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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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 BEŞ 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.
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1. Sosyal medya, şairin ve şiirin dünyasına açılan

3.

farklı bir pencere. Daha doğrusu bir tren penceresi. Her şey bir anda akıp geçiyor çünkü. Bu,
edebiyatın bir “yavaşlık” sanatı olduğuna inanan
benim gibi eski kuşaklar için ürkütücü. Her saniye
yeni bir şey ekleniyor sayfaya ve bir iki saat
önceki bir iletiye geri dönüp bakmanız neredeyse
imkânsız. Her şey o anda yaşanıp bitiyor.

A) Sosyal medyadaki hızın geleneksel edebiyatçıların anlayışına uymadığı
B) Sosyal medyanın edebî ürünlerin tanıtımı için
önemli bir işlev üstlendiği
C) Okurun sosyal medyadaki edebiyat paylaşımlarına daha çok ilgi gösterdiği
D) Eski sanatçıların sosyal medyanın
imkânlarından tam olarak yararlanamadığı
E) Kitap ve dergilerin yerini sosyal medya paylaşımlarının aldığı

2. (I) Leylekler sonbaharda sıcak ülkelere göç eder.

(II) Bu yolculukları 25-30 gün sürmektedir.
(III) Leylekler göç sırasında 19 bin kilometreden
fazla yol kateder. (IV) Göç ederken bazen sürüler
yaklaşık 40 bin kadar leyleğe ulaşır. (V) İlkbahar
da leylekler tekrar geldiğinde aynı ağaca, bacaya
ya da direğe yuva yapar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A) V.
C) III.

E) I.
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Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) IV.
D) II.

B

I. Öyle ki 1920-1930’ların erkekleri, “Düşünce
alanında bizler kadar yetenekli olduğunuzu
öne sürüyorsunuz. Madem öyle, neden içinizden Shakespeare gibi bir deha çıkaramıyor,
niçin bir Savaş ve Barış yazamıyorsunuz?”
demeye kadar götürür işi.
II. Edebiyat sanatında sanki yazma yeteneği beden gücüyle doğru orantılıymış gibi bir ataerkil
yapı gözlenir.
III. Virginia Woolf bu konuya elbette sessiz kalmaz, hem bu soruya cevap vermek için hem
de arka planda kalmış kadınlara ışık tutması
amacıyla “Kendine Ait Bir Oda” adlı romanını
kaleme alır.
IV. Bu yapı nedeniyle kadın yazarların önceki dönemlerde hor görüldükleri hatta yok sayıldıkları
yadsınamaz bir gerçektir.
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerin
hangisi olur?
A) I - II - IV - III
B) I - IV - II - III
C) II - III - IV - I
D) II - IV - I - III
E) IV - II - III - I

4. Şarkı sözleri şiir midir, değil midir diye yıllardır

tartışılıyor ama aslında tartışmaya gerek yok.
Müzikle edebiyat arasındaki bağ tartışılmaz. Bu
iki yaratıcı ifade şekli birbirini besliyor, birbirine
dönüşüyor sık sık. Müzisyenler bu edebiyat işini
epey ciddiye almakta. Şiirler, romanlar hatta
senaryolar yazıyorlar müzikle ilgisi olan ya da
olmayan. Edebiyatçılar müziği tema ediniyorlar
romanlarında. Bazı edebiyatçılar bununla da yetinmiyor, kendisi yıldızlığa hevesleniyor; ya şarkı
sözü yazıyor ya kendini sahnede caz yaparken
buluyor. Müzik yazarlarının yazdığı müzisyen
biyografileri kendi edebî tarzını yaratıyor. Müzikedebiyat aşkının meyvesi öyle çok kitap var ki…
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Edebiyat ve müziğin iç içe olduğuna
B) Kimi edebiyatçıların müzikle de uğraştığına
C) Edebiyat ve müzik arasındaki ilişkinin tartışılageldiğine
D) Müzisyenlerin, yazdıkları eserlerle yeni bir
üslup oluşturduklarına
E) Edebiyatçıların müzikle uğraşmalarının yadırgandığına
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5. (I) Bazı dağlarda dört mevsim erimeyen kar vardır

8. Gerçek müzik, on yıllar boyunca zamanın yıpratı-

ya; işte bazı güzelliklerin hatırası da öyle erimez.
(II) Dupduru bir havada, insana yaşam enerjisi
veren Kartepe’ye varıyoruz. (III) Buranın havası,
bize gerçekten de Marmara bölgesinin havasından uzaklaşıp Karadeniz ikliminin hükmü altına
girdiğimizi gösteriyor. (IV) Doğanın, insanın iliklerine işleyen kudreti sarıveriyor hepimizi.
(V) Huzur, ilham ve sonsuzluk hissi veren bu muazzam sessizliği sadece birkaç kuş sesi bölebiliyor.

cılığına karşı koyacak kadar güçlüdür.

Bu cümlede gerçek müzikle ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eskimeyen bir niteliğinin olduğu
B) Toplumsal bütünleşmeyi sağladığı
C) Çok sesli bir yapısının bulunduğu
D) Tüm dünyaya hitap ettiği
E) Diğer sanat dallarından beslendiği

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

E) V.

B) II.
D) IV.

6. • Çocuğu sıkı sıkı kucakladı ve olduğu yerde
öylece kaldı.

