 
gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Tebligat kolluk kuvvetinin merkezine derhal 
teslim edilir. 

 B) Tebligat kolluk kuvvetleri aracılığıyla derhal 
tebliğ edilir. 

 C) Tebligat için kolluk kuvvetlerinden 
görevlendirme yapılması istenir. 

 D) Kolluk kuvvetlerine tebligatın gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmeyeceği sorulur. 

 E) Tebligatı çıkartan merci, gerekçesini 
belirterek yetkili mülki amire başvuruda 
bulunur. 

 

10. Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme 
hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin 
unsurlarından biridir? 

 A) Bilgi alma hakkı 

 B) Dava açma hakkı 

 C) Adil yargılanma hakkı 

 D) Alacak hakkı 

 E) Korunma hakkı 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı 

ceza alanların tutuklulukları süresince 
kendilerine yapılması gereken tebligat 
aşağıdakilerden hangisine yapılır? 

 A) Tutuklu bulundukları kurum müdürlerine 

 B) Savcılığa 

 C) Adalet Bakanlığına 

 D) Kanuni temsilcilerine 

 E) Tutukevinden sorumlu savcılığa 

 
12. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre 

davanın başında avans olarak ödenmesi 
gereken tebligat masrafları ödenmediğinde 
ya da eksildiğinde verilen sürede de 
tamamlanmamış olursa aşağıdaki 
neticelerden hangisi doğar? 

 A) Dava sonuçlanıncaya kadar ödemenin 
yapılması beklenir. 

 B) Dava sonunda karara ek olarak ödemenin 
yapılması istenir. 

 C) İlk duruşmaya kadar ödeme yapılması için 
ikinci bir süre tanınır. 

 D) Dava, dava şartı yokluğundan reddedilir. 

 E) Davaya bakmaya devam olunur; masraflar 
için ayrıca takibat yapılır. 

 
13. Mahkemenin bir kimseyi huzuruna 

çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi 
ile yapılır? 

 A) Mektup 

 B) Davetiye 

 C) Tebliğ mazbatası 

 D) Telgraf 

 E) Tebliğ mazbatalı zarf 

 
14. Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde 

belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakı, 
tebliği belirtilen günden ne kadar önce 
gönderilir? 

 A) 6 ay 

 B) 3 ay  

 C) 2 ay  

 D) 1 ay  

 E) 15 gün  

 
15. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke 

temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına 
iletilen evrakın muhatabına tebliğ 
işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla 
gerçekleştirir? 

 A) Adalet Bakanlığı 

 B) İçişleri Bakanlığı 

 C) Posta İşletmesi 

 D) Mülki İdare Amirliği 

 E) Cumhuriyet Başsavcılığı 

 

16. I. Anonim şirket 
II. Limited şirket 
III. Kollektif şirket 
IV. Adi komandit şirket 

Yukarıdaki şirketlerden hangilerine 
elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu 
vardır? 
 A) I ve II 

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

17. Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar 
yazı bilmiyorsa öncelikli olarak 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

 A) Köy muhtarını imza karşılığı tebliğ edilir. 

 B) İhtiyar heyetinden bir kimseye imza ettirir. 

 C) Sol elinin başparmağı bastırılarak tebligat 
gerçekleştirilir. 

 D) Evrak en yakın kolluk kuvvetlerine teslim 
edilir. 

 E) Okuryazar komşularından birine 
imzalattırılır. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat 
Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri 
değildir? 

 A) Yalan beyan 

 B) Tebliğ evrakının alınmaması 

 C) Tebliğ evrakının imzalanmaması 

 D) Muhatap adına tebligat yapan kimsenin 
evrakı muhatabına vermemesi 

 E) Tebliğ evrakının asılmaması 

 

19. Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi 
durumunda bu durumu aşağıdakilerden 
hangisi kendiliğinden dikkate alır? 

