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SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR 
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2015 GÜZ ARA 4300-A 

MEDENİ USUL HUKUKU
A

1.
 
 Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukundaki 
yargı kollarından biri değildir? 

 
A) İdari yargı  

 B) Hesap yargısı  

 C) Adli yargı   

 D) İş yargısı   

 E) Anayasa yargısı 

 

2.
 
Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolunda ilk 
derecede görev yapan özel mahkemelerden 
biri değildir?  

 A) Tüketici mahkemesi 

 B) İş mahkemesi  

 C) Kadastro mahkemesi  

 D) Aile mahkemesi 

 E) Sulh hukuk mahkemesi 

 

3. Bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak 
gösterilen ve hukuk düzeni tarafından 
öngörülen cebire ne ad verilir? 

 A) Bizzat ihkakı hak 

 B) Geçici hukuki koruma 

 C) Dava 

 D) Nihai karar 

 E) Müeyyide 

 

4.
 
Mahkemelerde, yargılamadan evvel ve 
gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek 
için hakime vermek ve zamanında eksiksiz 
olarak teslim almakla yükümlü görevli 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Yazı işleri müdürü   

 B) Zabıt katibi   

 C) Mübaşir  

 D) Savcı  

 E) Avukat 

 

5.
 
Hâkimler ve savcılar idari görevleri yönünden 
aşağıdaki mercilerden hangisine bağlıdır? 

 A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 

 B) Yargıtay’a   

 C) İçişleri Bakanlığı’na  

 D) Adalet Komisyonu’na 

 E) Adalet Bakanlığı’na  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi 
sebeplerinden biri değildir? 

 A) Hâkimin davada kanunen gerekmediği halde 
taraflardan birine görüşünü açıklamış olması  

 B) Hâkimin bakmakta olduğu davada, daha 
önce tanık olarak dinlenmiş olması  

 C) Dava devam ederken, taraflardan biri ile 
hâkim  arasında görülmekte olan bir dava 
bulunması  

 D) Taraflardan birinin hâkimin babasının 
teyzesinin oğlu olması  

 E) Hâkimin davanın taraflarından birine davayla 
ilgili yol göstermiş olması 

 

7.
 
Adli yargı kolunda açılan bir davanın 
görüleceği genel yetkili mahkeme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri 
mahkemesi  

 B) Davacının dava tarihindeki yerleşim yeri 
mahkemesi    

 C) Dava konusu şeyin bulunduğu yer 
mahkemesi   

 D) Davalının sakin olduğu yer mahkemesi  

 E) Davalının eşyalarının bulunduğu yer 
mahkemesi 

 

8.
 
Asliye hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret 
mahkemeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) İşbölümü  

 B) Görev  

 C) İş dağılımı 

 D) Yetki  

 E) Yargı yetkisi 

 2 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9.

 
Görevsizlik kararı ile dosya kendisine 
gönderilen mahkemenin davaya devam 
etmesi durumunda, görevsiz mahkemede 
yapılmış bulunan taraf usul işlemlerinin 
akıbetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 A) Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul 
işlemleri geçerlidir, tekrar edilmeleri 
gerekmez.  

 B) Görevsiz mahkemede yapılan tüm taraf usul 
işlemleri geçersizdir, görevli mahkeme 
tarafından tekrar edilmeleri gerekir.  

 C) Görevsiz mahkemede yapılan esasa etkili 
taraf usul işlemleri geçersizdir, görevli 
mahkeme tarafından tekrar edilmeleri 
gerekir. 

 D) Görevsiz mahkemede yapılan taraf usul 
işlemlerinin geçerli olup olmadığını görevli 
mahkeme tarafından karar verilecektir.  

 E) Taraflar, görevsiz mahkemede yapılan taraf 
usul işlemlerini geçerli kabul ettikleri taktirde, 
görevli mahkeme tarafından işlemler tekrar 
edilmez. 

 

10.
 
Yetki sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Yetki sözleşmesini ancak tacirler ve kamu 

tüzel kişileri yapabilir.  

