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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI



AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 
120 dakikadır (2 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, 
cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni ce-
vabınızı işaretlemeyi unutmayınız.

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üze-
rinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmaya-
caktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen 
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız ya-
rarınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR

TESTİ

1. Bu testte 50 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Bütün eksiklerine, kusurlarına karşın bu kitabıma 

duyduğum sevgi hiç azalmayacak. Çünkü onu yazarken

kendi sesimi ilk kez duydum. Oldukça güvensiz, kısık
         I

olmasına karşın yine de benim sesimdi. Asla 

unutamayacağım bir deneyimdi bu benim için: 
                         II 

Harflerin dünyaya getirdiği bebeğin ilk çığlığı, ilk özgün
                      III

ürün… Bu kitap benim için gerçekten bir savaş alanı,
                                                                        IV

kendini var etmek adına verilen amansız bir savaş.
      V 

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde mecazlı
bir kullanıma başvurulmamıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

(I) Gök bilimin en heyecan verici alanlarından biri olan
ötegezegen (Güneş sistemi dışı gezegen) araştırmaları
son zamanlarda büyük hız kazandı. (II) Bundan iki yıl
önce uzaya Kepler Uzay Teleskobu gönderildi; onun
sayesinde, bildiğimiz ötegezegenlerin sayısı 700’ü aştı.
(III) Dolayısıyla Güneş sistemi dışında gezegen
keşfetmek sıradan bir olay hâline geldi. (IV) 16 yıl önce
ötegezegenlerin varlığı yalnızca kâğıt üzerinde
tartışılıyordu. (V) Öyle bir noktaya geldik ki Dünya’ya
benzeyen gezegenlerin var olup olmadığını
araştırıyoruz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
karşılaştırma yapılmıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

1.

2.

(I) Conrad’ın Üç Deniz Öyküsü adlı yapıtı yayımlandığın-
da yeni bir okuma serüvenine başlamanın heyecanını
yaşamıştım. (II) Üç uzun öyküden oluşuyordu kitap. 
(III) İlk öykü Tayfun’u okuyup bitirdiğimde ikincisine
hemen geçemedim. (IV) Bir süre Tayfun’un bende oluş-
turduğu sarsıntının tadını çıkarmak istedim. (V) Kaptan
MacWhirr’in yönetimindeki Nan-Shan adlı buharlı
geminin denizde yakalandığı fırtınanın öyküsüydü bu.
(VI) Bu öyküyü okurken daha önce yaşadığım ve çok
korktuğum bir fırtınayı anımsadım. (VII) Nan-Shan’ın
neredeyse dağılarak yol aldığı tayfunda, benim yaşa-
dıklarımın ne kadar hafif kaldığını düşündüm ama
sonuçta o da benim fırtınamdı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
kişisel düşünceye yer verilmemiştir?

A) B) C)

E)D)

I. ve II. II. ve V. III. ve IV.

V. ve VI. VI. ve VII.

Yürüyüşümüz sırasında karşımıza, üzerinde 

siyah yazılar olan sarı-yeşil bir tabela çıktı. Biz 
          I            II

kara yolunu ya da turistik bir yöreyi gösterdiğini 
        III 

sanmıştık. Oysa ki Türkiye’nin en uzun trekking parkuru
         IV           V  

 olan Lykia Yolu’nu gösteriyormuş.

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Ankara’yı ilk kez 1951 yılında gördüm. Bir yüksekokulda
öğrenciydim. Hafta sonları arkadaşlarımla Ankara’nın
daracık sokaklarında dolaşıyor, tanımaya çalışıyorduk
kenti. Ankara Kalesi’ne çıkıyor, oradan kenti
seyrediyorduk. Anıtkabir’in yapımı sürüyordu.
Gökdelenler yoktu. Yenimahalle, Etlik sırtları; uzayıp
giden, bomboş tarlalardı. Tek tüktü gecekondular,
şimdiki gibi kenti çepeçevre sarmamıştı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Devrik cümle kullanılmıştır.

