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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. Eleştiri size her zaman hazır bilgi sunar, yar-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olasılıktan
söz edilmiştir?

dımda bulunur. Hazır akıl koyar önümüze. Her
eleştiri, beyinsel etkinliğin, zihinsel emeğin ürünüdür. Düşünün ki bunu size birileri, kendi isteğiyle
karşılıksız sunmakta. Eleştiri sizi size anlatır.
Gerçeği söyler ya da açığa çıkarılmasını sağlar.
Eleştiri sizin kendinizi tanımanıza yardım eder.
Eğer size yapılan eleştirileri düzeysiz buluyorsanız saygıyla karşılayıp niteliğinin artması yönünde
onları yönlendirmelisiniz.

A) Ne yazık ki havasız bir havada soluk alıyor,
tahılsız ekmek yiyoruz.
B) Dünyanın daha güzel olması için keşke hep
birlikte bir şeyler yapabilseydik.
C) Doğaya karşı sorumluluğumuz, kendimize
olan sorumluluğumuzdur.
D) Tüm canlılar, cansızlar, her şey, hepimiz büyük bir geminin içindeyiz sanki.
E) Böyle giderse çok yakında ne denizden söz
edebileceğiz ne ormandan.

A) Fikir yürütme ve düşünme sonucunda oluşurlar.
B) Yapıcı olduğu takdirde kişinin gelişimine katkı
sunar.
C) Herhangi bir menfaat beklemeden sunulur.
D) Kişinin değişik yönlerini keşfetmesini sağlar.
E) Doğruların ortaya çıkması için gereken şartları
hazırlar.

2. Medeniyet, insanlığın yararı gözetilerek yapılan

bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile insani, evrensel değerler bütünüdür. Bu tanımda geçen “bilimsel ve teknolojik çalışmalar” ile “insani, evrensel
değerler” tabirleri düşünüldüğünde medeniyetin
bütün insanlığın birikimi olduğu anlaşılır.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Tanık göstermeden yararlanılmıştır.
B) Kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır.
C) Eleştirel bir tutum söz konusudur.
D) Kişisel görüşler sıralanmıştır.
E) Bir görüş ve düşünce hakkında bilgi verilmiştir.
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Bu parçada eleştiriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

5. (I) Bu yemek hoşuna gitmişti, tuz ete başka bir

tatlılık vermiştir. (II) Alparslan teşekkür mahiyetinde ihtiyarın alnından öptü fakat yetinmedi.
(III) Birkaç hamlede hepsinin alınlarına birer sert
öpücük kondurmak arzu etti. (IV) Sıra en geride
oturan kişiye geldi. (V) Ona doğru ağır aksak
şekilde ilerledi.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma söz konusudur?
A) I ve II.
C) II ve III.

E) IV ve V.

B) I ve IV.
D) III ve IV.

3. Romanın duygusu gelir bana ilk önce, zihnim-

de uzak ve dağınık bir bulut hâlinde gezinmeye
başlar. Bazen birkaç yıl taşırım bunu kafamda.
Önce belki küçük birkaç not alırım fakat herhangi bir plan yapmam. Bu nedenle romanın hangi
bölümünde neler olacağını ve romanın nasıl sona
ereceğini de hiç bilmem. Hani Roland Bartes’a,
duygu ve düşünceleri nasıl anlatmak gerektiği
sorulduğunda o, körü körüne, demiş ya, benimkisi
de aynen öyle.

6. I. Çocukluk yıllarından beri böyle önemsiz şeyle-

re takılıp duruyordu.
II. Evinde külfetsiz ve içten bir konukseverlikle de
ben karşılaştım.
III. Meşakkatsiz bir iş olsa gerek, yoksa iş için
kısa süre tanımazlardı.
IV. Peki, öyleyse neden söz vermeyi değersiz
bulmuşuz?
V. Ama en ufak, en ehemmiyetsiz şeyi derin derin
düşünür.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap olabilir?

Altı çizili sözcüklerden hangileri “sıkıntısız,
kolay” anlamında kullanılmıştır?

A) İlk romanınızı ne zaman yazdınız?
B) Hangi türde romanlar yazıyorsunuz?
C) Bir romanı yazmaya nasıl başlarsınız?
D) Sinemaya uyarlanan romanınız var mı?
E) Romanlarınız hayatınızdan izler taşır mı?

A) I ve II.
C) II ve III.
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E) IV ve V.

B) I ve III.
D) II ve IV.
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7. “Acı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde

11.

“Acı poyraz kuvvetle esiyordu.” cümlesindeki
anlamıyla kullanılmıştır?

+

A) Her akşam olduğu gibi acı kahvesini yudumluyordu.
B) Başkalarına acı vermekten elinden geldiğince
kaçınıyordu.
C) Bu durumun gerçeklerle uyumsuzluğu ona acı
gelmişti.
D) Arabanın yaptığı acı fren sesi hepimizi korkutmuştu.
E) Yapılan ameliyatlardan dolayı çok acı çekmişti.