 B) Kural olarak, dava hem yetki sözleşmesiyle 
belirlenen yerde hem de genel yetki kuralı 
veya kesin olmayan özel yetki  kuralı ile 
belirlenen yetkili mahkemede açılabilir.  

 C) Yetki sözleşmesinin yazılı olması geçerlilik 
şartıdır.   

 D) Kesin yetki hallerinde yetki sözleşmesi 
yapılamaz.   

 E) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edemeyecekleri konular bakımından yetki 
sözleşmesi yapılamaz. 

 

11.
 
Fer’i müdahilin tek başına yapabileceği 
işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) Dava konusu üzerinde tasarruf sonucunu 
doğuran işlemleri yapabilir.  

 B) Yanında katıldığı tarafın yararına olan iddia 
veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir. 

 C) Duruşmalara katılabilir. 

 D) Dava dosyasını inceleyebilir. 

 E) Yanında katıldığı tarafın işlem ve 
açıklamalarına aykırı olmayan her türlü usûl 
işlemini yapabilir. 

 

12.
 
Bir davada taraflardan birinin taraf sıfatına 
(husumet) sahip olmadığı şeklindeki 
savunmanın hukuki niteliği aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Maddi hukuka ilişkin itiraz  

 B) İlk itiraz 

 C) Maddi hukuka ilişkin def’i 

 D) Dava şartı itirazı  

 E) Bekletici sorun 

 

13. On beş yaşındaki bir küçüğün taraf ve dava 
ehliyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

 A) Taraf ehliyeti yoktur, dava ehliyeti vardır. 

 B) Taraf ehliyeti ve dava ehliyeti vardır. 

 C) Taraf ehliyeti vardır, dava ehliyeti yoktur.   

 D) Taraf ve dava ehliyeti yoktur.  

 E) Taraf ehliyeti yoktur, dava ehliyeti ise 
sadece şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların 
kullanılması ve kendilerine bırakılmış mal ve 
alacaklar üzerinde tasarruflar bakımından 
vardır.  

 

14.
 
Maddi mecburi dava arkadaşlığıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Maddi mecburi dava arkadaşları haklarının 

korunması için birlikte dava açmak 
zorundadır.  

 B) Maddi mecburi dava arkadaşları hakkında 
mahkeme tarafından tek bir hüküm verilmesi 
gerekir.  

 C) Maddi mecburi dava arkadaşları kanun 
yoluna birlikte başvurmalıdır.   

 D) Maddi mecburi dava arkadaşlarına karşı 
birlikte dava açılmalıdır. 

 E) Dava bütün maddi mecburi dava arkadaşları 
tarafından birlikte açılmışsa, duruşmaya 
gelmiş olan dava arkadaşlarının yapmış 
oldukları usûl işlemleri, sadece kendileri 
bakımından sonuç doğurur.   

 

15.
 
Davanın açıldığı tarih itibariyle, alacağın 
miktarının tam ve kesin olarak 
belirleyebilmesinin kendisinden 
beklenemeyeceği hâllerde, alacaklının, sadece 
hukukî ilişkiyi ve asgari bir miktarı belirtmek 
suretiyle açtığı dava türü aşağıdakilerden 
hangisidir?  

 
A) Terditli dava  

 B) İnşai dava 

 C) Belirsiz alacak davası 

 D) Seçimlik dava  

 E) Objektif dava birleşmesi  

 3 İzleyen sayfaya geçiniz.
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16.

 
Aşağıdakilerden hangisi genel dava 
şartlarından biri değildir? 

 
A) Yargı yolunun caiz olması  

 B) Davacı tarafından yatırılması gereken gider 
avansının yatırılmış olması  

 C) Davanın işbölümü kuralına uygun 
mahkemede açılması  

 D) Türk mahkemelerinin yargı hakkının 
bulunması 

 E) Davanın daha önceden kesin hükme 
bağlanmamış olması 

 

17.
 
