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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

A
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1. T.C. Anayasası’na göre “genel esaslar” ile ilgili

4. T.C. Anayasası’na göre milletvekili seçilme

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

yeterliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Türk Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle
kullanır.
B) Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.
C) Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
D) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. Bu maksatla eşitlik ilkesine aykırı
tedbirler alamaz.

A) Kamu hizmetinden yasaklılar milletvekili seçilemezler.
B) On sekiz yaşını dolduran her Türk milletvekili
seçilebilir.
C) En az ilkokul mezunu olmayanlar milletvekili
seçilemezler.
D) Terör eylemlerine katılmaya teşvik suçundan
hüküm giymiş fakat affa uğramış olanlar milletvekili seçilebilirler.

2.   I. Dernek kurma hürriyeti Bakanlar Kurulu Kararı

ile sınırlanabilir.
II. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte
üye kalmaya zorlanamaz.
III. Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında
uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda
gösterilir.
IV. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma
ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma
hürriyetine sahiptir.
T.C. Anayasası’na göre dernek kurma hürriyeti
ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) I, II ve III

B) III ve IV
D) II, III ve IV
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5.   I. Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

T.C. Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının
yukarıda verilen görev ve yetkilerinin doğru
sınıflandırılması hangisidir?
Yasama

Yürütme

Yargı

A)

I

III

II

B)

II

III

I

C)

III

I

II

D)

III

II

I

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik kelimeler-

3.   I. Vergi ödevi

den hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır?

II. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
III. Kamu hizmetlerine girme hakkı
IV. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
V. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

A) Akşamki davet için misafirlere alinazik hazırlayacak.
B) Projeyi sabaha yetiştirebilmek için olağanüstü
çaba harcamıştır.
C) Toplantıya katılan temsilcilerden hiç birini
tanımadığını gördü.
D) Başhekim, tüm doktorların okuması için panoya
bir duyuru astırmış.

T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden
hangileri “sosyal ve ekonomik haklar ve
ödevler”dendir?
A) I, II ve III
C) III, IV ve V

II. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek

B) II, IV ve V
D) I, II, III, IV ve V
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7. Sanırım şair ve yazarların cevaplamakta en çok

11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik’te “Kurumsal
faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgiyi
ifade eder.” şeklinde aşağıdakilerden hangisi
tanımlanmıştır?

zorlandıkları soru şudur (   ) Niçin yazıyorsunuz    
(   ) Belki de asıl sebep sinmiş (   ) gizil bir itiraf
gibi çok derinlerde bir yerlerdedir (   ) şair bunu
çözememekte, çözse bile seslendirememektedir.
Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( . ) ( . ) ( , ) ( , )
C) ( : ) ( ! ) ( ; ) ( . )

A

A) Elektronik veri
C) Doküman

B) Günlük rapor
D) Üst yazı

B) ( : ) ( ? ) ( , ) ( ; )
D) ( . ) ( ? ) ( . ) ( ; )

12. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde harf bü-

yüklüğünün Times New Roman için - - - - punto,
Arial için - - - - punto olması esastır. Ancak gerekli
hâllerde metinde harf büyüklüğü - - - - puntoya
kadar düşürülebilir.

8. “Dirsek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangiA) Böyle bir durumda bana dirsek çevirince ne
yapacağımı şaşırdım.
B) Üç senedir giydiğim kazağın dirsekleri iyice
aşındı.
C) Ayağı takılıp düşünce kapıya dirseğini çarpmış.
D) Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden
farklı türde bir zarf (belirteç) kullanılmıştır?

A) İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
B) Yarışmada dereceye giremediğimi üzülerek
belirttiler.
C) Sabaha doğru düşman çadırının önünde gözümüzü açtık.
D) Ahmet Amca, kaybettiği emekli maaşını yana
yakıla arıyor.
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sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) 12 - 11 - 9
C) 11 - 12 - 8

B) 12 - 10 - 8
D) 11 - 10 - 9

13.   I. Belgede birden fazla ek olması durumunda

eklerin üzerinde ek numarası yazı alanının sağ
üst köşesinde belirtilir.
II. Belgede ek olması hâlinde “Ek:” başlığı imza
bölümünden sonra uygun satır boşluğu bırakılarak ve yazı alanının solundan başlanarak
yazılır.
III. Güvenlik gerekçesiyle, teknik veya benzeri
nedenlerle üst yazıyla birlikte gönderilemeyen
veya alınamayan belge ekleri üst yazıyla ilişkilendirilmek suretiyle üst yazıdan ayrı olarak
gönderilebilir veya alınabilir.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre belgelerin “ek” bölümü ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

10. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi.