• Tam beş sene benimle beraber kaldı.
• Oda bir anda duman içinde kaldı.
• Çiftlik ona babasından kalmış.
“Kalmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki
anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Oturmak, yaşamak, eğleşmek
B) Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
C) Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
D) Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak
E) Miras olarak geçmek

9. İki tür müzik vardır (  ) İnsanın dinlediği müzik

ve yaptığı müzik (  ) Bu iki müzik tamamen farklı
sanatlardır (  ) her birinin kendi tarihi, sosyolojisi
ve estetiği vardır (  )
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A) I.
C) III.

7. Bir sanatçının, yazdıklarını edebiyat dünyasına

dâhil etmesi ancak onlara edebîlik mührünü vurmasıyla mümkündür.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?
A) ( ; ) ( … ) ( , ) ( . )
B) ( : ) ( . ) ( ; ) ( . )
C) ( : ) ( … ) ( ; ) ( ! )
D) ( ; ) ( . ) ( ; ) ( . )
E) ( . ) ( . ) ( , ) ( … )

10. (I) Eser, zamanın farkında olan ve bu fark edişle

hayatı gözden geçiren karakterler üzerine kurul
muş. (II) Olan biten her şeyin farkında olan,
geçen günleri görebilen ama hiçbir zaman içine
giremeyenlerin öyküsü biraz da. (III) Yazarın, zamanın anlaşılmazlığını anlatırken seçtiği sözcükler
de oldukça ilgi çekici ve çarpıcı. (IV) Okuyucuya
anılarını sorgulatan düzeyde bir kitap. (V) Sadece
anılarını değil, o vakitler olaylara nasıl bir bakış
açısıyla baktığını da sorgulayabiliyor okuyucu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi
hem üslup hem içerikle ilgilidir?

Bu cümledeki altı çizili sözle yazıların hangi
özelliği vurgulanmıştır?

A) I.
C) III.

A) Toplumsal fayda kaygısı taşıması
B) Eleştirmenlerin değerlendirmesinden geçmesi
C) Kalıcı bir özelliğe sahip olması
D) Sanatsal bir değer taşıması
E) Tüm insanlığa hitap edebilmesi

E) V.

B) II.
D) IV.

11. Farklı iki kenarının uzunlukları 16 cm ve 10 cm
olan dikdörtgen biçimindeki levha kesilerek
en az kaç kare levha elde edilebilir?
A) 160
C) 8
4

E) 2

B) 40
D) 5

B
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12.

15. Bir tüccar kilogramını 8 liraya mal ettiği yaş

2 3 - 6 +2 2 -2
+ 2 işleminin sonucu
3+ 2
kaçtır?
A) 1
C) 2

B) 2
D) 3

E) 2 3

13.

sabunları kuruttuktan sonra satmaktadır.
Yaş sabun kurutulunca ağırlığının % 20’sini
kaybettiğine göre bu tüccarın % 50 kâr edebilmesi için kuru sabunları kilogramı kaç liradan
satmalıdır?
A) 12
C) 15

D

C

E) 18

B) 14
D) 16

16. 7 - 9 + 11 - 13 + 15 - 17 + ... + 47 - 49 + 51 işleminin sonucu kaçtır?

A

B

Şekilde 64 eş kareden oluşan ABCD dikdörtgeninin alanı 256 cm2 dir.
Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
A) 196
C) 164

14.

B) 172
D) 160

E) 156

Uzaklık (km)
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A) 29
C) 25

2 -2 + 2 -3 + 2 -4 + 2 -5 ifadesi a cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) a + 1
2
C) 2a - 1
2

E) 2a + 3
4

B) a + 2
4
D) 2a + 1
4

18. Rasyonel bir sayının payı 14 ’i kadar arttırılıp

160
2

8

10

14

paydası 1 ’i kadar azaltılırsa oluşan rasyonel
2

Zaman (saat)

sayı ilk sayının kaç katına eşit olur?

Yukarıdaki grafik başlangıçta A noktasında bulunan I ve II nolu araçlardan I nolu aracın 14 saat
boyunca A noktasına olan uzaklığını göstermektedir.

A) 4
3
C) 5
3

II nolu araç I nolu aracın hareket etmediği
zamanlarda saatte ortalama 70 kilometre hızla,
hareket ettiği zamanlarda saatte ortalama
75 kilometre hızla I nolu araç ile aynı yönde
hareket ettiğine göre 14 saat sonunda bu iki
araç arasındaki mesafe kaç kilometredir?
A) 660
C) 620

17. 2 -2 + 2 -3 + 2 -4 = a olduğuna göre

I

340

0

E) 21

B) 27
D) 23

E) 580

B) 640
D) 600
5

E) 5
2

B) 3
2
D) 7
3
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19. a, b, c pozitif tam sayılardır.
a b
4
3

23. Lozan Antlaşması’nda alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile yabancı devletlerin ülkemiz
içişlerine karışması önlenmiştir?

b c
3
2

A) Boğazların her iki yakasının silahsızlandırılmasıyla
B) Meriç Nehrinin Türkiye ve Yunanistan arasında sınır kabul edilmesiyle
C) Ülkede yaşayan gayrimüslimlerin Türk vatandaşı kabul edilmesiyle
D) Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılmasıyla
E) Türkiye-Suriye sınırının Ankara Antlaşması
şartlarına göre belirlenmesiyle

olduğuna göre a’nın 6 ile bölümünden kalan
kaçtır?
A) 1
C) 3

E) 5

B) 2
D) 4

3 eşitsizliğini sağlayan en küçük
20. 67 1 n +
9

E) 2

B) 5
D) 3

21. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Zaferi’nin
sonuçlarından biridir?