9. Bergama İlçe merkezinin kuzey batısında yer alan

I
II
ve 20 km’lik bir yola ulaşan yayla Türkiye’nin en
             III                                             IV                                             
büyük çam fıstığı deposu.
                  V

12.
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A) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
C) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
D) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem

Numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
A) I ve II.
C) III ve IV.

E) IV ve V.

1625

A) 7265
C) 7375

8. “Taşlık sahile oturup denize kulak verirseniz dalgaların şarkılarını dinleyebilirsiniz.” cümlesinin
öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

ABC
# 23

Yandaki çarpma işlemi basamak
kaydırılmadan yapıldığı için sonuç
yanlış bulunmuştur.
Çarpma işlemi doğru yapıldığında
sonuç kaç olur?
B) 7365
D) 7465

E) 7475

18
18 12
7
n-d
n
7
63 25
25
işleminin sonucu
2 1
3 2
kaçtır?
d

A) - 12 B) - 6

C) 3

10. Değerli olan sizsiniz (  ) hayalleriniz (  ) tutkunuz

E) 12

13. Tuna 3 günde bir, Arif 4 günde bir, Harun ise
5 günde bir yüzmeye gitmektedir.

Bu üç arkadaş birlikte ilk defa pazartesi günü
yüzmeye gittiklerine göre 4. kez hangi gün
birlikte yüzmeye giderler?
A) Pazartesi
C) Cuma
E) Pazar

B) I ve III.
D) III ve V.

D) 6

B) Perşembe
D) Cumartesi

14. a, b, c birer reel sayıdır.

ve düşünceleriniz (  ) Eğer hayalinizi gerçekleştirmek isterseniz gerçekten sizi destekleyecek (  )
hayal ortağınız olacak kişiyi bulmak en önemlisi (  )

a $ b 1 0 ,  a $ c 2 1 0   ve  b 3 $ c 5 1 0 ’tür.
Buna göre a, b, c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

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

A) - , + , -

B) - , - , +

C) - , + , +

D) + , - , +
E) + , + , -
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15.

4

9

3

81 = 3

A) 6

x-5
3

55
8

B)

20. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki öğretmenlerin yaş

olduğuna göre x kaçtır?
C) 7

D)

29
4

aralıklarına göre sayılarının dağılımı verilmiştir.
Tablo: Yaş Aralıklarına Göre Öğretmenlerin
Sayılarının Dağılımı

E) 9

16. _ 2x - y - 4 i + 4 _ y - 8 i = 0 olduğuna göre
2

2

x + y kaçtır?

17.

B) 16

C) 20

D) 22

E) 36

Yandaki bölme işleminde A ve x
doğal sayı olmak üzere kalan x2 dir.

A 75
x
x2

Buna göre A en çok kaçtır?
A) 756
C) 608

B) 664
D) 574

E) 492

18. Bir bilgisayarın şifresi üç karakterlidir. Birinci

karakter A, B, C, D, E harflerinden biri, ikinci
karakter 1, 2, 3, 4 rakamlarından biri ve üçüncü
karakter 5, 6, 7 rakamlarından biri kullanılarak
oluşturulacaktır.

1
80

B)

1
70

C)

1
60

D)

1
50

E)

C) 5

D) 6

28-35

4

36-43

8

44-51

3

A) Öğretmenlerin yarısı 20-27 yaş aralığındadır.
B) 35 yaşından büyük 15 öğretmen vardır.
C) 28-35 yaş aralığında 8 öğretmen vardır.
1
D) Öğretmenlerin 4 ’ü 28-35 yaş aralığındadır.
E) 36 yaşından küçük 9 öğretmen vardır.

21. Mustafa Kemal askerî rüştiye öğrenimini

aşağıdaki şehirlerin hangisinde görmüştür?
A) Manastır
C) İstanbul
E) Şam

B) Selanik
D) Sofya

A) Romanya
B) Bulgaristan
C) Yunanistan
D) Karadağ
E) Arnavutluk

1
40

23. Çanakkale Savaşı’nda, Çanakkale Müstahkem

bir paket mercimek, bir paket fasulye ve bir paket
nohut tartılıyor. Mercimek ve fasulye paketlerinin kütleleri toplamı nohut paketinin kütlesinden
büyüktür.
Mercimek ve fasulye paketlerinin kütlelerinin
eşit olduğu bilindiğine göre bu üç paketin
kütleleri toplamı kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
B) 4

5

eden Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?