 A) İcra mahkemesi 

 B) İcra dairesi 

 C) Muhatap 

 D) Mahkeme kalemi 

 E) Muhatap yerine tebligatı alan kimse 

 

20. Tebligat hukukunda tebligatın usulüne 
uygun yapılmasının en önemli gerekçesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bilgi edinme hakkının gerçekleşmesi 

 B) İdari işlem sürecinin tamamlanması 

 C) Kamu hizmetlerinde doğruluğun sağlanması 

 D) Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi 

 E) Davaların hızlandırılmasının sağlanması 

 6 İzleyen sayfaya geçiniz.
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ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-I
A

1. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın sağladığı 
faydalardan biri değildir? 

 A) Zamandan kazanç 

 B) Yolsuzlukların azaltılması 

 C) Usulsüzlüklerin azaltılması 

 D) Açılan dava sayısının azaltılması 

 E) Maliyetten kazanç 

 

2. Doküman yönetim sisteminde giden evrak 
işlemleri ve akış başlatma ekranında 
izlenmesi gereken aşağıdaki işlemlerden 
hangisi ilk sırada yer alır? 

 A) Dosya seçimi 

 B) Evrak hazırlama 

 C) Dağıtım listesi hazırlama  

 D) İş akışı listesi düzenleme 

 E) Doküman seçimi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi parola seçiminde 
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri 
değildir? 

 A) Parolanın hatırlaması kolay kelimelerden 
oluşması 

 B) Parolanın anlamlı bir kelime olmaması 

 C) Parolanın en az yedi karakterden oluşması 

 D) Parolada büyük harf, küçük harf, rakam ve 
özel işaretlerden en az üçünün birlikte 
bulunması 

 E) Belirli aralıklarla mutlaka değiştirilmesi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi UYAP avukat bilgi 
sistemi üzerinden yapılan işlemlerden biri 
değildir? 

 A) Dava dosyası inceleme 

 B) Dava dosyasından suret alma 

 C) Dava dosyasına evrak katma 

 D) Online duruşma isteme 

 E) Yeni dava dosyası açabilme 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi gelen giden evrak 
işlemleri modülünde yer alan ekranlardan 
biri değildir? 

 A) Doküman tarama sistemi 

 B) Evrak zimmet işlemleri 

 C) Temyiz dosya planı 

 D) Tarama merkezi evrak kayıt 

 E) Evrak arama işlemleri 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi bilirkişi işlemleri 
alt modülünde yer alan ekranlardan biri 
değildir? 

 A) Bilirkişi arama 

 B) Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması 

 C) Bilirkişi görevden çekilme dilekçesinin 
kaydedilmesi 

 D) Talimat bilirkişi işlemleri alt modülü 

 E) Bilirkişi sicil 

 

7. Vekil adres bilgileri güncelleme ekranı 
aşağıdaki modüllerden hangisinin altında 
yer alır? 

 A) Taraf işlemleri alt modülü 

 B) Memur suçlarının soruşturulması alt modülü 

 C) Gelen talimat işlemleri alt modülü 

 D) Giden talimat işlemleri alt modülü 

 E) Müzekkere alt modülü 

 

8. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer 
alan “Gelen Talimat İşlemleri Alt Modülü” 
altında talimat dosyasına ilişkin müzekkere 
hazırlama işleminin yapıldığı ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Talimat dosyası açılması  

 B) Talimat dosyası genel müzekkere hazırlama 

 C) Talimatların listelenmesi 

 D) Talimat evrak hazırlama işlemleri 

 E) Talimat üst yazısı hazırlanması  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi muhabere 
modülünde yer alan ekranlardan biri 
değildir? 

 A) Savcılık muhabere dosya ilişkilendirme 

 B) Zimmet/Posta zimmet defteri hazırlama 
ekranı 

 C) Savcılık muhabere kaydı görüntüleme 

 D) Bakanlık muhabere kaydı açma 

 E) Fezleke işlemleri 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kararlar 
modülünde yer alan ekranlardan biri 
değildir? 