İkilemeden yararlanılmıştır.

Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

Öznellik söz konusudur.

Abartmaya başvurulmuştur.

----. Çünkü edebiyatta ve sanatta sanatsal değerin yerini
reklam değeri aldı. Popüler kültür, edebiyat ve sanattaki
gerçek değerleri silip süpürüyor. Genellikle abartılı
olayların yer aldığı; kışkırtıcılığın ön plana çıkarıldığı;
gerçeği, gerçekliği ortaya koymak yerine mistik
düşüncelerin karanlığında gezinmeyi yeğleyen, kendini
ve okurunu gizemli bir ortamda dolaştıran edebiyat
pazarlanıyor artık.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Şimdiye kadar yayımlanan ve tükenen öykü
kitaplarımın bugün yayımlanmıyor olmasının nedeni
açık

Öykünün geleceği, yazın dünyasına yeni yazarların
katılmasına bağlı

Öykücülüğümüzün dil, anlatım ve kurgu bakımından
kendini sürekli değiştirdiği doğru

Gerçeği öykü diliyle kurgulayarak yapıtlarıma
olabildiğince yansıttığıma inanıyorum

Beni yazmaya her şeyden önce kitaplar, özellikle
öykücüler özendirmiştir

5.

6.

Dickens, roman çağının yani yeni romanın insan
hayatına yön verdiği, hükmettiği dönemin yazarıdır. O
dönemde roman bir anlamda şimdiki sinemanın,
televizyonun, gazetenin işlevini de yerine getirmek
zorundaydı. Bu yüzden içinde her şey vardı: felsefe,
bilim, din, politika, toplum bilimi, adalet, biyoloji, tarih…
Romancılar karşılaştıkları her olayda her şeyden
kendilerini sorumlu hissediyor; madencilerin
sorunlarından adaletin işleyişine, savaşlardan
uluslararası anlaşmazlıklara kadar geniş bir alanda
görüşler ileri sürüyor; romanlarında bunları
tartışıyorlardı. Çünkü modern hayatın “uzmanlaşma” ve
“ayrışma” yönleri henüz yaşanmıyordu. Romancı bir
anlamda “bir bilen” konumunda, yerine göre siyasetçi,
yerine göre hukukçu, yerine göre bir bilim insanı gibi
romanlarında görüşler ileri sürüyordu.

Bu parçadan hareketle Dickens’la ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yapıtlarında hem bireysel hem toplumsal sorunları
gözlemci bir gerçeklikle yansıtmıştır.

Yapıtlarında özellikle karakterleri çizmede büyük bir
ustalık göstermiştir.

Büyük kent ve taşra yaşamını karşılaştırdığı
yapıtlarında, hırsların insanların duygularını nasıl
yok ettiğini de örnekler.

Alaycı ve yergici bir üslubu vardır.

Onun üslubu, yapıtlarının sinemaya kolaylıkla
uyarlanmasını sağlamıştır.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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“Deneme, bir gezinti gibidir.” der, bir düşünür. Keyfince
bir dolaşımdır, bir iş yolculuğu değildir. Deneme
türündeki yazıları okumanın bunca keyifli oluşunu bu
gezintiye borçluyuz. Denemede kalemin o özgürce
salınışı, istediği yerde eğlenip istediği yerde yere
dokunmayışı, günlük güneşlik bir sabah vakti ya da bir
ikindi gölgeliğinde keyfince dolaşmaya benzer.
Sıkıntının, telaşın adı okunmaz böyle gezintilerde.
Gidilecek ille de bir yer, ispatlanacak fikirler yoktur.
Kürekler aheste çekilir. Herkesin harcı değildir böyle
yürüyüşler, ehlikeyiflere özgüdür. Cenap Şahabettin mi
dediniz, Tanpınar mı? Hele Ataç… Hepsi de keyfine
düşkün adamlardır. Deneme yazarken yaptıkları, zevkli
bir zihin gezintisinden başka bir şey değildir.