A) Fransızlarla Ankara Antlaşması’nın imzalanması
B) Moskava Antlaşması’nın imzalanması
C) Yunan kuvvetlerinin Anadolu’dan tamamen
çekilmesi
D) İtilaf Devletlerinin Paris Barış Konferansını
toplaması
E) Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisinin
verilmesi
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n doğal sayısı kaçtır?
A) 6
C) 4

B

24. 1930’lu yıllarda;
• İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
• Almanya’nın askersiz bölge olarak kabul edilen
Ren bölgesine girmesi

• Japonya’nın Milletler Cemiyetinden çıkması
durumları, Türkiye açısından aşağıdakilerden
hangisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır?
A) Milletler Cemiyetine üye olması
B) Musul sorununun çözülmesi
C) Dış borçların ödenmesi
D) Yabancı okullar meselesinin çözülmesi
E) Montrö Sözleşmesinin imzalanması

25. Milletin yararının her şeyin üstünde tutulması,

toplumda zümre ve sınıf ayrımına karşı herkesin yasa önünde eşit olması aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik
B) Halkçılık
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Devletçilik

22.   I. Cumhuriyetin İlanı

II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
III. Tevhiditedrisat Kanunu’nun kabulü
IV. Çok partili hayata geçilmesi

26. Aşağıdakilerden hangisi Millî Varlığa Düşman

gelişmelerinden hangileri ülkemizde yönetimin demokratikleşmesini sağlamaya yönelik
çalışmalardandır?

Cemiyetlerden biri değildir?
A) Kürt Teali Cemiyeti
B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
C) Millî Kongre Cemiyeti
D) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
E) Taşnak-Sütyun Cemiyeti

A) Yalnız I
B) I ve II.
C) I, II ve III.
D) I, II ve IV.
E) II, III ve IV.
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27. Kurtuluş Savaşında İtilaf Devletlerinin İşgal-

31. Altay ve Orhun bölgesinde yapılan kazılarda

leri karşısında vatanı korumak ve milletimizin
bağımsızlığını yeniden kazanmak için halkın
oluşturduğu silahlı güç aşağıdakilerden hangisidir?

halı ve kilim örneklerine rastlanması, Türkler
arasında aşağıdaki alanlardan hangisinin geliştiğini göstermektedir?
A) Edebiyat
C) Madencilik
E) Bilim

A) Hareket Ordusu
B) Kuvayımilliye
C) 16. Kolordu
D) Yıldırım Orduları
E) Kuvayıinzibatiye

32. Büyük Selçuklular Dönemi’nde yetişen, İhya-u

28. Misakımillî’de;
• Halkoyu ile ana vatana katılmış olan Kars,

kararlarının alınmasında bu bölgelerin hangi
özelliği etkili olmuştur?
A) Bu bölgelerin Rusya ve Yunanistan’a verilmiş
olmaları
B) Sınır güvenliğimiz için önemli olmaları
C) Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmaları
D) Mecliste temsilci bulundurmaları
E) Nüfusun Türk ve Müslümanlardan oluşması

29. Sivas Kongresi için aşağıdaki yargılardan

Ulum’id-din adlı eseri olan, ilim adamı ve
kelamcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali
C) Biruni
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•

Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar serbestçe halkoyuna başvurulması kabul edilecektir.
Batı Trakya’nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle verecekleri oylara uygun
olacaktır.

hangisi yanlıştır?

E) İbn-i Sina

B) Farabi
D) Harezmi

33. Osmanlı Devleti’nde, Ayanların padişahın ege-

menliğini tanırken, padişahın da onların eyalet
yönetimindeki varlığını kabul etmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Tanzimat Fermanı B) Islahat Fermanı
C) Senediittifak
D) Mecelle
E) I. Meşrutiyet

34. Aşağıdaki Kanunuesasi maddelerinden hangisi

A) Mahallî bir kongredir.
B) Millî cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır.
C) Kongre kararlarının duyurulması için İradeimilliye adlı gazete çıkarılmıştır.
D) Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir.
E) Temsil Heyetinin tüm yurdu temsil etmesine
karar verilmiştir.

demokratik özellik taşımaktadır?

A) Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilecektir.
B) Hükûmet, padişaha karşı sorumludur.
C) Kanun teklifini sadece hükûmet yapabilir.
D) Mebusan Meclisinin üyeleri seçimle gelen
erkeklerden oluşur.
E) Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara
sahiptir.

30. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmaları

önlemek amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekâlifimilliye
C) Başkomutanlık
E) Tehcir

B) Ticaret
D) Dokumacılık

B) Tevhiditedrisat
D) Hıyanetivataniye
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35. Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler hiçbir dönem-

39. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i
kabulü ile birlikte sosyal ve kültürel değişim
yaşadıklarının kanıtıdır?

de mensubu olmadıkları İslam dininin kurallarına
uymak zorunda bırakılmamışlardı. Şer’î hukuk
sadece Müslümanlara uygulanırdı. Müslüman
olmayan halk kendi dinî kurumlarınca yargılanırdı.

A) Cami, mescit ve kümbetlerin yapılması
B) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
C) Orduda onluk sistemin uygulanması
D) Ticaret yapanlara kolaylıklar sağlanması
E) Yerleşik hayatı benimsemeleri

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Hukuk birliğinin olmadığının
B) Laik hukuk kurallarının uygulandığının
C) Yargılamalarda adaletli davranılmadığının
D) Hristiyan ve Yahudilerin batılı devletlerce
korunduğunun
E) Gayrimüslimlerin toplumda ayrıcalıklı bir konumda olduğunun

devletlerinden değildir?