 A) İddianame bilgilerinin kaydedilmesi 

 B) Görevsizlik kararı işlemleri 

 C) Savcılık muhabere evrak işlemleri  

 D) Dosya ayırma işlemlerinin yapılması 

 E) Hazırlık dosyası eski karar girişi 

 7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Başka bir adli yargı çevresinde işlenen 

suça ilişkin dosya ilgili savcılığa sevk 
edilirken; bu dosyaya ait bilgilerin 
kaydedildiği ekran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Görevsizlik kararı işlemleri 

 B) Takipsizlik kararı işlemleri 

 C) Ek iddianame bilgilerinin kaydedilmesi 

 D) Yetkisizlik kararı işlemleri 

 E) Günlük tevzii işlemleri 

 

12. Bir hükümlüye ait aynı türden birden fazla 
cezanın tek seferde infaz edilmesi amacıyla 
birleştirme işleminin yapıldığı ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hapis cezasının infazı 

 B) Para cezasının infazı 

 C) İlamın kapatılması 

 D) İçtima işlemleri 

 E) Tebligat işlemleri 

 

13. Tebligatlarda vuku bulan gecikmelerle ilgili 
posta birimine yazı yazılması için aşağıdaki 
alt modüllerden hangisi kullanılır? 

 A) Tutukluluk-firar alt modülü 

 B) Tebligat işlemleri alt modülü 

 C) Hapsen tazyik alt modülü 

 D) Tecilli ilam sorgulama alt modülü 

 E) Katip işlemleri alt modülü 

 

14. İnfaz savcısı ile ilgili ceza mahkemesi 
aşağıdaki ekranlardan hangisinde eşlenir? 

 A) İlamın kapatılması 

 B) Ceza mahkemesi işlemleri  

 C) Tutukluluk giriş 

 D) İçtima işlemleri 

 E) Uyarı listesine ekleme 

 

15. Çocuk Gözetim/İnceleme Raporu Hazırlama 
ekranı aşağıdaki modüllerden hangisinin 
altında yer alır? 

 A) Genel müzekkere/karar hazırlama İşlemleri 
modülü  

 B) Duruşma işlemleri modülü 

 C) Hazırlık modülü 

 D) Talimat modülü 

 E) Taraf vekil modülü 

 

16. İddianamenin değerlendirilmesi işlemleri 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Dava açılmak amacıyla Cumhuriyet 
Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, ilgili 
Cumhuriyet Başsavcısı/vekilinin görüldü 
işleminden sonra yetki itibariyle ilgili 
mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir. 

 B) İddianameyi inceleyen hâkim/başkan, 
inceleme süresi sonunda iddianameyi kabul 
veya iade eder. 

 C) İddianamenin hazırlanması ile birlikte 
kovuşturma evresi başlar. 

 D) Mahkeme iddianamenin kabulünden sonra 
duruşma gününü belirler. 

 E) İddianamenin kabulü ile kamu davası 
açılmış olur. 

 
17. Ceza mahkemelerinde duruşma sırasında 

hâkimin bir sonraki duruşma için 
hazırlanmasını istediği bilgi ve belgelerin 
hazırlanıp kaydedildiği ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Derdest dosya girişi 

 B) Ön ödeme önerisinin hazırlanması 

 C) Dava tensip zaptının hazırlanması  

 D) Hâkimin not defteri 

 E) Dosya geçici gönderilmesi 

 
18. Sertifika işlemleri alt modülünde sertifikaya 

sayısal imza atmak için kullanılan ekran 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Sertifika yükleme ekranı 

 B) Anahtar aktarım ekranı 

 C) İmzalama ekranı 

 D) Kelime işlemci  

 E) Sertifika istek ekranı 

 
19. Dava dosyasındaki sanığın birden fazla 

suçu varsa her suç için suç grubu 
oluşturularak kaydedilmesini sağlayan 
ekran aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Suç ceza grubu ekleme/güncelleme 

 B) Sanık bazında nihai kararın kaydedilmesi 

 C) Kesinleşme bilgisinin kaydedilmesi 

 D) Dosya ayırma işleminin yapılması 

 E) Adli rapor isteme 

 
20. Acele ve günlü yazılarda cevabın makul bir 

sürede gönderilmemesi halinde, kuruluşa 
hatırlatma amacıyla yazılan yazıya ne ad 
verilir? 

 A) Tensip yazısı 

 B) Tekit yazısı 

 C) Müzekkere yazısı 

 D) Tebligat yazısı 

 E) Tahkikat yazısı 

 8 İzleyen sayfaya geçiniz.
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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
A

1. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yaptığı 
ıslahatlardan biri değildir? 