Bir davada, mahkemenin dava şartlarını ve ilk 
itirazları incelediği, uyuşmazlık konularını tam 
olarak belirlediği, tarafların delillerini 
sunmaları ve delillerin toplanması için 
gereken işlemleri yaptığı, tarafları sulhe teşvik 
ettiği temel aşama aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) Tahkikat 

 B) Layihalar teatisi 

 C) Ön inceleme 

 D) Hüküm  

 E) Sözlü yargılama 

 

18.
 
Davayla ileri sürülen talebin dayandığı 
vakıaların hukukî niteliği aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 

 A) Dava sebebi  

 B) Hukuki sebep  

 C) İstinaf sebebi  

 D) Dava konusu   

 E) Talep sonucu  

 

19.
 
Aşağıdakilerden hangisi dava açılmasının 
maddi hukuk bakımından doğurduğu 
sonuçlardan biridir? 

 A) Dava açılmadan önce alınmış olan ihtiyati 
tedbir kararının korunması  

 B) Zamanaşımı süresinin durması  

 C) Derdestlik oluşması 

 D) Hak düşürücü sürenin korunması  

 E) Davayı geri alma yasağının doğması  

 

20.
 
Davanın geri alınmasıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Davanın geri alınması yasağı, kanuna göre 

davanın açıldığı anda başlar. 

 B) Davacının, davasını takipten vazgeçmesinin 
yollarından biridir. 

 C) Davasını geri alan davacı, aynı konuda aynı 
tarafa karşı daha sona tekrar dava açabilir.  

 D) Davacının davasını geri alabilmesi için 
mahkemenin onayına veya karşı tarafın 
muvafakatine ihtiyacı yoktur.  

 E) Davanın geri alınmasıyla birlikte, iyi niyetin 
ortadan kalkması ve temerrüt dışında, dava 
açılmasına bağlı olarak doğmuş bulunan 
sonuçlar ortadan kalkar. 

 

4 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ ARA 4300-A 

YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU
A

1. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
tarihinin başlangıcı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Hakkın ihlal edildiği tarih 

 B) Hakkın ihlal edildiğinin öğrenildiği tarih  

 C) Başvuru evraklarının tamamlandığı tarih 

 D) Yüksek Mahkeme kararının tebliğ edildiği 
tarih 

 E) Başvuru yollarının tüketildiği tarih 

 

2. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla 
aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz? 

 A) Cumhurbaşkanını 

 B) Bakanlar Kurulu üyesini 

 C) Rektörü 

 D) Yargıtay Başkanını 

 E) Sayıştay Başkanını 

 

3. Yargısal usuller uygulanarak hukuki 
uyuşmazlıkların ve hukuka aykırılık 
iddialarının kesin olarak çözümlenmesi 
fonksiyonunu gösteren ölçüt 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) İdari  

 B) Maddi  

 C) Hukuki  

 D) Şekli  

 E) Organik 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesi’ne soyut norm denetimi için 
başvuramaz? 

 A) Yüz on milletvekilinden oluşan TBMM üyeleri 

 B) Ana Muhalefet Partisi meclis grubu 

 C) İktidar Partisi meclis grubu 

 D) Cumhurbaşkanı 

 E) Başbakan 

 

5. Hâkimlik teminatı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 A) Hâkimler azlolunamazlar. 

 B) Hâkimler bir mahkeme kaldırılmış olsa bile 
aylık ve ödeneklerinden yoksun 
bırakılmazlar. 

 C) Hâkimlerin meslek içi eğitimlerinin kanunla 
düzenlenmesi gerekir. 

 D) Hâkimler 60 yaşından önce kendileri 
istemedikçe emekliye sevk edilemezler. 

 E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hakimlik 
teminatı esaslarına göre kurulur. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz 
yargıya dâhil olan işlerden biri  değildir? 

 A) Ergin kılınma 

 B) Evlenmeye izin verilmesi 

 C) Bir kimsenin gaipliğine karar verilmesi 

 D) Taşınır malda ortaklığın giderilmesi 

 E) Mirasçılık belgesi verilmesi 

 

7. İçtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve 
içtihatları birleştirmek görevi  Yargıtay’ın 
aşağıdaki kurullarından hangisine aittir? 