19. Kütleleri kilogram cinsinden birer doğal sayı olan

A) 3

20-27

22. I. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan

Buna göre bu bilgisayar için oluşturulacak
şifrenin A47 olma olasılığı nedir?
A)

Öğretmen Sayısı

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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A) 14

Yaş Aralığı

Mevki Komutanı olarak görev yapan ve
“18 Mart Kahramanı” olarak anılan Türk komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) Fevzi Çakmak
C) Cevat Çobanlı
D) Ali Fuat Cebesoy
E) Refet Bele

E) 7
4
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24. Ülkedeki bütün millî cemiyetlerin, Anadolu ve

28. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan

Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında
birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisiyle
gerçekleşmiştir?

inkılaplardandır?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Soyadı Kanunu’nun kabulü
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
E) Medeni Kanun’un kabulü

A) Sivas Kongresi’nin toplanmasıyla
B) Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
C) Misak-ı Millî’nin ilan edilmesiyle
D) Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasıyla
E) Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesiyle

29. Aşağıdakilerden hangisi ile azınlıklara ve ya-

bancılara ait okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından
verilmesi zorunlu hâle getirilmiştir?

25. Türkiye Büyük Millet Meclisini tanıyan ilk
A) Pakistan
C) Irak
E) Suriye

B) İran
D) Afganistan

26. - - - - ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş

yıllarında ekonomik alanda kalkınmayı, sanayileşmeyi, millî gelirin artmasını ve sosyal adaleti
sağlamıştır.
Verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki Atatürk
ilkelerinden hangisi gelmelidir?
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Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Milliyetçilik

A) Medreselerin kapatılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanması
C) Yeni Türk Harflerinin kabulü
D) Millet Mekteplerinin açılması
E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü

30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu
ile sağlanan düzenlemelerden biri değildir?

A) Evliliğin resmi nikah memuru tarafından yapılması
B) Kadınlara da boşanma hakkının verilmesi
C) Tek eşlilik kuralının getirilmesi
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
E) Türk kadınına çeşitli mesleklerde çalışma
hakkının verilmesi

31. İlk Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk
kurallarına ne denir?
A) Toy
C) Töre

27. • Atatürkçü düşünceye dinamiklik kazandırır.
• Yeni atılımları ve sürekli gelişmeyi amaçlar.
• Her alanda çağa uygun yeniliklerin yapılmasını

E) Oguş

B) Kurultay
D) Toygun

32. Uygurlarda altın, gümüş, bakır ve demirden

yapılan süs eşyalarının görülmesi aşağıdakilerden hangisinde geliştiklerini gösterir?

hedefler.

A) Hayvancılıkta
B) Avcılıkta
C) Ağaç işçiliğinde
D) Maden işlemeciliğinde
E) Hukuk sisteminde

Özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik
5
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33. Türk toplumunda ata sporu olarak bilinen ve

38. Osmanlı Devleti’nde meşruti yönetime aşağı-

günümüzde de yaygın olan sporun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güreş
C) Basketbol
E) Tenis

dakilerden hangisinin kabulü ile geçilmiştir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Kanun-i Esasi
D) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) Sened-i İttifak

B) Futbol
D) Beyzbol

34. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra bilinen

39. Osmanlı Devleti’nde toprağını izinsiz olarak

ilk yazılı eser olma özelliği taşıyan Kutadgu
Bilig adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

35. Selçuklularda askerî işler ile ilgilenen divan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Arz
B) Divan-ı İşraf
C) Divan-ı İstifa
D) Divan-ı Tuğra (İnşa)
E) Divan-ı Risalet

terk eden veya üç yıl üst üste ekmeyenlerden
alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çift bozan
B) Ağnam
C) Haraç
D) Cizye
E) Derbent
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A) Nizamülmülk
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Harezmi
D) Birûni
E) Yusuf Has Hacip

A

40. Süleymaniye ve Selimiye camilerinin mimarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sedefkâr Mehmet Ağa
B) Mimar Kemalettin
C) Mimar Hacı Musa
D) Mimar Sinan
E) Mehmet İsa Efendi

41. Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri
haklar Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar
ve Ödevler” bölümünde yer almaktadır.

36. Osmanlı Devleti’ndeki Hilâl-i Ahmer kurumu, günümüzde aşağıdaki hangi isimle anılmaktadır?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve
ekonomik haklar arasındadır?

A) Darülaceze
B) Türk Kızılayı
C) Darüşşafaka
D) Yeşilay
E) Türk Tarih Kurumu

A) Özel hayatın gizliliği
B) Kişi hürriyet ve güvenliği
C) Dernek kurma özgürlüğü
D) Eğitim ve öğrenim
E) Kamu hizmetlerine girme

37. İlk Türk alfabesi aşağıdaki Türk devletlerinden

42. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilme

hangisine aittir?

şartlarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Asya Hun Devleti
B) Büyük Selçuklu Devleti
C) Avrupa Hun Devleti
D) Gazneli Devleti
E) Kök Türk Devleti

A) Kısıtlı olmamak
B) Türk vatandaşı olmak
C) 25 yaşını doldurmuş olmak
D) En az ilkokul mezunu olmak
E) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
6
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43. İdari mahkemelerce verilen ve yasanın başka

46. İnsan haklarının temel taşlarından birisi de

bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve
hükümlerin son inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A

insanın maneviyatını oluşturan “insan onuru”dur.
Onur; her insanın, insanlığın bir temsilcisi olması
dolayısıyla sahip olduğu ve başkaları tarafından
saygı duyulması gereken manevi varlığıdır.

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

Verilen ifadeden hareketle insan onuruyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Çağdan çağa değişen özellikler gösterir.
B) Neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirtir.
C) Tüm insanlar için evrensel bir içerik taşır.
D) İnsanın sorumluluk üstlenmesine neden olur.
E) Bir durum karşısında bizi tepkide bulunmaya
iter.

malara taraf olmayla ilgili aşağıdaki koşullardan hangisi yanlıştır?
A) TBMM uluslararası antlaşmaları bir yasa ile
uygun bulur.
B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası
antlaşmalar yasa gücündedir.
C) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası
antlaşmalarla yasaların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda, uluslararası antlaşma hükümleri
esas alınır.
D) Uluslararası antlaşmalar hakkında anayasaya
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne
başvurulur.
E) Uluslararası antlaşmaları Cumhurbaşkanı
onaylar ve yayımlar.
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44. 1982 Anayasası’na göre uluslararası antlaş-

47. Siyaset ve askerlik alanındaki zaferler ne denli

büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle
taçlandırılmazlarsa iyice yerleşmiş olamaz, kısa
zamanda sönüp gider. Bunun içindir ki en büyük
ve parlak zaferlerimizin de sağlayabildiği, daha
da sağlayabileceği yararlı meyveleri toplayıp, onlardan yararlanmak için ekonomimizin, ekonomik
egemenliğimizin sağlanması, pekiştirilip genişletilmesi gerekir.
Atatürk’ün verilen ifadelerinde aşağıdaki ilkelerinden hangisinin gerekliliği vurgulanmıştır?
A) Milliyetçilik
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) İnkılapçılık
E) Devletçilik

45. Sened-i İttifak’ın aşağıdaki hükümlerinden
hangisi insan haklarıyla ilgilidir?

A) Padişahın otoritesi devletin temelidir.
B) Devletin ve hanedanın yaşaması, düzenli bir
ordunun kurulmasına bağlıdır.
C) Hanedanlar, padişahın ve devlet otoritesinin
korunması için birbirlerine kefil olacaklardır.
D) Devlet hazinesinin ve gelirinin toplanması,
korunması ve padişahın emirlerinin yerine
getirilmesi gerekir.
E) Haksız vergilerin kaldırılması için sadrazam ile
hanedan arasında görüşmeler yapılacaktır.

48. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın
özellikleri arasında yer almaz?		

A) Yasaların Anayasa’ya aykırı olamayacağı
belirtilmiştir.
B) Temel haklar güvenceye kavuşturulmuştur.
C) Devletin temel niteliği Cumhuriyettir.
D) Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.
E) Meclis üstünlüğü esastır.
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49. “Çoğulcu demokrasinin olmadığı bir yerde hukuk

53. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre bir

devletinden de bahsedilemez.” ifadesi hukuk
devleti olmanın aşağıdaki gereklerinden hangisinin önemine dikkat çekmektedir?

fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren en fazla
kaç gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir
itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş
sayılır?

A) Mahkemelerin bağımsızlığının
B) İdarenin hukuka bağlılığının
C) Kanun önünde eşitliğin
D) Kuvvetler ayrımının
E) Demokratik rejimin

A) Üç
C) Sekiz

E) On beş

B) Beş
D) On

54. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ticari

işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır aşağıdakilerden hangisinin kararıyla belirlenir?

50. Demokrasiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hanA) Referans noktası olarak gelenekleri temel alır.
B) Bireysel özgürlükleri korur ve geliştirir.
C) Çoğunluğun yönetimine dayanır.
D) İnsanlar yasalar önünde eşittir.
E) Temsil esasına dayalıdır.

51. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği

tarihten itibaren - - - - hafta içinde sonuçlandırır.
Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en
fazla - - - - hafta uzatılabilir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
A) dört - iki
C) altı - iki

E) sekiz - bir
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gisi yanlıştır?