 A) Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılması 

 B) Tımar ve zeametin yeniden düzenlenmesi 

 C) Mühendishane-i Bahri Hümayun’un ıslah 
edilmesi 

 D) Gedik usulünün kaldırılması 

 E) Evkaf Vekâlet’inin kurulması 

 

2. Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında 
yapılan Balta Limanı Antlaşması hangi 
padişah zamanında imzalanmıştır? 

 A) I. Mahmut 

 B) II. Mahmut 

 C) I. Abdülhamit 

 D) II. Abdülhamit 

 E) II. Selim 

 

3. Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Meclis-i Âli-i Tanzimat 

 B) Meşveret Meclisi 

 C) Meclis-i Mebusan 

 D) Şura-yı Devlet 

 E) Meclis-i Vükela 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da 
ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri 
arasında yer almaz? 

 A) Meclis-i Umumi’nin Heyet-i Ayan ve Heyet-i 
Mebusan’dan meydana gelmesi 

 B) Heyet-i Ayan üyelerinin padişah tarafından 
atanması 

 C) Padişahın para basma hakkına sahip olması 

 D) Hükümetin Meclise karşı sorumlu olması 

 E) Cezaların hafifletilmesi ve affedilmesi 
yetkisinin padişaha ait olması 

 

5. II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i 
Mebusan’da kadınlara seçmen olma 
hakkının tanınması yönünde teklif veren 
kişi kimdir? 

 A) Lütfi Fikri Bey 

 B) Mahmut Şevket Paşa 

 C) Kozmidi Efendi 

 D) Hallacyan Efendi 

 E) Rıza Nur Bey 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit 
döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar 
arasında yer almaz? 

 A) Yabancı ülkelerden alınan borç 

 B) Çıkarılan yeni vergiler 

 C) Vakıf gelirleri 

 D) Halktan alınan bağışlar 

 E) Yerel kaynaklar 

 

7. 1838 yılında imzalanan ve İngiliz 
tüccarlarını Osmanlı Devleti’nde en 
imtiyazlı millet haline getiren antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hünkâr İskelesi 

 B) Balta Limanı 

 C) Karlofça 

 D) Pasarofça 

 E) Paris 

 9 İzleyen sayfaya geçiniz.
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8. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin 

sonuçlarından biri değildir? 

 A) Geleneksel kıtalar arası ticaret yollarının 
değişmesi 

 B) Hindistan-Avrupa deniz yolunun Avrupalı 
devletlerin eline geçmesi 

 C) Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesi 

 D) Rönesans ve Reform hareketlerine zemin 
oluşturması 

 E) Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların 
önemini kaybetmesi 

 

9. 1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne 
gizli antlaşmalarına göre İtalya’ya vaat 
edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) İzmir 

 B) Niğde 

 C) Kayseri 

 D) Balıkesir 

 E) Sivas 

 

10. Amasya Genelgesi’nde milli egemenlik 
ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Vatanın ve milletin istiklali tehlikededir. 

 B) Doğu illeri adına Erzurum’da bir kongre 
toplanacaktır. 

 C) İstanbul Hükümeti üzerine aldığı 
sorumluluğu yerine getirmemektedir. 

 D) Milli bir kurulun varlığı zorunludur. 

 E) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır. 

 

11. Mustafa Kemal Atatürk’ün Dokuzuncu Ordu 
Müfettişliği’ne atanmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Milli mücadeleyi başlatmak 

 B) Rumların hükümete sadakatini sağlamak 

 C) Samsun ve çevresinde asayişi sağlamak 

 D) Ülkenin önemli yerlerinde kongreleri 
toplamak 

 E) Ülkenin içinde bulunduğu zor durumu halka 
anlatmak 

 

12. Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgali 
üzerine yeni bir meclisin toplanması için 19 
Mart 1920’de yayımladığı genelgede 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 A) Her sancaktan 5 milletvekilinin seçilmesi 

 B) Ordu komutanlarına milletvekilliği kontenjanı 
tanınması 

 C) Her partinin ve derneğin aday gösterebilmesi 

 D) Seçime bağımsız adayların katılabilmesi 

 E) Seçimde gizli oy ve salt çoğunluğun esas 
alınması 

 

13. Yeşil Ordu Cemiyeti’nin yayın organı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Öğüt 

 B) Babalık 

 C) Hâkimiyet-i Milliye 

 D) Seyyare-Yeni Dünya 

 E) Anadolu’da Yeni Gün 

 10 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ DÖNEM SONU 4300-A A
14. Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin 

yaptığı düzenlemelerden biri değildir? 