 A) Yargıtay Ceza Genel Kurulu 

 B) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

 C) Yargıtay Büyük Genel Kurulu 

 D) Yargıtay Başkanlar Kurulu 

 E) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 

 

8. Ceza yargısında, yargılama faaliyeti 
sırasında kamu adına kanun yollarına 
başvurma görevi aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 

 A) Cumhuriyet Başsavcılığı 

 B) Adalet Bakanlığı 

 C) Hâkimler ve Savcılar Üst Kurulu 

 D) Mahkeme başkanı 

 E) Mahkeme kalemi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi özel ceza 
mahkemelerinden biri değildir? 

 A) Çocuk mahkemesi 

 B) Çocuk ağır ceza mahkemesi 

 C) Ağır ceza mahkemesi 

 D) Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi 

 E) Kadastro mahkemesi 

 

10. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet 
Komisyonu’nun üye sayısı kaçtır? 

 A) 3 

 B) 5 

 C) 10 

 D) 15 

 E) 20 

 5 İzleyen sayfaya geçiniz.
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11. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi Genel Kurulu’nun 
görevlerinden biri değildir? 

 A) Asker kişilerin askeri hizmetine ilişkin birden 
fazla dairenin görev alanına giren davalara 
bakmak 

 B) Uyuşmazlık mahkemesine üye seçmek 

 C) Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı 
yapılan itirazları incelemek 

 D) İçtihatların değiştirilmesi hakkında karar 
vermek 

 E) 1602 sayılı Kanunun 91. maddesinde yazılı 
iç tüzüğü yapmak 

 
12. İdari yargıda açılan tam yargı davaları, adli 

yargı hukuk mahkemelerinde görülen 
aşağıdaki davalardan hangisine benzer? 

 A) Tespit davaları 

 B) Edim davaları 

 C) Yenilik doğuran davalar 

 D) Tazminat davaları 

 E) Ceza davaları 

 
13. Danıştay Kanunu’nda öngörülen iç tüzük ve 

yönetmelikleri kabul eden Danıştay Kurulu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) İdari İşler Kurulu 

 B) İdari Dava Daireleri Kurulu 

 C) İçtihatları Birleştirme Kurulu 

 D) Danıştay Genel Kurulu 

 E) Başkanlık Kurulu 

 
14. Danıştay Başkanlık Kurulu kaç asıl ve yedek 

üyeden oluşur? 

 A) Dört asıl iki yedek 

 B) Dört asıl dört yedek 

 C) Beş asıl beş yedek 

 D) Altı asıl dört yedek 

 E) Sekiz asıl dört yedek 

 
15. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın ilk 

derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 
davalardan biri değildir? 

 A) Bakanlar Kurulu kararlarının iptaline ilişkin 
başvurular 

 B) Danıştay dairelerince yürütmenin 
durdurulmasına istemleri hakkında kararlara 
karşı yapılan itiraz başvuruları 

 C) Maliye Bakanlığınca çıkartılan genel 
tebliğlerin iptaline ilişkin başvurular 

 D) Kamu kurumlarınca çıkartılan 
yönetmeliklerin iptaline ilişkin başvurular 

 E) Tahkim yolu öngörülmemiş kamu hizmetleri 
ile ilgili imtiyaz sözleşmelerinden doğan 
davalar 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay’da 
yer alan kurullardan biri değildir? 

 A) Daireler Kurulu 

 B) Başkanlar Kurulu 

 C) Genel Kurul 

 D) Yüksek Disiplin Kurulu 

 E) Yüksek Denetim Kurulu 

 

17. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 
aşağıdakilerden hangisi tarafından kendi 
üyeleri arasından seçilir? 

 A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

 B) Danıştay 

 C) Yargıtay 

 D) TBMM 

 E) Anayasa Mahkemesi 

 

18. Uyuşmazlık Mahkemesi’nde geçici raportör 
olarak görevlendirilebilmek için hâkimlik 
ve savcılık sınıfından sayılan hizmetlerde en 
az kaç yıl çalışılması gerekir? 