A) Karahanlılar
B) Gazneliler
C) Akşitler
D) Uygurlar
E) Tolunoğulları

37. Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları değişik

nedenlerden dolayı farklı bölgelere göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin siyasi
nedenlerindendir?

40. Büyük Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubat

Dönemi’nde birçok kervansaray yapıldı. Tüccarlara düşük vergiler uygulandı ve ticaret devlet
güvencesine alındı.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

36. Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslüman Türk

B

A) Olumsuz iklim koşulları
B) Nüfusun artması
C) Çin ve Moğol baskıları
D) Otlakların azalması
E) Salgın hastalıklar

38. İlk Türk Devletleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu söylenemez?
A) Ticari hayatın gelişmesine
B) Ticari hayatın gayrimüslimlerin eline geçmesine
C) Hazinenin gelirlerinin artmasına
D) Halkın yaşam standartlarının yükselmesine
E) Şehirlerin giderek büyümesine

41. İngiltere’de 1628’de kabul edilen İngiliz Haklar
Bildirisi (Petition of Rights) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimse yasasız ve nedeni gösterilmeden tutulup yargılanamaz.
B) Kral İngiltere’yi terk etmek için parlamentodan
izin almaz.
C) Parlamentonun oyu alınmadan halktan vergi
alınamaz.
D) Memurlar avam kamarası üyesi olamaz.
E) İngiliz tahtına Katolikler oturamaz.

42. Aşağıdakilerden hangisi bir devletin demokratik
olması için gereken koşullar arasındadır?

A) İlk düzenli ordu Teoman tarafından kurulmuştur.
B) Orhun yazıtları Uygurlar zamanında yazılmıştır.
C) Yerleşik hayata geçen ilk topluluk Köktürklerdir.
D) Karluklar Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
E) Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise kurultay
denmiştir.

A) Hukuk önünde eşitliğin sağlanması
B) Yargı bağımsızlığının sağlanması
C) Ulusal geliri artırmaya yönelik önlemler alınması
D) Yasaların Anayasa’ya uygunluğunun sağlanması
E) Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanak
sağlanması
8
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43.   I. İspat hakkı

47. Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin

Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etmek amacıyla 1992’de kurulan,
Türkiye’nin de üyesi olduğu uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

II. Kamulaştırma
III. Ailenin korunması
Yukarıdakilerden hangileri sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alır?
A) Yalnız I
C) I ve II.

E) I, II ve III.

B) Yalnız II
D) II ve III.

A) FAO
C) ECO

44. • Beşi sürekli olmak üzere toplam on beş üyesi

Yukarıdaki özellikler BM’nin asli organlarından
hangisine aittir?
A) Genel Kurul
B) Güvenlik Konseyi
C) Vesayet Konseyi
D) Genel Sekreterlik
E) Ekonomik ve Sosyal Konsey

45. Devletin oluşumunu açıklayan toplumsal sözleşme kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A) Doğal hâlde insanlar yaşama, özgürlük gibi
haklara sahiptir ve herkes eşittir.
B) Bireyler oluşturdukları üstün otoritenin kurallarına uymakla yükümlüdürler.
C) Toplumsal sözleşme ile insanlar bütün haklarını devlete devrettiler.
D) Sözleşme gereği devlet, bireyleri her tür tehlikeden koruyacaktır.
E) Kuramın temsilcileri J. J. Rousseau, J. Locke
ve T. Hobbes’tur.

B) EPU
D) NATO
E) AGİT MİNSK

48. Güçler ayrılığı ilkesini; yasama, yürütme ve

yargı erklerinin birbirinden ayrılması olarak
açıklayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

bulunmaktadır.
Kararları hem tavsiye hem de bağlayıcı karar
niteliği taşır.
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•

B

A) Jean Jacques Rousseau
B) John Stuart Mill
C) Montesquieu
D) Aristoteles
E) John Locke

49. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin
özelliklerinden değildir?

A) Katı bir kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır.
B) Devlet başkanı halk tarafından seçilir.
C) Yasama ve yürütme için ayrı seçimler yapılır.
D) Yürütmenin yasa teklifi verme yetkisi yoktur.
E) Başkan yasama organının çalışmalarını yürütebilir.

50. Demokrasinin son iki yüzyıllık tarihinde yaşanan iniş çıkışları “üç dalga” olarak adlandıran
bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

46. Senediittifak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

A) Samuel Phillips Huntington
B) Jean Jacques Rousseau
C) Jürgen Habermas
D) John Stuart Mill
E) Thomas Hobbes

hangisi doğrudur?

A) Ayanların yönetimi altındaki toprakların güvenlik ve vergi adaletinden doğrudan padişah
sorumludur.
B) Sadrazamın yetkilerini kötüye kullanması durumunda ayanlar etkisiz kalacaktır.
C) Bu belge ile ayanların kendi toprakları üzerindeki egemenlikleri son bulmuştur.
D) Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın öncülüğünde imzalanan bir belgedir.
E) Padişah otoritesini artırmayı sağlayan önemli
bir belge niteliğindedir.
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51. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

53.   I. Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen

sözleşmeden doğan borç ilişkileri kapsamında
“ilan yoluyla ödül sözü verme” ile ilgili aşağıdaki
hükümlerden hangisi yanlıştır?

52. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre irade
bozuklukları kapsamında aşağıdakilerden
hangisi “açıklamada esaslı bir yanılma hâli”
değildir?