A) Hazine ve Maliye Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) İçişleri Bakanı
D) Cumhurbaşkanı
E) Ticaret Bakanı

55. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile
bilanço günü arasında (istisnai durumlar hariç) kaç aydan fazla zaman geçmişse birleşmeye katılan şirketler bir ara bilanço çıkarmak
zorundadır?
A) İki              
C) Dört                  
E) Altı

B) Üç                 
D) Beş                   

56. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

hamile yazılı senetler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

B) dört - üç
D) altı - üç

A) Senedin, borçlunun rızası olmaksızın tedavüle
çıkarıldığı yolunda bir def’i ileri sürülemez.
B) Borçlu hamile yazılı faiz kuponlarından doğan
alacağa karşı ana paranın ödendiği def’inde
bulunabilir.
C) Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim
ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan
her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı
senet sayılır.
D) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin geçersizliğine ilişkin
veya senedin metninden anlaşılan def’ilerle,
alacaklı her kim ise ona karşı şahsen sahip
olduğu def’ileri ileri sürebilir.
E) Borçlu ile önceki hamillerden biri arasında
doğrudan doğruya var olan ilişkilere dayanan
def’ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap
ederken hamilin bilerek borçlunun zararına
hareket etmiş olması hâlinde geçerlidir.

52. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ser-

maye şirketlerinin aşağıdakilerden hangisiyle
yapacağı birleşme geçerli birleşmelerdendir?
A) Şahıs şirketleriyle
B) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle
C) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle
D) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye
şirketleriyle
E) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve
komandit şirketlerle
8

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI

57. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre

61. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre

A) “Yarım ay” ibaresi onbeş günlük bir süreyi
ifade eder.
B) Vade olarak bir ayın başı, ortası veya sonu
gösterilmişse, bunlardan ayın birinci haftası,
ikinci haftası ve dördüncü haftası anlaşılır.
C) “Sekiz gün” veya “onbeş gün” ibarelerinden bir
veya iki hafta değil, gerçek olarak sekiz veya
onbeş günlük bir süre anlaşılır.
D) Bir poliçe, düzenlenme gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya birkaç ay veya yarım
ay sonra ödenmek üzere düzenlendiği takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir.
E) Düzenlenme gününden veya görüldükten bir
veya birkaç ay sonra ödenmek üzere düzenlenen bir poliçenin vadesi, ödemenin yapılması
gereken ayın o günün karşılığı olan gününde
gelmiş olur.

58. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ge-

miler hakkında cebrî satış yoluyla vaktinden
evvel satış yapılırken icra müdürlüğü satış
bedelini, hak sahipleri adına, kaçar aylık vadeli hesaba dönüştürerek icra mahkemesince
belirlenecek bankaya yatırır?
A) Birer             
C) Üçer               
E) Beşer

B) İkişer              
D) Dörder                

elektronik işlemler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
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poliçelerde ödeme sürelerinin hesabı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A

A) Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile
aynı ispat gücünü haizdir.
B) Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve
esaslar, Cumhurbaşkanı kararı ile düzenlenir.
C) İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü
icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı
Bilişim Sistemi kullanılır.
D) Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce
güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır.
E) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması
gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı
olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.

62. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre icra

ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî
ödeme aşağıdakilerden hangisi tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi
adına açılan hesaba yapılır?
A) Adalet Bakanlığı
B) Ticaret Bakanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

59. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre gemiler hakkında ihtiyati haciz kararının icrasında
alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren en geç kaç iş günü içinde kararın
infazını istemek zorundadır?
A) Üç
C) Yedi

E) On beş

63. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre aşa-

ğıdaki hâllerden hangisi kendisinde bulunan
müflis taksiratlı sayılır ve Türk Ceza Kanununa göre cezalandırılır?

B) Beş
D) On

A) Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa
B) Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya
hususi menfaatler temin ederse
C) Alacaklıların zararına olarak hakikate aykırı
makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar ederse
D) Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde külliyetli para sarfetmişse
E) Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla veya
noksan gösterirse

60. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre unvan
değişikliği suretiyle icra kâtipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun yüzde kaçını
geçemez?

A) Onunu
C) Otuzunu
E) Ellisini

B) Yirmisini
D) Kırkını
9
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64. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre

68. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre icra

ilamların icrasında, icra emrinin tebliği üzerine borçlu en fazla kaç gün içinde dilekçe ile
icra mahkemesine başvurarak borcun zaman
aşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği
itirazında bulunabilir?
A) Üç                 
C) Yedi                    
E) On iki

A

ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıt aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Esas kaydı
B) Kasa kaydı
C) Talimat kaydı
D) Zimmet kaydı
E) Muhabere kaydı

B) Beş                   
D) On                   

65. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair

Nizamname’ye göre defterler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Hesabı cari defteri borçlu ile alacaklıların
hesaplarını müfredatı ile gösterir ve ihtiyaca
göre eşhas ve banka hesabı cari defterleri ayrı
ayrı tutulur.
B) Ad ve soyadları defteri alacaklıların soyadlarına göre ve alfabe sırasıyla düzenlenir. Bu
defterde alacaklının adı, borçlunun soyadı
ve adı, dosya numarası mahsus sütunlarına
ayrıca kaydedilir.
C) Defterlerde kazıntı ve silinti caiz değildir. Yanlış yazılan kelimeler okunabilecek gibi çizilip
doğrusu yazılır ve altı imza olunur.
D) Temyiz ve zimmet defterleri mahkemelerce
diğer davalara mütaallik tutulan mümasil defterlerle birleştirilebilir.
E) İşler ve muameleler defterlere muamele haneleri takip edilmek üzere tarih sırasıyla yazılır.

69. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

66. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair

A) Posta mutemet kaydı
B) Haciz takip kaydı
C) Cezaevi yapı harcı kaydı
D) Disiplin soruşturması kaydı
E) Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı

70. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

UYAP’ın kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) UYAP’a verilerin usulüne uygun girilmesini
temin için yazı işleri müdürü gözetim ve denetimle yükümlüdür.
B) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda
düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından
güvenli elektronik imza ile imzalanır.
C) İcra iflas dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu
hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep
edilebilir.
D) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer, güvenli
elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP
vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflas
dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge
gönderebilirler, takip açabilirler.
E) Taraf veya vekilleri tarafından elektronik
ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda
biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat
00:00’a kadar tamamlanması zorunludur.

Nizamname’ye göre aşağıdakilerden hangisi
her icra ve iflas dairesinde tutulması mecburi
defterlerden biridir?
A) Zimmet defteri
B) Tahsilat defteri
C) Temyiz defteri
D) Hesabı cari defteri
E) Muhabere gelen defteri

67. İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair

Nizamname’de belirtilen süre dâhilinde
alınmayan evrak ve defterler en az kaç sene
hitamında imha olunabilir?
A) Beş                  
C) On                
E) Yirmi

aşağıdaki kayıtların hangisinde sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı,
sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye
numarası, tarihi, sütunları yer alır?

B) Yedi                 
D) On beş                 
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71. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre taşı-

74. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre para

nır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte
ödeme emrine ödeme süresinin en fazla kaç
gün olduğu yazılır?
A) Üç
C) Yedi

E) On beş

A

ve değerli şeylerin tevdi edileceği bankalar ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Beş
D) On

72. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre

A) Elektronik ortamda teklif verme işlemi; en yüksek teklif miktarı belirlenmek suretiyle, bu miktara ulaşıncaya kadar başka bir teklif verildiği
takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar kadar
otomatik olarak artırılması talimatı verilmesi
suretiyle de yapılabilir.
B) Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
ellisinden az olamaz, teklif vermeden önce,
haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin
yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
C) Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet
Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir.
D) Birinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya ilgili
maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış
talebi düşer.
E) Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme
yoluyla birinci artırma tarihinden on gün önce
başlanır.
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taşınırın ihale usulü ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Adalet Bakanlığının izni alınmadıkça, vadeli
hesap açtırılamayacağı gibi tahvil de alınamaz.
B) İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü
nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi
adına açılan hesaba yapılır.
C) İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken
her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği
banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü
tarafından resen bankaya verilecek talimat
gereği yapılır.
D) İcra ve İflas Kanunu uyarınca, icra ve iflas
daireleri aldıkları parayı ve değerli şeyleri icra
ve iflas dairelerinin bulunduğu yerler de gözönünde tutularak, ülke çapında teşkilatlanmış
bankalardan Hazine ve Maliye Bakanlığınca
uygun görülenlere tevdi ederler.
E) Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen
paralar, en geç tahsilâtın yapıldığı günü takip
eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
banka hesabına yatırılmak üzere icra veya
mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

75. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na göre noter harçlarının alınma ölçüleri ve nispetleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en az
harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir
harç alınır.
B) Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi
işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya
ağırlıklar esastır.
C) Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi,
işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas
üzerinden alınır.
D) Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi
hâlinde asıl senet, mukavele ve kâğıtlardan
alınmış olan harcın yarısı alınır.
E) Birden ziyade kimseler, bir kâğıda ayrı ayrı
işler için imza atıyorlarsa her birinden imza
ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.

73. Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı işlere
ait yazışmalar ayrıca muhabere kaydına geçirilmez, - - - - kaydına kaydedilmekle yetinilir.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere hangisi
getirilmelidir?
A) Zimmet
B) Posta mutemet
C) Duruşma günleri
D) Disiplin soruşturması
E) Kanun yoluna başvuru
11
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76. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na göre vergi yar-

81. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na

gısı işlemlerinden bu Kanun’a ekli kaç sayılı
tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına
tabidir?
A) (1)      B) (2)    

C) (3)     D) (4)   

göre transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenecek taşıma
işleri vergiden müstesnadır?