 A) 3 

 B) 4 

 C) 5  

 D) 6  

 E) 10  

 

19. Askeri birinci sınıf hâkimler arasından 
Askeri Yargıtay’a üye seçilecek olanların 
sahip olmaları gereken en az rütbe 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Yarbay 

 B) Albay 

 C) Binbaşı 

 D) Yüzbaşı 

 E) Teğmen 

 

20. Kara Kuvvetleri Komutanı görevleri ile ilgili 
suçlardan dolayı aşağıdaki mahkemelerden 
hangisinde yargılanır? 

 A) Askeri Yargıtay 

 B) Askeri Mahkemeler 

 C) Yüce Divan 

 D) Sıkıyönetim mahkemeleri 

 E) Yargıtay 

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

1. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın 
amaçlarından biri değildir? 

 A) Etkin, güvenilir, verimli yargılama 
mekanizması oluşturmak 

 B) UYAP’ta yer alan tüm bilgileri, Adalet 
Bakanlığı’nda kurulan veri merkezinde 
toplamak 

 C) İş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak  

 D) Doğru ve tutarlı bilgiye zamanında ulaşmayı 
sağlamak 

 E) Denetim ve teftişlerin daha kolay 
yapılmasına altyapı oluşturmak 

 

2. Dava açılış ekranında, hazırlanan iletiye 
aşağıdakilerden hangisinden faydalanılarak 
güvenli elektronik imza eklenir? 

 A) Güvenlik özellikleri menüsü 

 B) Yardım menüsü 

 C) Doküman editörü seçeneği 

 D) Ayrıntılar seçeneği  

 E) Dava açılış menüsü 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi UYAP’ın dış 
otomasyonunda yer almaz? 

 A) Kamu İhale Kurumu 

 B) Türkiye Noterler Birliği 

 C) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

 D) TÜBİTAK 

 E) Gümrük Müsteşarlığı 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dava açılış 
ekranında yapılabilecek işlemlerden biri 
değildir? 

 A) Dosya tevzi durumunu takip etme 

 B) İcra dosyası açma 

 C) İdari dava harçlandırma 

 D) Dava açılış dosyasına evrak ekleme 

 E) Temyiz başvurusunda bulunma 

 

5. Aşağıdaki dosya formatlarından hangisi 
doküman yönetim sistemince otomatik 
olarak açılamaz? 

 A) .udf uzantılı dosyalar 

 B) .zip uzantılı dosyalar  

 C) .tif uzantılı dosyalar 

 D) .tiff uzantılı dosyalar 

 E) Oppenoffice’in kullandığı dosya formatları 

 

6. Dosya Yönetim Sisteminde aşağıdaki 
ekranlardan hangisinden birim bazında 
işlem yapılan evraklar sorgulanır? 

 A) Büro evrak sorgusu 

 B) Performans sorgusu 

 C) İş akışı yetki devri 

 D) Bekleyen Görevler 

 E) Dosyalar Sorgusu 

 
7. İş listesi panelinde bulunan aşağıdaki 

sütunlardan hangisi evrakı ilk oluşturan 
birim bilgisini içerir?  

 A) Başlatan kişi adı 

 B) Gönderen birim adı 

 C) Geldiği zaman 

 D) Başlatan birim adı 

 E) İşin adı 

 
8. UYAP doküman editörü aşağıdaki 

elektronik imza alt yapılarından hangisini 
desteklemez? 

 A) Turksat 

 B) TÜBİTAK  

 C) e-Güven 

 D) e-Tuğra 

 E) Turkcell 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi yardım masasının 

görevlerinden biri değildir? 