Bu dizelerde aşağıdaki cümle ögelerinden
hangisi yoktur?
A) Yüklem
C) Özne

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A) Yalnız I
C) I ve III

B) Dolaylı tümleç
D) Zarf tümleci
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B) Yalnız II
D) I, II ve III

GEMİ SİCİL MÜDÜRÜ

14.   I. Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler

16. Mustafa Kemal’in ilk askerî görev yeri olan

Şam’da bulunduğu sırada kurduğu cemiyet
aşağıdakilerden hangisidir?

veya dokümanlar veri depolama araçlarıyla
da iletilebilir. Bu durumda gönderme ve alma
işlemine ilişkin kayıt tutulur.
II. İdare, başka bir idareden kendisine resmî
yazışma kapsamında iletilen ve e-Yazışma
Teknik Rehberinde tanımlanan kurallara uygun
şekilde hazırlanmamış bir belgeyi reddetme
hakkına sahiptir.
III. Kendilerine şifreli belge iletilebilmesini isteyen idareler kendileri için elektronik şifreleme
sertifikası temin eder. İdareler için oluşturulan
elektronik şifreleme sertifikaları EBYS üzerinden paylaşılır.

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D) Kilikyalılar Cemiyeti

17. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesine

dayanarak Musul’u işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “belgenin
elektronik ortamda gönderilmesi ve alınması” ile
ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız III
D) I, II ve III

15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıda verilen
“imza yetkisi devrinde imza” örneklerinden hangisinin yazılışı doğrudur?
A)

İmza
Adı SOYADI
Vali a.
Vali Yardımcısı

B)

İmza
Adı SOYADI
Vali A.
Vali yardımcısı

C)

İmza
Adı Soyadı
Vali a.
Vali yardımcısı

D)

İmza
Adı Soyadı
Vali A.
Vali Yardımcısı

A) İtalya
C) Yunanistan
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A) Yalnız I
C) I ve II

A

B) Fransa
D) İngiltere

18. Londra Konferansı’nın toplanmasında aşağıdaki
savaşlardan hangisi ile kazanılan askerî zafer
etkili olmuştur?
A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Savaşı

19. Aşağıdakilerden hangisi millî egemenliğin gerçekleşmesinde etkili olan bir gelişme değildir?
A) Medreselerin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) TBMM’nin açılması
D) Cumhuriyetin ilanı

20. Tekke ve zaviyelerin kaldırılması aşağıdaki Ata-

türk ilkelerinden hangisi doğrultusunda yapılan
bir inkılaptır?
A) Devletçilik
C) Milliyetçilik
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B) Laiklik
D) Cumhuriyetçilik
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21. Aşağıdakilerden hangisi kurum ve kuruluşlarda

24. Kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış

oluşturulan etik komisyonlarının işlevlerinden
biri değildir?

ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru usul ve esasları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Etik uygulamaları değerlendirmek
B) Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek
ve geliştirmek
C) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek
ve uygulanmasını izlemek
D) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda
karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde
ve yönlendirmede bulunmak

A) Genel müdür ve üstü seviyedeki kamu görevlileri hakkındaki ihlal iddiaları ile ilgili Kurula
başvuruda bulunulamaz.
B) Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz.
C) Başvurular medeni hakları kullanma ehliyetine
sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile
Türkiye’de ikamet eden yabancı gerçek kişiler
tarafından yapılabilir.
D) Kamu görevlilerini karalama amacı güden,
haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış
başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Verilen örnek olayda kamu görevlisi B’nin
tutumu aşağıdaki etik davranış ilkelerinden
hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) Dürüstlük ve tarafsızlık
B) Amaç ve misyona bağlılık
C) Yetkili makamlara bildirim
D) Vatandaşa yol gösterme, nezaket ve saygı
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22. Evinin tapusunu kaybeden A, tapusunu bulan birinin evini satabileceği endişesiyle tapu müdürlüğüne gitmiş, durumu kamu görevlisi B’ye sormuştur.
B, böyle bir durumun mümkün olmadığını anlatmış fakat A bir türlü ikna olmamıştır. Bunun üzerine B gülümseyerek A’ya tapusunu kaybettiğine
dair bir dilekçe yazmasını, bunu dosyaya koyacaklarını, böylece kimsenin evini satamayacağını
söylemiş ve A’nın ikna olmasını sağlamıştır.