Bu parçadan denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerin
hangisi çıkarılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sıkı kurallara bağlı olduğu

Bir düşünceyi kanıtlamayı amaçladığı

Yazarlarının tümünün başarılı olduğu

Okuruna hoşça vakit geçirttiği

Başka edebî türleri bünyesinde topladığı

8.
 9. - 10.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

(I) Tiyatroda dekor ne ise romanda da dış çevre tasviri
odur. (II) Nasıl dekorsuz bir oyun düşünülemezse tas-
virden arınmış bir roman da düşünülemez. (III) Tasvirin
hem ruh hâllerini aydınlatması hem dikkati dağıtmaması
için çevrenin olduğu gibi değil de yalnız telkin edici
unsurlara indirilerek verilmesi, bunların da ruh hâlleriyle
birlikte geliştirilmesi gerekmektedir. (IV) Eskiden roman-
cılar, romanlarına başlarken çevreyi uzun boylu anlatır-
lar, o çevreye bir daha dönmezlerdi. (V) Romana başlar-
ken kılı kırk yararcasına anlatılan çevre, romanın kişile-
rini ne kadar yakından ilgilendirirse ilgilendirsin, daha
onları tanımadığımız, tasvir edilen şeylerin onların haya-
tında oynayacağı rolü önceden anlayamadığımız için
bizi ilgilendirmez. (VI) Oysa bir ruh buhranını inceleyen
romancının, kimi zaman tek bir sözcükle eşyaya, pence-
reye, masaya ait bir noktayı belirtmesi, bir kişinin iç port-
resini aydınlatması bakımından son derece önemlidir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu parçayla paralel
bir düşünce içermemektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gerçek bir romancı, kahramanlarından birini daha
önce anlatmadığı bir yere götürdüğü zaman o yeri
kendi gözleriyle tasvir etmez, o yer kahramanla
kaynaştırılarak anlatılır.

Tiyatrodaki tasvir, insanın göz zevkine hitap etsin
diye düzenlenmez, sahnede bulunan her şeyin
kahramanlarla bir ilgisi vardır.

İnsan, içinde yaşadığı çevre ile tamamlandığına göre
bir romanda bu çevrelerin yer almasından daha
doğal, daha gerekli bir şey olamaz.

Kimi okuyucular, romandaki olayı önceden
kestiremediklerinden tasvirleri soğuk bulurlar,
tasvirleri de gereği kadar izlemedikleri için olayı
çıplak görürler.

Romanda diğerlerine göre silik verilen karakterler
aslında farklı bir amaca hizmet ederler; onlar dış
çevreyi, tasviri öne çıkarıp kendileri arka planda
kalırlar.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?

A) B) C) D) E)II. III. IV. V. VI.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)5 8 10 12 15

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)0,2 0,4 0,5 0,6 0,8

  olduğuna göre,

ifadesinin değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)3 4 5 8 9

11.

12.

13.

A, B ve C birer rakam olmak üzere,

koşulları sağlanıyor.

Buna göre,  toplamı kaçtır?

A) B) C) D) E)13 14 16 19 20

Üç basamaklı AB3, 3AB ve B3A doğal sayılarının
toplamı 1887 olduğuna göre,  A  rakamının
alabileceği en küçük değer kaçtır?

A) B) C) D) E)1 2 3 4 5

Bir kilogram kuru üzümün fiyatı 15 TL, bir kilogram kuru
kayısının fiyatı ise 10 TL’dir. Bir müşteri elindeki paranın
% 75’i ile kuru üzüm, kalan parasıyla da kuru kayısı
alıyor.

Bu müşteri 8 kg kuru üzüm aldığına göre, kaç kg
kuru kayısı almıştır?

A) B) C) D) E)4 5 6 7 8

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Bir kumbarada 25 kuruşluk, 50 kuruşluk ve 1 TL’lik
madenî paralar bulunmaktadır. 50 kuruşların toplam
değeri; 25 kuruşların toplam değerine eşit, 1 TL’lerin
toplam değerinin de yarısıdır.