 A) Kullanıcının gerçekleştiremediği işlemleri 
kullanıcı yerine gerçekleştirmek 

 B) Kullanıcılara sürekli yardım sağlamak 

 C) Telefonla gelen çağrıları cevaplamak 

 D) UYAP sistemi ile ilgili uyarı ve önerileri 
Uygulama Geliştirme Şubesine aktarmak 

 E) Teknik sorunları çözmek  

 
10. Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminin 

dış güvenlik tedbirlerinden biri değildir? 

 A) IDS ve IPS sistemleri  

 B) Sayısal imza sistemi 

 C) Firewall sistemi 

 D) Anti virüs sistemleri 

 E) Loglama sistemi 

 
11. Aşağıdakilerden hangisi UYAP sisteminde 

kullanıcı, portal hesabına girip yardım 
masası sekmesi tıklandığında açılan 
ekranda yer alan sekmelerden biri değildir? 

 A) Olay İzleme 

 B) Serbest Kürsü 

 C) Çözüm Bul 

 D) Kullanım 

 E) Yeni Olay Talebi 

 7 İzleyen sayfaya geçiniz.
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12. Aşağıdakilerden hangisi UYAP İç Güvenlik 

Sisteminin kullanılmasının bağlandığı 
şartlardan biri değildir? 

 A) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
kayıtlarında personel olarak bulunmak 

 B) Bir sisteme giriş parolasına sahibi olmak 

 C) Uygulama yazılım parolasına sahip olmak 

 D) Sistemde kullanılmak üzere verilmiş kullanıcı 
adına sahip olmak 

 E) İnteraktif bankacılık hesabına sahip olmak 

 
13. Aşağıdakilerden hangisi UYAP SMS Bilgi 

Sisteminin sağlayacağı faydalardan biridir? 

 A) Yargılamadaki tüm sürecin şeffaf hale 
gelmesi önlenecektir.  

 B) Bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi 
engellenecektir. 

 C) Bilgi edinme hakkının kullanımı bürokrasi 
olmaksızın etkin şekilde sağlanacaktır. 

 D) Gönderilen ilk mesaj ve vatandaşa 
gönderilen SMS’ler ile yargının 
yavaşlamasına neden olacaktır.  

 E) Yargı birimleri için iş gücü kaybı artacaktır. 

 
14. UYAP avukat portalı üzerinden dava 

açılırken aşağıdakilerden hangisi “Hâkim 
Havalesi” yerine geçer? 

 A) Davanın açılacağı ilin seçilmesi 

 B) Taraf bilgilerinin girilmesi 

 C) Harç hesaplanması 

 D) E-dava ekranında davanın sisteme 
kaydedilip, davaya bir tevzii numarası 
verilmesi  

 E) Taraf bilgilerinin MERNİS’ten alınması 

 
15. UYAP avukat portalında aşağıdaki 

işlemlerden hangisiyle e-dava açılışı 
tamamlanmış kabul edilir? 

 A) Bankaya bağlanma 

 B) Mahkeme seçimi 

 C) Harç ödeme onayı 

 D) Dava türü seçimi 

 E) Taraf bilgileri girilmesi 

 
16. UYAP SMS Bilgi Sistemi’nden basit paket 

dâhilinde faydalanan birine aşağıdaki 
durumlardan hangisinde bilgi mesajı 
gelmez? 

 A) Dosyada keşif tarihi verildiğinde 

 B) Dosyada karar verildiğinde 

 C) Dosyada vekil olan avukat duruşmaya 
katılmadığında 

 D) Dosyada verilen karar değiştiğinde 

 E) Dosyada davalı idarece savunma 
verildiğinde 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi gelen/giden evrak 
işlemleri modülünde dosya evrak kayıt 
işlemleri ekranında yer alan sekmelerden 
biri değildir? 

 A) Evrak bilgileri 

 B) Taraf listesi 

 C) Dosya bilgileri 

 D) İlgili kişi listesi 

 E) İlgili evrak listesi 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak ve 
değerli eşya kaydı bloğunda doldurulması 
zorunlu alanlardan biri değildir? 