E) (5)

A) Ticaret Bakanı
B) Dışişleri Bakanı
C) Cumhurbaşkanı
D) Hazine ve Maliye Bakanı
E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

77. 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na göre kendi

kısımlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda
alınması lazım gelen harçlar; harç alacağının
doğması tarihinden itibaren en geç kaç gün
içinde ödenir?
B) 10

C) 15

D) 20

82. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na

E) 30

78. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi resmi daire sayılmaz?
A) Köyler
B) Belediyeler
C) İl özel idareler
D) Genel ve özel bütçeli idareler
E) Resmi dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği
bulunan iktisadi işletmeler

79. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre

makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usul ve
esasları belirlemeye aşağıdakilerden hangisi
yetkilidir?

göre aşağıdakilerden hangisi matraha dâhil
olmayan unsurlardandır?
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A) 7

A

A) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma giderleri
B) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan yükleme ve boşaltma giderleri
C) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri
gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon
karşılığı gibi unsurlar
D) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi
çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler
E) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere
uygun miktardaki iskontolar

83. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre söz-

leşmenin şekillerinden olan yazılı şekil ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Ticaret Bakanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
E) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

A) Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur.
B) Görme engellilerin imzalarında şahit aranır.
Görme engellilerin imzalarını el yazısı ile
atmaları yeterli değildir.
C) İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması,
ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda
ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır.
D) İmza atamayanlar, imza yerine usulüne göre
onaylanmış olması koşuluyla, parmak izi, el ile
yapılmış bir işaret ya da mühür kullanabilirler.
E) İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza da, el
yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

80. Basılı damga konulacak kâğıtların vergisi, yüzde
- - - - ile - - - - olarak ödenir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangisi getirilir?
A) beş noksanı - peşin
B) on noksanı - peşin
C) on beş noksanı - peşin
D) beş fazlası - üç taksit
E) on fazlası - beş taksit
12
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84. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre temsil

87. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre se-

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

85. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre be-

densel zararın kapsamı, karar verme sırasında
tam olarak belirlenemiyorsa hâkim, kararın
kesinleşmesinden başlayarak kaç yıl içinde,
tazminat hükmünü değiştirme yetkisini saklı
tutabilir?
A) İki
C) Dört

E) Altı

B) Üç
D) Beş

A) İki
C) Yedi

E) On iki

B) Beş
D) On

88. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece
ay belirlenmişse, bundan o ayın hangi günü
anlaşılır?
A) Birinci
C) On beşinci
E) Son
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A) Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse temsil yetkisinin içeriği ve derecesi, bu bildirime
göre belirlenir.
B) Temsilciye yetki belgesi verilmişse, yetki sona
erse dahi temsilci bu belgeyi temsil olunana
geri vermekle yükümlü değildir.
C) Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına
ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları,
doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar.
D) Temsilci, yetkisinin sona ermiş olduğunu
bilmediği sürece, temsil olunan veya halefleri,
temsilcinin yapmış olduğu hukuki işlemlerin
sonuçlarıyla bağlıdırlar.
E) Temsil olunan veya halefleri, temsilcinin
belgeyi geri vermesi için gerekeni yapmazlarsa, bundan dolayı iyi niyetli üçüncü kişilerin
zararını gidermekle yükümlüdürler.

bepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı her
hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten
başlayarak en az kaç yılın geçmesiyle zaman
aşımına uğrar?

86. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez.
B) Zenginleşen iyi niyetli ise, yaptığı zorunlu ve
yararlı giderleri, geri verme isteminde bulunandan isteyebilir.
C) Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının
malvarlığından veya emeğinden zenginleşen,
bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlüdür.
D) Borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine
getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu
sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri
isteyebilir.
E) Sebepsiz zenginleşen, zenginleşmenin geri istenmesi sırasında her ne olursa olsun zenginleşmenin tamamını geri vermekle yükümlüdür.
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B) Onuncu
D) Yirminci

89. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre takas
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Takas, ancak borçlunun takas iradesini alacaklıya bildirmesiyle gerçekleşir.
B) Borçlu, takas hakkından önceden feragat
edemez.
C) Asıl borçlunun takası ileri sürme hakkı bulundukça, kefili de alacaklıya ifada bulunmaktan
kaçınabilir.
D) Üçüncü kişi yararına borçlanan kişi, bu borcu
ile sözleşmenin diğer tarafından olan alacağını
takas edemez.
E) Borçlunun iflası hâlinde alacaklılar, muaccel
olmasalar bile, alacaklarını, müflise olan borçları ile takas edebilirler.

90. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre

zaman aşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Zaman aşımı, alacağın muaccel olmasıyla
işlemeye başlar.
B) Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her
alacak on yıllık zaman aşımına tabidir.
C) Asıl alacak zaman aşımına uğrayınca, ona
bağlı faiz ve diğer alacaklar da zaman aşımına
uğramış olur.
D) Süreler hesaplanırken zaman aşımının başladığı gün sayılır ve zaman aşımı ancak sürenin
son günü mesai bitiminde gerçekleşmiş olur.
E) Ömür boyunca gelir ve benzeri dönemsel
edimlerde, alacağın tamamı için zaman aşımı,
ifa edilmemiş ilk dönemsel edimin muaccel
olduğu günde işlemeye başlar.

İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI

91. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre borç

94. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

göre tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Borçlu, alacaklılardan birine yaptığı ifayla,
bütün alacaklılara karşı borcundan kurtulmuş
olmaz.
B) Müteselsil alacaklılık, borçlunun, alacaklılardan her birine borcun tamamını isteme hakkını
tanıdığı veya kanunun belirlediği durumlarda
doğar.
C) Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden
alacaklı, bu fazlalığı payını alamamış olan
diğer alacaklılara ödemekle yükümlüdür.
D) Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye
başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe,
borçlu onlardan dilediği birine ifada bulunabilir.
E) Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar
arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, alacaklılardan her birinin edim
üzerindeki hakları eşittir.

92. Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini,

aralarında aslilik-ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle,
aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için,
talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
göre yukarıda açıklanan dava çeşidi hangisidir?
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ilişkilerinde özel durumlar kapsamında müteselsil alacaklılık ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Eda davası      
B) Tespit davası        
C) İnşaî dava      
D) Terditli dava       
E) Seçimlik dava

A

A) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan
taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip
de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri
takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına
karar verilir.
B) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların
başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak iki
ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.
C) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava,
işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay
içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu
üzerine yenilenebilir.
D) İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay
içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu
gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece
kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.
E) Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan
davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır.

95. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

göre bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri,
değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı
ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin,
yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri
en az kaç Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir?
A) bin               
C) ikibin             
                 E) üçbin

B) binbeşyüz                  
D) ikibinbeşyüz

96. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahke-

meleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve
Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
yazı işleri müdürünün görev ve sorumluluklarından biri değildir?

93. Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesi-

nin davalıya tebliğinden itibaren - - - - haftadır.
Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut
imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya
mahsus olmak ve - - - - ayı geçmemek üzere ek
bir süre verilebilir.

A) Yargılaması devam eden dosyaları düzenli ve
eksiksiz bir şekilde muhafaza etmek
B) Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak
C) Dava dilekçesini ve havalesi gereken evrakı
havale etmek
D) Harç tahsil müzekkerelerini yazmak ve kesinleştirme işlemlerini yapmak
E) Hukuki başvuru veya kanun yolları incelemesi
için dosyayla ilgili gerekli işlemleri yapmak ya
da yaptırmak

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na
göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
A) iki - bir      
C) iki - üç              
E) bir - üç

B) bir - iki             
D) üç - bir             
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97. İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren - - - - gün

100. Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e göre yabancı ülkelerde Türk vatandaşına yapılacak tebligat ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren
merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin
edebilir. Ancak, bu süre - - - - günü geçemez.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangisi getirilmelidir?
B) beş - 10                  
D) yedi - 20              

98. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebliğ

evrakının veya ihbarnamenin talikine karşı
koyanlar ile talik edilen bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan, imha eden veya okunamaz hâle getirenler hakkında ne kadar hapis
cezasına hükmolunur?
A) İki aydan bir yıla kadar
B) Üç aydan bir yıla kadar
C) Altı aydan iki yıla kadar
D) Dokuz aydan iki yıla kadar
E) Bir yıldan iki yıla kadar
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A) üç - 10           
C) yedi - 15                
E) on - 30

A) Tebellüğden kaçınma hâlinde bu husus
mazbataya yazılarak tebliğ yapan tarafından
imzalanır.
B) Yabancı ülkede kendisine tebligat yapılacak
kişi, Türk vatandaşı olduğu takdirde tebligat, o
yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu
vasıtasıyla da yapılabilir.
C) İlgili maddeye göre kazaî merciler tarafından
çıkarılacak tebligatta, tebliğ evrakı doğrudan o
yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gönderilebilir.
D) Bildirimin o ülkenin mevzuatına göre muhataba
tebliğ edildiği belgelendirildiğinde, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna başvurulmadığı
takdirde tebligat otuzuncu günü bitiminde
yapılmış sayılır.
E) Tebliğin konusu ile hangi merci tarafından
çıkarıldığı bilgilerinin yer aldığı ve on beş gün
içinde başvurulmadığı takdirde tebliğin yapılmış sayılacağı ihtarını içeren bildirim, muhataba o ülkenin mevzuatının izin verdiği yöntemle
gönderilir.

99. Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e göre müddet tayini ile ilgili yabancı
ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü
içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci
tarafından, belirlenen günden en az kaç ay
önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?
A) Bir                     
C) Üç                    
E) Beş

A

B) İki                   
D) Dört                     

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.
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ADALET BAKANLIĞI
İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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