A

25. Emekli kamu görevlileri, yıllarca hizmet vermenin

karşılığı olarak, kamu hizmetlerinden yararlanırken ayrıcalık bekleyebilmektedir. Görevdeki kamu
görevlileri de, “vefa” gereği, görevden ayrılan
kamu görevlilerine ayrıcalık tanıyabilmektedir. Ancak bu durumda eşitlik ve adalet ilkeleri göz ardı
edilmekte, hizmetten yararlanan normal vatandaşlar mağdur olabilmektedir.
Bu metinde etik dışı davranışa yol açan aşağıdaki durumlardan hangisine değinilmektedir?
A) Savurganlık
B) Çıkar çatışması
C) Takdir yetkisini kullanmaktan kaçınma
D) Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

23. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden

beklenen başlıca etik davranış ilkelerinden biri
değildir?
A) Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak
B) Çalışanların olumsuz tutum örneklerini kınayıp
onları afişe etmek
C) Kamu görevinin dışında mevzuatça yasaklanan
ikinci bir işte çalışmamak
D) Çalışanların ve hizmetten yararlananların
görüşlerini dikkate almak, karar alma sürecine
onları da katmak

26. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi Emniyet Hizmetleri
Sınıfı kapsamında yer almaz?
A) Emniyet amiri
B) Polis müfettişi
C) Uzman jandarma
D) Çarşı ve mahalle bekçisi
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27. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ka-

“engelli personel çalıştırma yükümlülüğü” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

nunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun
memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü aşağıdakilerden
hangisini açıklamaktadır?

A) Kurum ve kuruluşlar bu Kanun’a göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında
engelli çalıştırmak zorundadır.
B) Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru
olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı
zamanlı ve merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
C) Kurumların bu Kanun’a göre çalıştırmak
zorunda oldukları engelli oranının hesaplanmasında ilgili kurumun (yurt dışı teşkilat hariç)
toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
D) Engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün
yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile
engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı
sorumludur.

memura aylıksız izin verilebilmesinin koşulları
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aylıksız izin memurun isteği haricinde verilemez.
B) Aylıksız izin memuriyet hayatı boyunca ve en
fazla üç defada kullanılabilir.
C) Aylıksız izin kapsamında kullanılabilecek toplam
izin süresi bir yılı geçemez.
D) Aylıksız izin kullanılabilmesi için yıllık izinde
esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılının
tamamlanmış olması gerekir.

31.   I. Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında
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28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

A) Güvenlik
B) Emeklilik
C) Uygulamayı isteme hakkı
D) Kovuşturma ve yargılama

ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif  
çıkmaması
II. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak
yapılmasının zorunlu olması
III. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal
kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya
idare tarafından önceden öngörülemeyen
olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre pazarlık usulü ile ihale yapılabilen yukarıdaki
hâllerden hangileri için ilan yapılması zorunlu
değildir?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

32. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “bütün
tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşa-

ğıdakilerden hangisi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?

A) İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün
isteklilere derhâl bildirilir.
B) İdare isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini hiçbir şekilde bildirmez.
C) İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle
herhangi bir yükümlülük altına girmez.
D) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş
olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal
etmekte serbesttir.

A) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
B) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık
etmek
C) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa
olsun çıkar sağlamak
D) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere
yalan ve yanlış beyanda bulunmak
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33. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

36. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli-

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye
yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli
mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yargıtayın ilgili ceza dairesi
B) İl asliye ceza mahkemesi
C) İl ağır ceza mahkemesi
D) Sulh ceza hâkimi

A) Başbakan
B) İlgili bakan
C) Bölge müdürü
D) Görev yaptıkları ilin valisi

37. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik
yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine
ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda
yapılmış sayılır?

konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride
soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.
II. Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak
nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında,
yeniden izin alınması zorunlu değildir.
III. Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden
izin alınmasını gerektirir.
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
soruşturma izninin kapsamı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

34.   I. Soruşturma izni, şikâyet, ihbar veya iddia

A) İkinci
C) Dördüncü

B) Üçüncü
D) Beşinci

38. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre “tebligat esasları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
B) Resmî ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir.
C) Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat
vekile yapılır.
D) Muhatabı tebliğe muttali olmuş fakat tebliğ
usulüne aykırı yapılmış ise muteber sayılmaz.

35. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre
kaymakamlar ile ilgili olarak yapılan hazırlık
soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda aşağıdakilerden
hangisine başvurulur?