 A) Eşyanın evsafı 

 B) Nerede saklandığı 

 C) Eşyanın miktarı 

 D) Takdir edilen kıymet 

 E) Ne suretle alındığı 

 

19. Gelen/giden evrak işlemleri modülünde çift 
taraflı bir evrak taranmak istendiğinde, 
tarama bilgisi ekranında aşağıdaki 
yollardan hangisi izlenir? 

 A) Twain ara yüz göster listesinden, evet 
seçeneği işaretlenir. 

 B) Doküman ayracı olarak boş sayfa kullan 
seçeneği işaretlenir. 

 C) Çözünürlük değeri 200 olarak ayarlanır. 

 D) Çift taraflı tarama desteği liste kutusundan, 
evet seçeneği işaretlenir. 

 E) Tarayıcı seçimi ekranından seçim yapılır.  

 

20. Gelen/giden evrak işlemleri modülünde 
dosya evrak kayıt işlemleri ekranı 
vasıtasıyla kaydedilmek istenen evrak için 
tarama işlemi gerçekleştirilemiyorsa 
(değerli evrak, eski kitap vb.) aşağıdaki 
yollardan hangisi izlenir? 

 A) Taranmamış evrak opsiyon kutusu 
işaretlendikten sonra, “evrakın yeri” metin 
alanı doldurulur. 

 B) Ek listesi bloğundan çoklu ekle düğmesi 
seçilir. 

 C) Zimmet işlemleri ekranında yer alan süreç 
takip edilir. 

 D) Dosya evrak düzeltme ekranından düzeltme 
yapılır. 

 E) Evrak bilgileri sekmesinde yer alan ‘‘geldiği 
yer/kişi’’ sekmesi boş bırakılır. 

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

1. Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin 
güçlenmesinde etkili olan uygulama 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bazı tımarların iltizama verilmesi 

 B) Ulemanın nüfuzunun azalması 

 C) İthalatın ihracatın önüne geçmesi 

 D) Merkezi otoritenin güçlenmesi 

 E) Yeniçeri ocağının zayıflaması 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Devleti’nin 17. yüzyıldan itibaren yaşadığı 
buhranın nedenleri arasında yer almaz? 

 A) Hanedan ve devlet adamlarının iyi 
yetişmemiş olması 

 B) Merkezi otoritenin zayıflaması 

 C) İçtihad kapısının kapanması 

 D) Yeniçeri ocağının bozulması 

 E) Devletin sınırlarının genişlemesi 

 

3. İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan 
imtiyazların verildiği antlaşma 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Berlin Antlaşması 

 B) Balta Limanı Antlaşması 

 C) Hünkâr İskelesi Antlaşması 

 D) Londra Antlaşması 

 E) Ayastefanos Antlaşması 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i 
İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir? 

 A) Malların babadan oğula geçme usulünün 
saray tarafından onaylanması 

 B) Taşrada sadrazamla aynı yetkiye sahip 
olması 

 C) İdam cezalarını onaylaması 

 D) Bölgelerinde mahkeme başkanı görevini 
üstlenmesi 

 E) Uluslararası antlaşmalar yapabilmesi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın 
ıslahı için yapılan çalışmalardan biri 
değildir? 

 A) 1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri 
lise açılması 

 B) Askerlikle ilgisi olmayanların ocaktan 
çıkarılması 

 C) Kışlaların genişletilerek askerlere sürekli 
talim yapma zorunluluğu getirilmesi 

 D) Yeniçerilerin ulufelerinin alım satımının 
engellenmesi 

 E) İdari ve askeri işlerin birbirinden ayrılması 

 

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

 A) Kardeş katlinin vacip olması 

 B) Eğitimin düzenlenmesi 

 C) Ayanların bölgelerinde nüfuzlarını 
sürdürmesi 

 D) Askerlik süresinin belirlenmesi 

 E) Vergi sisteminin aynen sürdürülmesi 

 

7. “Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” 
kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde 
karar verilmiştir? 

 A) Muharrem Kararnamesi’nde 

 B) Tanzimat Fermanı’nda 

 C) Kanun-ı Esasi’de 

 D) I. Meşrutiyet’te 

 E) II. Meşrutiyet’te 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi 
Meclislerinden biri değildir? 