A) Yanılan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa
B) Yanılan, kurulmasını istediği sözleşme için
iradesini açıklamışsa
C) Yanılan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte
sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına
açıklamışsa
D) Yanılan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri
olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka
bir kişi için iradesini açıklamışsa
E) Yanılan, gerçekte üstlenmek istediğinden
önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim
için iradesini açıklamışsa

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Ödül sözü veren, giderlerinin ödenmesini
isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat etse bile, giderleri ödeme
yükümlülüğünden kurtulamaz.
B) Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesinden
önce sözünden cayarsa, dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılan giderleri ödemekle
yükümlüdür.
C) Ödül sözü veren, sonucun gerçekleşmesini
engellerse, dürüstlük kurallarına uygun olarak
yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür.
D) Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül
vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse, sözünü
yerine getirmekle yükümlüdür.
E) Bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin
toplamı, ödülün değerini aşamaz.

işin yapılması sırasında başkalarına verdiği
zararı gidermekle yükümlü değildir.
II. Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar
veren çalışana, ancak onun bizzat sorumlu
olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir.
III. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle
ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde
bulunurken, zararın doğmasını engellemek için
gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.
IV. Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye
elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri dolayısıyla sebep olunan zararı
gidermekle yükümlüdür.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre özen
sorumluluğu kapsamında “adam çalıştıranın
sorumluluğu” ile ilgili yukarıdaki hükümlerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

54.   I. Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazmi-

nat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak
iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten
başlayarak on yılın geçmesiyle zaman aşımına
uğrar.
II. Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir
zaman aşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir
fiilden doğmuşsa, bu zaman aşımı uygulanır.
III. Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından
bir borç doğmuşsa zarar gören, haksız fiilden
doğan tazminat istemi zaman aşımına uğramış
olsa bile, her zaman bu borcu ifadan kaçınabilir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre zaman
aşımında “kural” ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III
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E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III
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55. Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve

57. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

aşağıdaki alacaklardan hangisi için beş yıllık
zaman aşımı uygulanmaz?

birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak - - - - yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak  - - - - yılın
geçmesiyle zaman aşımına uğrar.

A) Vekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmelerinden, ticari simsarlık ücreti alacağı dışında,
simsarlık sözleşmesinden doğan alacaklar
B) Yüklenicinin yükümlülüklerini ağır kusuruyla
hiç ya da gereği gibi ifa etmemesi durumunda,
eser sözleşmesinden doğan alacaklar
C) Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri
yerlerdeki yeme içme bedelleri
D) Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacaklar
E) Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi
diğer dönemsel edimler

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
A) bir - yedi
B) iki - on
C) üç - dokuz
D) dört - on
E) beş - on iki

A) Zenginleşen, iyi niyetli olup olmadığına
bakılmaksızın, diğer giderlerinin ödenmesini
isteyemez.
B) Zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve
yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir.
C) Zenginleşen iyi niyetli değilse, zorunlu giderlerinin ve yararlı giderlerinden sadece geri
verme zamanında mevcut olan değer artışının
ödenmesini isteyebilir.
D) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hâkim, bu şeyin
Devlete mal edilmesine karar verebilir.
E) Zenginleşme, zenginleşenin bir alacak hakkı
kazanması suretiyle gerçekleşmişse diğer taraf,
istem hakkı zaman aşımına uğramış olsa bile,
her zaman bu borcunu ifadan kaçınabilir.
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56. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri kapsamında aşağıdakilerden hangisi “geri
istenememe” ile ilgili hükümlerdendir?

B
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58. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

aşağıdaki durumların hangisinde zaman aşımı
durmaz, işlemeye devam eder?
A) Vesayet süresince, vesayet altında bulunanların vasiden veya vesayet işlemleri sebebiyle
Devletten olan alacakları için
B) Hizmet ilişkisi süresince, ev hizmetlilerinin
onları çalıştıranlardan olan alacakları için
C) Velayet süresince, çocukların ana ve babalarından olan alacakları için
D) Resmî evlilik bağı bittiği zaman, eşlerin diğerinden olan alacakları için
E) Borçlu, alacak üzerinde intifa hakkına sahip
olduğu süre için

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI

59.   I. Koşul gerçekleşinceye kadar borçlu, borcun

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

60. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

göre dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın mal varlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda aksine
bir düzenleme bulunmadıkça görevli mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?

61. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

göre “süreler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

gereği gibi ifasını engelleyecek her türlü davra
nıştan kaçınmakla yükümlüdür.
II. Koşula bağlı hakkı tehlikeye düşürülen alacaklı,
alacağı koşula bağlı olmayan alacaklıların
haklarını korumak üzere başvurabilecekleri
önlemleri alabilir.
III. Koşulun gerçekleşmesinden önce yapılan
tasarruflar, koşulun hükümlerini zedelediği
oranda geçersiz olur.
IV. Borcun konusunu oluşturan şey, koşulun
gerçekleşmesinden önce kendisine verilen
alacaklı, koşul gerçekleşirse, koşulun gerçekleşmesine kadar elde ettiği yararların sahibi
olur.
V. Sona ermesi önceden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olguya bırakılan
sözleşme, bozucu koşula bağlanmış olur.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangileri “koşulun askıda olduğu
sıradaki durum” ile ilgili hükümlerdendir?

B

A) İcra Mahkemesi
B) Sulh Ceza Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Asliye Ceza Mahkemesi
E) Asliye Hukuk Mahkemesi

A) Süreler, kanunda belirtilir veya hâkim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen istisnai
durumlarda bile, hâkim kanundaki süreleri
artıramaz veya eksiltemez.
B) Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise
başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki
karşılık gelen günün tatil saatinde biter.
C) Süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda öngörülen hâllerde, tefhim tarihinden
itibaren işlemeye başlar.
D) Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya
tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre
son günün tatil saatinde biter.
E) Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık
gelen bir gün yoksa süre bu ayın son günü
tatil saatinde biter.

62. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
göre adli tatil her yıl ne zaman başlar ve ne
zaman sona erer?
A) On Temmuz - Yirmi Ağustos
B) Yirmi Temmuz - Otuz Bir Ağustos
C) Yirmi Temmuz - Yirmi Ağustos
D) Bir Ağustos - On Eylül
E) Bir Ağustos - Otuz Bir Ağustos

63. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

göre “tahkikat” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Taraflar, Kanun’da belirtilen süreden sonra
kesinlikle delil gösteremezler.
B) Tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia
ve savunmalar birlikte incelenir.
C) Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı
usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri
sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir.
D) Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye
gelmeleri için iki tarafa vereceği süre iki haftadan az olamaz. Bu süre, gerektiğinde uzatılabileceği gibi kısaltılabilir.
E) Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin
incelenmesinden sonra, davanın muhakeme
ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını
anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir.
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64.   I. Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak,

67. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair

Yönetmelik’e göre tebligat esaslarından tebliğ
evrakının nüshaları ve makbuz verilmesi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

cebri icra veya mahkeme ilamı ile iktisapta
bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu
idaresine bildirmeye mecburdur.
II. Davetiye veya tebliğ evrakı, bilinen son adrese
gönderilir.
III. Hak sahiplerinin adres bildirmemeleri hâlinde
adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat
adresleri olarak kabul edilir.

A) Tebliğ evrakı nüshalarında, iş sahibinin vekili
varsa iş sahibinin ve vekilinin imzalarının bulunması zorunludur.
B) Tebliğ olunmak üzere yetkili mercilere verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce,
verildiği tarih yazılır ve istenirse makbuz verilir.
C) Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasına
konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kişilere verilmek üzere yeterli sayıdaki nüshadan oluşur.
D) Resen yapılan tebligata ait evrak, tebliği
çıkaran mercinin yetkili memuru tarafından
imzalanır.
E) Her nevi evrakın tebliğine ve davetiyelere ait
tebliğ mazbataları dosyasına konulur.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre idari
tebligat kapsamında tapu idarelerince yapılacak tebligat ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III

65. 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 ne kadar
hapis cezasına hükmolunur?
A) Dokuz aydan bir buçuk yıla kadar
B) Altı aydan bir yıla kadar
C) Üç aydan bir yıla kadar
D) Altı aydan iki yıla kadar
E) Bir yıldan iki yıla kadar
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A) Yalnız I
C) I ve III

B

68. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair

Yönetmelik’e göre ilan yoluyla tebliğ, son ilan
tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış
sayılır?
A) Üç
C) Yedi

E) On beş

B) Beş
D) On

69. - - - - aydan aşağı olmamak üzere, faizin anapa-

raya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı,
yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da
ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde
geçerlidir.

66. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ

vaktinde yapılmaz veya tebliğ mazbatası muayyen zamanda gelmezse alakalı merci keyfiyeti aşağıdakilerden hangisine bildirir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre oran
serbestisi ve bileşik faizin şartları ile ilgili yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?

A) Mahallî karakola
B) Kolluk birimlerine
C) Mahallî PTT merkezine
D) İlgili mahkeme başkanlığına
E) Mahalle veya köy muhtarlığına

A) Bir
C) Beş
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E) Dokuz

B) Üç
D) Yedi

B
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70.   I. Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde

72. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “or-

taklık payının ve haklarının korunması” ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir.
II. Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca
kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari
işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu
Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.
III. Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye
ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla,
taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli
elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik
posta sistemi ile yapılır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir
olmanın hükümleri” ile ilgili yukardakilerden
hangileri doğrudur?

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III

71. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

aşağıdakilerin hangisinde sermaye şirketi
kapsamında sayılan ticari şirketler birlikte
verilmiştir?
A) Kolektif ve komandit
B) Limitet ve kolektif
C) Anonim ve limitet
D) Kolektif, komandit ve kooperatif
E) Kooperatif, anonim ve komandit

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Yalnız II
C) I ve III

A) Ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis
olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin
beşte birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilir.
B) Devralan şirket, devrolunan şirketin intifa
senedi sahiplerine, eş değerli haklar tanımak
veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin
yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak
zorundadır.
C) Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde,
devralan şirketin payları ve hakları üzerinde
istemde bulunma hakları vardır.
D) Devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara
bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan
şirkette eş değerde haklar veya uygun bir
karşılık verilir.
E) Devrolunan şirketin oydan yoksun paylarına
sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun
veya oy hakkını haiz paylar verilir.

73. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

alacaklıların korunması ile ilgili olarak bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde, kaç defa yapılacak
ilanla alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar?
A) Bir
C) Üç
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E) Beş

B) İki
D) Dört

B
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74. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ha-

77. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre deniz

mile yazılı senetlerde iptal kararında yetki ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

75. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre beyaz
cironun devir işleviyle ilgili hamilin yapabileceklerinden hangisi yanlıştır?

A) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar
ciro etmeksizin poliçeyi başka bir kişiye veremez.
B) Poliçeyi diğer belirli bir kişiye tekrar ciro edebilir.
C) Poliçeyi yeniden beyaz olarak ciro edebilir.
D) Ciroyu diğer bir kişi adına doldurabilir.
E) Ciroyu kendi adına doldurabilir.