39. 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince teb-

ligat yapılması gereken hâllerde bir kimse
kendisine veya başkasına ait isim veya adresi
yanlış olarak bildirir ise fail hakkında aşağıdaki
cezalardan hangisine hükmolunur?

A) Yargıtayın ilgili ceza dairesine
B) İl asliye ceza mahkemesine
C) İl ağır ceza mahkemesine
D) Sulh ceza hâkimine

A) Altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına
B) Üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına
C) Altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
D) Üç aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezasına
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40. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

43. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Gemi
kiralamalarında Türk ve yabancı bayrak çekilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve ilgili
mevzuatı uyarınca izin vermek” görevi aşağıdaki
birimlerden hangisinindir?

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “araştırma ve incelemesi yapılan kaza ve olaylar hakkında
yıllık istatistikler yayınlamak” görevi aşağıdaki
kurullardan hangisinindir?
A) Şûra Düzenleme Kurulu
B) İnternet Geliştirme Kurulu
C) Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu
D) Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme
Kurulu

A) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
B) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
D) Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğüne ait bir görev değildir?

A) Ulusal ve yabancı klas kuruluşlarıyla iş birliği
yapmak, gerektiğinde bunları yetkilendirmek
ve denetlemek
B) Deniz sigortacılığının gelişmesine ve etkin bir
şekilde işlemesine yönelik tedbir almak, ilgili
kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
sağlamak
C) Gemi ve diğer deniz araçları sanayisinin gelişmesine ve teşvikine yönelik tedbirler almak ve
bu hususta ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak
D) Gemiler ile diğer deniz araçlarında kullanılan
can kurtarma, emniyet, tahmil, tahliye ekipmanları ve benzeri teçhizat ve malzemenin
asgari niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını
sağlamak

44. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

41. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme sektöründe öncelikli olarak
desteklenmesini öngördüğü alanlara ilişkin
görüşünü, her yıl hangi tarihe kadar bir rapor
hâlinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığına bildirir?
A) 1 Eylül
C) 1 Kasım

B) 31 Ekim
D) 31 Aralık

45. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “gemi
ipoteğinin niteliği” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alacaklıların gemi ipoteğinden doğan hakkı,
sadece alacağa göre belirlenir.
B) Gemi ipoteği alacaklıya,  alacağını, geminin
bedelinden alma yetkisini vermez.
C) Bir geminin payı ancak gemiye paylı mülkiyet
esaslarına göre malik olan paydaşlardan birinin payından ibaret olmak şartıyla gemi ipoteği
ile sınırlandırılabilir.
D) Bir geminin bütün payları bir malikin elinde bulunduğu sürece, ayrı ayrı paylar üzerinde ayrı
ayrı kişilere gemi ipoteği kurulamaz.

42. 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlık hizmet birimlerinin
sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak yerine getirdikleri ortak görevlerdendir?
A) Genel evrak ve sosyal hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek
B) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek
C) Hizmet sunumunda yenilikçiliği esas alan projeler yapmak veya yaptırmak
D) Verilecek yetki belgeleri ile diğer belge ve
hizmetlerin ücret, süre, kapsam ve şekillerini
belirlemek

46. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre gemi-

sini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan
gemi malikine ne denir?

A) Dispeççi
C) Konişmento
9
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47. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

50. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre gemi

“kaptanın sorumluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A

alacağının verdiği kanuni rehin hakkının kapsamı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkı verir.
B) Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan
eklentiler rehnin kapsamına girmez.
C) Bir sigorta sözleşmesine göre donatana ödenecek sigorta tazminatı rehnin kapsamında
değildir.
D) Rehin, geminin zıyaı veya hasara uğramasından dolayı donatanın üçüncü kişilere karşı
sahip olduğu tazminat istemini kapsamaz.

48. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre navlun

51. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre cebri

sözleşmesine ilişkin “yolculuk başlamadan önce
sözleşmenin feshi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtan, yolculuk çarteri sözleşmesini, gemi o
sözleşme uyarınca yüklemesini tamamlayıp
yolculuğa çıkıncaya kadar feshedemez.
B) Fesih hakkının, gemiye eşya alındıktan sonra
kullanılması hâlinde, taşıyan, eşyanın boşaltılması için gereken süreyi beklemek zorundadır.
C) Fesih tazminatı olarak, taşıyan, sözleşmenin
feshedilmesinden dolayı yoksun kaldığı kazanç ve o zamana kadar doğmuş olan alacaklarını isteyebilir.
D) Sözleşme uyarınca birden fazla yolculuk yapılacaksa, fesih hakkı, henüz başlamış olmayan
yolculuklardan her biri için ayrı ayrı veya hepsi
için birlikte kullanılabilir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan
kurtarmaz.
B) Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan
donatan da sorumludur.
C) Kaptan, kusuruyla yol açtığı zararlardan dolayı
yalnızca yolculara karşı sorumludur.
D) Kaptanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu
sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu
sınırlandırma hakkı saklıdır.

49. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “dispeççi”
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dispeç, ilgililerin oy çokluğu ile atayacakları bir
veya birden fazla dispeççi tarafından yapılır.
B) Dispeççi, ilgililerin dispeçi incelemelerine izin
ve istemleri üzerine giderlerini ödemeleri şartıyla, bir örnek vermekle yükümlüdür.
C) İlgililerden her biri dispeçin yapılması için
gereken ve elinde bulunan belgeleri, özellikle
çarter partileri, konişmento ve faturaları, dispeççiye vermekle yükümlüdür.
D) Dispeççinin istemi üzerine mahkeme, ellerinde
bulunan ve kanunen ibrazla yükümlü oldukları
belgeleri dispeççiye teslim etmelerini, onları
elinde bulunduranlara emreder.
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satışa ilişkin sıra cetveli ile ilgili “satılan gemi
karaya oturmuş veya batmış iken, seyrüsefer
emniyeti veya deniz çevresinin korunması amacıyla kamu kurumları tarafından kaldırılmışsa,
bu kaldırmanın giderleri” sıra cetvelinin kaçıncı
sırasına kaydedilir?
A) Birinci B) İkinci

C) Üçüncü D) Dördüncü

52. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre icra daireleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu tarafından zabıt kâtibi, mübaşir ve
hizmetli görevlendirilir.
B) İcra müdür ve müdür yardımcıları Adalet
Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav
ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü
sınav sonucuna göre atanırlar.
C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu, icra dairelerini bir
arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlamaya yetkilidir.
D) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde
yeteri kadar icra dairesi bulunur.

A
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53. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre “müd-

56. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre “devir

detlerin başlaması ve bitmesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ve taşıma giderleri” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

54.   I. Hayvan satışlarında mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi yapılabilir.
II. Taksitle mal satan kimse, bu satımlara ilişkin
özel hükümlere uymak koşuluyla, mülkiyeti
saklı tutma sözleşmesine dayanarak, sattığı
malın geri verilmesini isteyebilir.
III. Başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin
saklı tutulması kaydı, ancak resmî şekilde
yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim
yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle
geçerli olur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre
“taşınır mülkiyetin saklı tutulması” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

A) Gidersiz devir kararlaştırılmışsa, alıcı taşıma
giderlerini üstlenmiş sayılır.
B) Aksine sözleşme veya âdet yoksa ölçme ve
tartma gibi devir giderleri satıcıya aittir.
C) Liman ve gümrük giderleri olmaksızın devir
kararlaştırılmışsa satıcı, dış satım, transit ve
dış alım vergilerini üstlenmiş sayılır.
D) Aksine sözleşme veya âdet yoksa satılanı
devralmak üzere yapılan giderler ve satılanın
ifa yerinden başka yere taşınması gerektiğinde, taşıma giderleri alıcıya aittir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.
B) Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün
hesaba katılır.
C) Bir müddetin sonuncu günü resmî bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takip eden günde
biter.
D) Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler
ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye
başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı
gününde ve müddetin biteceği ayın sonunda
böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

C) Dört

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre “satıcının temerrüdünde kural ve ayrık durum” ile ilgili
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

aşağıdakilerden hangisi “kısmi zapt hâlinde”
alıcının hakları ile ilgili hükümlerdendir?

“kazandırıcı zaman aşımı” ile ilgili olarak başkasının taşınır bir malını davasız ve aralıksız
kaç yıl iyi niyetle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kimse, zaman aşımı yoluyla o
taşınırın maliki olur?
B) Üç

rüdüne ilişkin genel hükümler uygulanır.
II. Alıcı, satılanın devredilmesini isteme niyetinde
ise, belirlenen sürenin bitiminde bunu satıcıya
hemen bildirmek zorundadır.
III. Zilyetliğin devri için belirli bir süre konulmuş
olan ticari satışlarda, satıcı temerrüde düşerse
alıcının, devir isteminden vazgeçerek borcun
ifa edilmemesinden doğan zararının giderilmesini istediği kabul edilir.

58. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

55. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre

A) İki

57.   I. Satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temer-

A) Satılanı elinden alan üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri isteyebilir.
B) Davayı satıcıya bildirmekle kaçınılabilecek
olanlar dışında kalan bütün yargılama giderleri
ile yargılama dışındaki giderleri isteyebilir.
C) Satılanın bir kısmı elinden alınmış veya satılan
sınırlı ayni bir hakla yüklenmişse alıcı, sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini
isteyebilir.
D) Satılandan elde ettiği veya elde etmeyi ihmal
eylediği ürünlerin değeri indirilerek, ödemiş
olduğu satış bedelinin faizi ile birlikte geri verilmesini isteyebilir.

D) Beş
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59. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye

62. Gemi Sicili Nizamnamesi’ne göre aşağıdaki ge-

(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde
İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun’a
göre hükûmet, aşağıdaki şartlardan hangisiyle
ecnebi tahlisiye gemilerinin ve petrol arama ve
üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının icrayı sanat etmelerine ve Türk tahlisiye
gemilerinde ecnebi mütehassıs ve kaptan ve
tayfa istihdamına müsaade edebilir?

milerden hangisinin Türk gemi siciline mecburi
veya ihtiyari olarak kaydedilmesi caiz değildir?
A) Yabancı bir devlet veya onun tebaası hesabına
Türkiye’de inşa olunan gemiler
B) Ticaret Kanunu’nun 823’üncü maddesi gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz
ticaret gemileri
C) Devlet, belediye vesair amme hükmi şahıslarına ait münhasıran bir amme hizmetine tahsis
edilmiş olan gemiler
D) Yatlar, denizci yetiştirme gemileri gibi münhasıran gezinti, spor, eğitim, öğretim ve ilim
gayelerine tahsis edilmiş gemiler

60. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye
(Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde
İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun’a göre
verilecek idari para cezalarına aşağıdakilerden
hangisi tarafından karar verilir?
A) Mülki amir
B) Liman başkanı
C) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
D) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Muvakkaten ve hiçbir hak temin etmemek
şartıyla
B) Mütemadiyen ve hiçbir hak temin etmemek
şartıyla
C) Muvakkaten ve her türlü hakkı temin etmek
şartıyla
D) Mütemadiyen ve her türlü hakkı temin etmek
şartıyla

61. Gemi Sicili Nizamnamesi’ne göre gemi sicili,

sicil memurluğunun bulunduğu yerde ticaret
davalarına bakan aşağıdaki mahkemelerden
hangisinin nezaretine tabidir?

63. Gemi Sicili Nizamnamesi’ne göre “sicillerin

umumi olarak tertibi” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Her cildin başında bir fihrist bulunur. Bu fihriste
o cildin ihtiva eylediği her defterin hangi sahifeden başladığı yazılır.  
B) Siciller, teselsül eden numaraları havi ciltler
hâlinde tutulur. Her cilt aynı miktar sahifeden
ibaret “Sicil defter”lerinden terekküp eder.
C) Her cilt kullanılmaya başlanmadan önce sicil
dairesinin bağlı bulunduğu yerdeki noterce
defter ve sahife adetleri gösterilmek suretiyle
tasdik olunur.
D) Sicil defterleri teselsül eden numaraları ihtiva
eder. Sicil müteaddit ciltlerden mürekkep ise
her cildin defter numaraları bir evvelki cildin
defter numaralarını takip eder.

64. Geminin veya payının temlikine yahut mülkiyetin

taksimine mütedair mukaveleler alakadarların
müracaat ve talepleri üzerine sicil memurluğu
tarafından da tanzim olunabilir. Bu takdirde Gemi
Sicili Nizamnamesi’ne göre memur;

A) Asliye Ticaret Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Sulh Ceza Mahkemesi

  I. İrade beyanları
II. Alakadarların hüviyetleri
III. Akdin tanzim mahal ve tarihi
yukarıdakilerden hangilerini tanzim edeceği
senede derceyledikten sonra senedi taraflara
imza ettirir ve tarafların senedi huzurunda
imza etmiş olduklarına dair meşruhat vererek
resmî mühürle mühürler ve kendisi de imza
eder?
A) I ve II
C) II ve III
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B) I ve III
D) I, II ve III
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65. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Ka-

69.   I. Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemi-

nunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
amacı aşağıdakilerden hangisidir?

lerde ve yatlarda çalışan personele ödenen
ücretler gelir vergisi ve fonlara tabidir.
II. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek
gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek,
tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm
navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara tabi tutulmaz.
III. Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların
işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan
istisnadır.