 A) Meclis-i Ali-i Tanzimat 

 B) Meclis-i Ahkâm-ı Adliye 

 C) Dar-ı Şura-yı Bahriye 

 D) Şura-yı Devlet 

 E) Muhassıllık Meclisleri 

 9 İzleyen sayfaya geçiniz.
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9. Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek 

eski düzenin yeniden kurulmasını 
sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Bab-ı Ali Baskını 

 B) Vaka-yı Hayriye 

 C) Kuleli Vakası 

 D) Vaka-yı Vakvakiye 

 E) 31 Mart Ayaklanması 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Islahat 
Fermanı’ndaki maddeler arasında yer 
almaz? 

 A) Müslüman olmayanların mülki 
memurluklarda görev alması 

 B) Müslüman olmayanlara askeri ve sivil 
okullara girme hakkının verilmesi 

 C) Yabancılara Osmanlı ülkesinde gayrimenkul 
alma hakkının verilmesi 

 D) İltizam sisteminin uygulamaya konulması 

 E) Müslüman olmayanlara askerlik 
zorunluluğunun getirilmesi ancak bedel 
ödeyerek askerlikten muaf olabilmeleri 

 

11. II. Abdülhamit döneminde İslamcılık 
politikasının güç kazanmasında en fazla 
yararlanılan araç aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 A) Telefon 

 B) II. Abdülhamit’in resminin basıldığı paralar 

 C) Açılan sergiler 

 D) Bastırılan özel pullar 

 E) Telgraf 

 

12. V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine 
çıkmasının en önemli amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Romanya sorununu çözmek 

 B) Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete 
ısındırmak ve güvenliği sağlamak 

 C) Balkanlara yapılan yatırımları yerinde 
görmek 

 D) Dünya kamuoyuna güç gösterisinde 
bulunmak 

 E) Balkanlarda bulunan askeri birlikleri 
denetlemek 

 

13. Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke 
geneline yaygınlaştırılmasını öngören 
Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya 
konulmuştur? 

 A) 1862 

 B) 1863 

 C) 1867 

 D) 1868 

 E) 1869 

 

14. İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin 
belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını 
sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte 
kabul edilmiştir? 

 A) 15 Mart 1908 

 B) 22 Temmuz 1908 

 C) 16 Ağustos 1909 

 D) 20 Aralık 1909 

 E) 10 Ocak 1910 

 10 İzleyen sayfaya geçiniz.
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2015 GÜZ ARA 4300-A A
15. II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki 

işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan 
gazeteler aşağıdakilerden hangisinde 
birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

 A) Akşam -Tercüman-ı Hakikat 

 B) Vakit - Arapça el Cevaib 

 C) İkdam - el Cevaib 

 D) İkdam -Tanin 

 E) Tanin -Vakit 

 

16. Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 
tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Fas 

 B) Cezayir 

 C) Tunus 

 D) Suriye 

 E) Mısır 

 

17. Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine 
resmen savaş ilan ettiği tarih 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) 1 Ocak 1914 

 B) 17 Nisan 1914 

 C) 22 Eylül 1914 

 D) 11 Kasım 1914 

 E) 26 Aralık 1914 

 

18. Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında 
ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret 
imtiyazı hangi yıl verilmiştir? 

 A) 1498 

 B) 1580 

 C) 1591 

 D) 1615 

 E) 1630 

 

19. Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin 
Cephesi’ni komuta eden kişi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Hadi Paşa 

 B) Talat Paşa 

 C) İsmet Paşa 

 D) Cemal Paşa 

 E) Ali Fuat Paşa 

 

20. Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas 
Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine 
karşı çıkan kişi kimdir? 

 A) Kazım Karabekir Paşa 

 B) Vehbi Paşa 

 C) Şevket Turgut Paşa 

 D) Süleyman Şefik Paşa 

 E) Hasan İzzet Paşa 

 11 TEST BİTTİ.
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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.