 A) Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi 

 B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması 

 C) Seyyar jandarma birliklerinin kurulması 

 D) Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü’nün 
kurulması 

 E) Teşkilat-ı Esasi Kanunu’nun kabul etmesi 

 

15. Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı 
“Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı 
en önemli konu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Yeni vergiler konulması 

 B) Karl Marks’ın “Kapital” adlı eserini 
eleştirmesi 

 C) İltizam sisteminde reform yapılması 

 D) Devalüasyonun ülke ekonomisini etkilemesi  

 E) Osmanlı ekonomisinin azınlıklar tarafından 
yağma edilmesi 

 

16. Osmanlı Devleti’nde ilk kâğıt para (kaime) 
uygulaması hangi yıl başlatılmıştır? 

 A) 1826 

 B) 1839 

 C) 1840 

 D) 1845 

 E) 1856 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan 
“Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan 
düzenlemelerden biri değildir? 

 A) Vergi muafiyeti 

 B) Bedava arazi 

 C) Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması 

 D) Geçici gümrük muafiyeti 

 E) Devlet kurumlarının kurulacak tesislerin 
ürünlerini alma zorunluluğu 

 

18. Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki 
Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye 
verilmiştir? 

 A) Yunanistan 

 B) İtalya 

 C) Fransa 

 D) Rusya 

 E) İngiltere 

 

19. Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Damat Ferit Paşa 

 B) Ahmet İzzet Paşa 

 C) Salih Paşa 

 D) Ahmet Tevfik Paşa 

 E) Ali Rıza Paşa 

 

20. Ankara’nın başkent olduğu tarih 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 27 Aralık 1919 

 B) 23 Nisan 1920  

 C) 13 Ekim 1923 

 D) 29 Ekim 1923 

 E) 1 Kasım 1923 

 11 TEST BİTTİ.
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BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
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SINAVDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR

1. Sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymalısınız. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.

2. Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda kâğıt, kitap, defter, not vb. hiç bir
doküman; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. hiç bir iletişim, depolama, kayıt ve veri
aktarma cihazı; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek hiç bir nesne
bulunduramazsınız.

3. Sınav esnasında görevlilere soru soramaz, sınav huzurunu bozacak söylemlerde ve davranışlarda
bulunamazsınız.

4. Sınav esnasında kalem, silgi vb. hiç bir araç ve gereç paylaşımında bulunamazsınız.
5. Kopya çekme, kopya verme, kopya çekilmesine yardımcı olma vb. eylemlerde bulunamazsınız.
6. Cevaplarınızı, cevap kâğıdı dışında bir yere yazarak sınav salonundan dışarı çıkaramazsınız.
7. Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
8. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı bilgilerini kontrol ediniz. Bu bilgiler size

ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.
9. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı

değilse, sınav görevlilerine bildiriniz.
10. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah

kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli vb.) kullanmanız
durumunda, cevap kâğıdınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara TCKN ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı soyadınızı
yazarak imza atınız.

12. Soru kitapçığınızın sayfalarında hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını hızlıca kontrol ediniz.
Hata olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz. Sınav
görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

13. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad-soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi yazarak
imza atınız.

14. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.
15. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan bölüme, cevap yerinin dışına

taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

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

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

18. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı eksiksiz biçimde salon görevlilerine teslim
ediniz.

19. Sınav kurallarına uymadığınız takdirde sınav görevlileri tarafından hakkınızda tutanak tutulup,
sınavınız geçersiz sayılabilir.

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, sınavınızda başarılar dileriz.