A) Türk denizciliğinin geliştirilmesini hızlandırmak
ve ekonomiye katkısını artırmaktır.
B) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.
C) Gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme
sınırı belgesi ve liman çıkış belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
D) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan tonilato ölçme ve belgelendirmeye ilişkin yükümlülükleri yerine getirmektir.

nu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre
aşağıdakilerden hangisi geminin güverte altı
ve güverte üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade eder?
A) Net Ton
C) DWT

B) Deplasman
D) Gros Tonilato

67. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Ka-

nunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da
öngörülen amaçları gerçekleştirmek üzere
Türk Uluslararası Gemi Sicili aşağıdaki illerin
hangisinde oluşturulmuştur?
A) Ankara
C) İzmir

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

66. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanu-

4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre “mali hükümler” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?

C) 3.000

70. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanu-

nu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre
Bakanlar Kurulu, bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı
gemilerin ve yatların sahiplerinden ayrıca tahsil olunacak “kayıt harcı”nı en fazla kaç katına
kadar artırmaya yetkilidir?
A) Beş

B) On

C) On beş

D) Yirmi

nunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı
gemilerde ve yatlarda istihdam edilen yabancı
uyruklu gemi adamlarının sahip oldukları ve
Bakanlıkça tanınan gemi adamı cüzdanları
aşağıdakilerden hangisinin yerine geçer?

nunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a
göre yurt dışından ithal edilen gemilerin Türk
Uluslararası Gemi Siciline tescil edilecek gemiler kategorisinde olabilmesi için en az kaç
DWT’nin üzerinde olması gerekir?
B) 2.000

B) I ve III
D) I, II ve III

71. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Ka-

B) İstanbul
D) Mersin

68. 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Ka-

A) 1.000

A) I ve II
C) II ve III

A) Pasaport
B) Millî Gemi Sicili
C) Tonilato Belgesi
D) Denize Elverişlilik Belgesi

D) 4.000
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72.   I. DWT: Bu hacim, geminin güverte altı ve güver-

74.   I. Millî Gemi Sicilinden (MGS) TUGS’ye tescil

te üstü bütün kapalı yerlerinin hacmini ifade
eder.
II. Çıplak Kiralama: Bir ülke bayrağındaki geminin, bir donatan/işletici sorumluluğunda başka
bir ülke bayrağına geçici bir süre ile geçmesini
sağlayan, geminin giderinin kimin tarafından
hangi ölçüde kiralanacağı özel anlaşmalara
tabi olan kiralamayı ifade eder.
III. Net Tonilato: Geminin ticari olarak kullanılabilen yerlerinin hacmi olup, o geminin yürümesine ve yürütenlerin ihtiyacına ayrılan yerlerin
gros tonilatodan çıkarılması sonunda geri
kalan hacmini ifade eder.

edilecek gemilerin sicili üzerindeki mevcut ipotek, amme alacağından doğan hacizler ve sair
takyidat, TUGS’deki tescile aynen aktarılır.
II. Üzerinde haciz veya sair takyidat bulunan
gemiler ve yatların TUGS’den terkini için, söz
konusu haciz veya takyidatların kaldırılması
yahut ipotekli alacaklının terkine muvafakatı
gerekmez.
III. MGS’den terkin ile TUGS’ye tescil olan
gemiler bakımından, tescilden sonra üçüncü
şahıslarca takyidat nedeniyle MGS’ye yapılan
başvurular, TUGS’ye yapılmış sayılır. Bu tür
başvurular, MGS memurluğu tarafından işlem
yapılmak üzere gecikmeksizin TUGS memurluğuna bildirilir.

Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği’ne göre
yukarıdaki tanımlardan hangileri doğrudur?

Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)
Yönetmeliği’ne göre “takyidat” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

B) I ve III
D) I, II ve III

73. Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)

Yönetmeliği’ne göre yurt dışında başkonsolosluklara, konsolosluklara ve yokluğunda fahri
başkonsolosluk veya konsolosluklara tescil
başvurusunda bulunulan gemilerin ve yatların
tabi olacağı esaslardan hangisi yanlıştır?
A) Bayrak şahadetnamesi üzerine düşülen ipotek
şerhi tescil hükmündedir. Gemi tescilinde,
ipotek şerhleri resen sicile kaydedilir.
B) 4490 sayılı Kanun kapsamında olan gemi ve
yat malikleri, gerekli bilgi ve belgelerle başkonsolosluklara, konsolosluklara ve yokluğunda
fahri başkonsolosluk veya konsolosluklara
müracaat yapabilir.
C) TUGS Bayrak şahadetnamesi tanzim edilen
gemiler ve yatların TUGS’ye tescilinde, Bayrak
şahadetnamesi tanzim edildiği günden itibaren
en geç bir yıl içerisinde mahalli sicile başvurulması hâlinde gemi veya yatın Türkiye’ye
gelmesi gerekmeksizin sicile kaydı yapılır.
D) Müracaat koşulları uygun olanların Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca tahsil esasları tespit
edilen kayıt ve tonaj harçlarının tahsil edilmiş olduğu TUGS müdürlüğü tarafından ilgili
kurumlara   bildirilmesini müteakip, TUGS
Bayrak şahadetnamesi tanzim edilir.
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A) Yalnız I
C) II ve III

A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

75. Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği’ne

göre personel donanımı ile ilgili olarak donatanın T.C. vatandaşı olması veya Türk Ticaret
Kanunu’nun 823’üncü maddesi kapsamındaki
bir şirket olması hâlinde, kabotaj hattı dışında
personelin en az yüzde kaçının T.C. vatandaşı
olması zorunludur?
A) 50

B) 51

C) 55

D) 60

76. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi “teminat” olarak kabul edilmez?
A) Çekler
B) Hükûmetçe belli edilecek Millî esham ve tahvilat
C) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç
borçlanma senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler
D) İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar
tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen
menkul ve gayrimenkul mallar
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77. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

80. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hak-

Hakkında Kanun’a göre gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliği tarihinden itibaren en geç
kaç gün içinde alacaklı tahsil dairesine ait itiraz
işlerine bakan vergi itiraz komisyonu nezdinde
ihtiyati haciz sebebine itiraz edebilirler?
A) 5

B) 7

C) 10

kında Kanun’a göre “denizde can kurtarma” ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) 15

78.   I. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda

A) I ve II
C) II ve III

B) I ve III
D) I, II ve III

79. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun’a göre “gayrimenkullerin teferruğu ve geri verilmesi” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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birinden fazlası haczolunamaz.
II. Kısmen haczolunacak miktar, gelirlerin yarısından çok üçte birinden az olamaz.
III. İntifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan
nafakalar, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre “kısmen haczedilebilen gelirler” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?

A

A) Teferruğ bedeli, gayrimenkulün biçilen rayiç
değerinin % 75’idir.
B) Teferruğ edilen gayrimenkul teferruğ kararı tarihinden itibaren bir yıl müddetle satışa
çıkarılamaz.
C) Borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı tarihinden başlayarak bir yıl içinde amme alacağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği takdirde
gayrimenkul kendisine geri verilir.
D) Teferruğ kararı verilmeden evvel biçilen rayiç
bedelin % 75’i veya fazlasıyla hariçten talip
çıkarsa alacaklı amme idaresi teferruğdan
vazgeçer.
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A) Bir kaptan, tehlikede bulunan kimselerin
yanına varan bir geminin kaptanından artık
yardıma lüzum kalmadığını haber alsa dahi bu
Kanun’un kendisine yüklemiş olduğu yardım
etme ödevinden kurtulamaz.   
B) Her kaptan, denizde, can tehlikesine uğramış
olarak rast geldiği kimselere, düşman bile
olsa, kendi gemisini, gemi adamlarını ve yolcusunu ciddi bir tehlikeye atmaksızın elinden
gelen her yardımı yapmakla ödevlidir.
C) Tehlikede bulunan bir geminin kaptanı, imdat
isteğine cevap vermiş olan kaptanlarla mümkün olabildiği kadar istişarede bulunduktan
sonra, yardıma en elverişli gördüğü bu gemilerden birinden veya bir kaçından yardım
istemek hakkını haizdir.
D) Tehlikeli buzlar, gemi leşleri, tropikal fırtınalar
gören her gemi kaptanı, bunları, yakınında
bulunan gemilere ve haberleşebileceği ilk kıyı
noktasındaki yetkili makamlara, elinde bulunan bütün haberleşme araçları ile ve tüzüğü
gereğince bildirmek ödevindedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA
YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra
sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

10 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YAPILAN
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
2. GRUP: GEMİ SİCİL MÜDÜRÜ A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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