A) Bir
C) Beş

E) On

B) Üç
D) Yedi

78. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre müd-

detlerin başlaması ve bitmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri, münferit kuponlar hariç olmak üzere, kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine
yarayan talonlar gibi hamile yazılı senetlerin
iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece karar verilir.
B) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri veya
pay senetleri hakkında anonim şirket merkezinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesidir.
C) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve
onu zayi ettiği yolundaki iddialarının mahkemece inandırıcı bulunması gerekir.
D) Bir senet kupon tablosu içeriyorsa ve hamil
yalnız kupon tablosunu kaybetmişse, istemin
haklı olduğunun ispatı için senedin esas bölümünün ibrazı yeterlidir.
E) Bir senet talon içeriyorsa ve hamil talonunu
kaybetmişse, istemin haklı olduğunun ispatı
için senedin esas bölümünün ibrazı yeterlidir.

alacağında ihtiyati haciz kararının icrası ile
ilgili olarak alacaklı, ihtiyati haciz kararının
verildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde
kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki
veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır?

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

79. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre bir
76. I. Kendisine protesto çekilen kişinin, poliçeden

doğan taahhüdünü yerine getirmeye davet
edildiği hâlde, taahhüdünü ifa etmemiş, kendisi
bulunamamış veya ticaret yerinin ya da konutunun belirlenememiş olduğuna ilişkin bir şerhi
II. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen
kişilerin adlarını veya ticaret unvanlarını
III. Protestoyu düzenleyen noterin imzasını
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre “protesto” yukarıdakilerden hangilerini içerir?
A) Yalnız I
C) I ve III

E) I, II ve III

B) I ve II
D) II ve III

15

taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği
suretiyle borçluya kaç gün içinde o şeyin
teslimini emreder?
A) Yedi
C) On beş

E) Otuz

B) On
D) Yirmi

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI

80. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre iflas

83. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair

yolu ile takipte ödeme emri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

81.   I. Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin
alacaklısı olursa
II. Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin
veya masanın borçlusu olursa
III. Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede
müstenit ise

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre alacaklı alacağını müflisin kendinde olan alacağı
ile takas edebilir. Ancak yukarıdaki hangi
hâllerde takas yapılamaz?

Nizamname’ye göre icra ve iflas dairelerinin
idaresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İcra ve iflas dairelerinin mesul amirleri icra ve
iflas memurlarıdır.
B) İcra dairelerinde Adliye Vekâletince mensup
muhasipler bulunur.
C) İcra dairelerinin muhasibi iflas dairesinin muhasipliği vazifesini de ifa eder.
D) Borçludan vaki olan tahsilat borcun tamamına
baliğ olunca borcun itfa edildiği derhâl memura bildirilmesi lazımdır.
E) Muhasip icra memurunun idaresine tabi olup
bütün tahsilatı ve diğer muameleleri günü
gününe memura bildirmekle mükelleftir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İcra memuru, senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse borçluya
senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri
gönderir.
B) Ödeme emrine kambiyo senedine ve borca
dair her türlü itiraz ve şikâyetlerini sebepleriyle
birlikte diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan
bir fazla dilekçe ile beş gün içinde icra dairesine bildirmesi ihtarı yazılır.
C) Ödeme emrine beş gün içinde borç ödenmediği, itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde,
alacaklının ticaret mahkemesinden borçlunun
iflasını talep edebileceği ihtarı yazılır.
D) Ödeme emrine borcun ve takip masraflarının
beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra
dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı
yazılır.
E) Ödeme emrine alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası yazılır.

B

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

84.   I. Esas defteri

II. Kasa defteri
III. Tasnif defteri
IV. Hesabı cari defteri
V. Ad ve soyadları defteri
İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair
Nizamname’ye göre nezdlerinde muhasip
bulunmayan icra dairelerinde yukarıda gösterilen defterlerden hangilerinin tutulması
mecburidir?
A) I, II ve V
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) I, II, III ve V
E) I, II, III, IV ve V

85. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair

Nizamname’ye göre mevcudat defteri tanzim
edilirken memur;
  I. İsmi defterde yazılı olmayan tanınmış alacaklı   
ların isim ve ikametgâhları
II. İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili hükmünde yazılı
olanlardan bir davanın mevcut olup olmadığı
III. Şahsa ait veya mali zarara karşı sigorta senetleri bulunup bulunmadığı
IV. Kullandığı velayet ve vesayet hakları ve bu
velayet ve vesayete tabi kimseler lehinde bir
istihkak veya alacak mevcut olup olmadığı

82. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre ihtiyati
haciz kararının muhtevasına aşağıdakilerden
hangisi yazılmaz?

A) Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu
ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu
B) Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne
miktar alacak için konulduğu
C) Borçlunun aile üyelerinin adı, soyadı ve yerleşim yeri
D) Haciz konulmasının sebebi
E) Haciz olunacak şeyler

hususlarından hangileri hakkında müflisi
isticvap etmekle mükelleftir?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
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86. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

89. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

B

UYAP’ın kullanımı ile ilgili olarak elektronik
ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne
sarkmaması açısından ne zamana kadar tamamlanması zorunludur?

“elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin
tutulduğu kayıt” adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasa kaydı
B) Talimat kaydı
C) Esas kaydı
D) Zimmet kaydı
E) Haciz takip kaydı

A) Mesai sonuna
C) 20:00’a
E) 00:00’a

87. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

B) 19:00’a
D) 22:00’a

90. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre kam-

“posta mutemet kaydı” ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İcra ve iflas dairesi adına, posta ile veya kasa
emanet hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara yapılan havale yolu ile gelen
paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır.
B) Havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri,
miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta memurunun adı ve soyadı, kasa
tarihi ve numarası, tahsilat makbuzunun tarih
ve numarası sütunlarını içerir.
C) Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır,
ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda
saklanır.
D) Posta mutemet kaydına kaydedilerek alınan
para için, aynı gün tahsilat makbuzu kesilir
ve ilgili sütuna tahsilat makbuzunun tarih ve
numarası işlenir.
E) İcra müdürleri, posta merkezinden havale
almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını o
yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine
bir yazı ile bildirirler.

biyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer
senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emrine yazılması gereken aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?
A) Borçlunun, takip dayanağı kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında
ise, bunu beş gün içinde ayrıca ve açıkça bir
dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi gereği
B) Takibin dayanağı olan senet, kambiyo senedi
niteliğini taşımıyorsa, beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gereği
C) Borcun ve takip giderlerinin on gün içinde
ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka
hesabına yatırılması
D) İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde beş gün içinde mal beyanında bulunması
gereği
E) Borç ödenmez ve itiraz olunmazsa cebrî icraya
devam edileceği

91. Dosya ve kartonların saklanması ve kaybolmasından - - - -, icra mahkemesi işlerinde icra mahkemesi - - - - sorumludur.

88. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre ce-

zaevi yapı harcı olarak tahsil edilen paralar, en
geç ne zamana kadar Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır?

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre “sorumluluk” ile ilgili yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?

A) Her hafta başı mesai saati sonuna kadar
B) Her ayın ortası mesai saati sonuna kadar
C) Her hafta sonu mesai saati sonuna kadar
D) Ertesi günü mesai saati sonuna kadar
E) Her ayın son iş günü mesai saati sonuna kadar

A) yazı işleri müdürü - icra ve iflas müdürü
B) Cumhuriyet savcısı - yazı işleri müdürü
C) icra ve iflas müdürü - yazı işleri müdürü
D) icra ve iflas müdürü - başkanı
E) Cumhuriyet savcısı - başkanı
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92. • İcra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara

•

•

95. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda ödenmeleri için

belli bir süre tespit edilmiş olan harçlar süresi
içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler
tarafından, sürenin sonundan itibaren en geç
kaç gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili
vergi dairesine bildirilir?

işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen
evrakın işlendiği kayıttır.
Sıra numarası, belgenin tarihi ve numarası,
gönderilen veya gönderen daire, geliş veya
sevk tarihi, belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır.
Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı
işlere ait yazışmalar ayrıca bu kayda geçirilmez,
zimmet kaydına kaydedilmekle yetinilir.

A) 5
C) 10

E) 20

B) 7
D) 15

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre yukarıda açıklanan kayıt türü hangisidir?
A) Kanun yoluna başvuru kaydı
B) Duruşma günleri kaydı
C) Posta mutemet kaydı
D) Muhabere kaydı
E) Ceza infaz kaydı

larıyla ilgili olarak icraya başvurma harcı için
uygulanan miktar ve kanunla getirilen miktar
sırasıyla kaç TL’dir?
A) 21,70 - 42.400
B) 31,40 - 60.000
C) 51,70 - 97.400
D) 63,80 - 98.500
E) 73,60 - 40.000

bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbirine
bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde
Damga Vergisinin alınma usulü aşağıdakilerden
hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

93. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre icra harç-

96. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre

94. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre yargı harç-

larında harç alma ölçüleri ve nispetleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan
faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.
B) Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı
mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira
bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır.
C) Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra
takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının
dörtte biri alınır.
D) Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip
talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir
edilecek değer üzerinden hesaplanır.
E) Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve
teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı;
bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.

A) En yüksek vergi alınmasını gerektiren akit
veya işlem üzerinden alınır.
B) En düşük vergi alınmasını gerektiren akit veya
işlem üzerinden alınır.
C) Akit veya işlemlere düşen vergilerin ortalaması
alınır.
D) Sadece asıl işleme ilişkin işlemden alınır.
E) Her biri için ayrı ayrı alınır.

97.   I. Kâğıtlara konulan imzanın birden fazla olması

verginin tekerrürünü gerektirmez.
II. Maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin
imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin
Damga Vergisi imza adedine göre alınır.
III. Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her
imza sahibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş
ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir.
IV. Bir resmî daire veya bir gerçek veya tüzel kişi
adına kâğıtlara konulan birden fazla imza bir
imza hükmündedir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre
mükellefiyet ve istisnalar kapsamında “birden
fazla imzalı kâğıtlar” ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
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98. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan
nispet veya miktarlarda kâğıtlardan alınan
Damga Vergisinin yeniden değerleme oranını
her takvim yılı başında tespit etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Başbakanlık
B) Bakanlar Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Ekonomi Bakanlığı
E) Kalkınma Bakanlığı

99. Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) 5’tir - on - 2’ye
B) 8’dir - beş - 3’e
C) 10’dur - dört - 1’e
D) 15’tir - üç - 2’ye
E) 18’dir - iki - 1’e

100. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na

göre götürü usulde vergilendirilen mükellefler
için vergilendirme dönemi aşağıdakilerden
hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

işlem için % - - - -. Bakanlar Kurulu bu oranı, - - - katına kadar artırmaya, % - - - - kadar indirmeye
yetkilidir.

A) Bir aydır.
B) Üç aydır.
C) Altı aydır.
D) Dokuz aydır.
E) Bir takvim yılıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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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.

07 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI
İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞINA GEÇİŞ SINAVI
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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