Kumbaradaki paraların toplam değeri 40 TL
olduğuna göre, madenî para sayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)40 60 80 100 120

Aşağıdaki doğrusal grafikte, iki mumun yanmaya
başladıktan sonra boylarında oluşan değişim
gösterilmektedir.

Buna göre, bu iki mum aynı anda yanmaya
başladıktan kaç saat sonra birinin boyu diğerinin
boyunun 2 katı olur?

A) B) C) D) E)1 2 3 4 5

17.

18.

ABCD bir kare

Yukarıdaki verilere göre, ABCD karesinin alanı kaç

dir?

A) B) C) D) E)24 30 32 36 40

ABCD bir
paralelkenar

Şekildeki ABCD paralelkenarının alanı

olduğuna göre, taralı bölgenin alanı kaç dir?

A) B) C) D) E)24 26 28 30 32

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdakilerden hangisi, Pontus Cemiyetini
destekleyen Osmanlı tebaası Rumların
çalışmalarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Wilson İlkelerine karşı çıkmaları

Askere gitmeyip çeteler oluşturmaları

Cephe gerisindeki Türklere saldırmaları

Rusya adına casusluk yapmaları

Türk halkını göçe zorlamaları

Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in
Anadolu’ya geçmeden önce İstanbul’da yaptığı
çalışmalardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Padişah ile görüşmeler yapmak

İşgallere karşı mitingler düzenlemek

Fethi Okyar ile Minber gazetesini çıkarmak

Ülkenin nasıl kurtarılacağına ilişkin görüşmelerde
bulunmak

Tevfik Paşa Hükûmetinin güvenoyu almasını
önlemeye çalışmak

Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu’da düzenlenen
kongrelerin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Düzenli bir ordu oluşturmak

Azınlıklarla iş birliği yapmak

Amerika Birleşik Devletlerinin desteğini sağlamak

Padişahın isteklerini yerine getirmek

Bölgelerinin işgaline karşı direnmek

21.

22.

23.

Eğitim Kongresi, Millî Mücadele Dönemi’nde
aşağıdaki savaşlardan hangisi devam ederken
Ankara’da toplanmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I. İnönü

II. İnönü

Sakarya

Eskişehir – Kütahya

Başkomutan

Aşağıdakilerden hangisi, Kars Antlaşması’yla
Misakımillî’ye aykırı olarak sınırlarımız dışında
kalmıştır?

A) B) C)

E)D)

Batum Gümrü Musul

Hatay Tiflis

Türkiye, Lozan Antlaşması’na bağlı Ticaret
Sözleşmesi’yle 1929 yılına kadar,

I. gümrük tarifelerini değiştirme,

II. yabancı şirketleri millîleştirme,

III. bir merkez bankası kurma

haklarının hangilerinden yoksun kalmıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Cumhuriyet’in ilk kamu işletmeciliği olarak 1924
yılında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Türk Hava Kurumu

Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Ticaret ve Sanayi Odaları

Karabük Demir Çelik İşletmeleri

Maden Tetkik Arama Enstitüsü

Atatürk’ün “Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve
dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz.”
sözünün,

I. halkçılık,

II. laiklik,

III. devletçilik

ilkelerinden hangilerine dayandığı savunulabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Atatürk Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi,
İstanbul Üniversitesine çevrilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Darülbedayi

Darü’l-elhan

Darülfünun

Sanayi-i Nefise Mektebi

Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi

27.

28.

29.

Atatürk Dönemi’nde uluslararası ilişkilerin eşitlik esasına
dayanmasına dikkat edilmiştir.

Buna göre,

I. Hatay’ın ana vatana katılması,

II. kapitülasyonların kaldırılması,

III. yabancı okulların devlet kontrolüne alınması

gelişmelerinin hangilerinde, uluslararası sorunların
çözümü için iç hukuk açısından eşitlik ilkesine
dayanılmıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Yukarıdaki haritada verilen I ve IV numaralı yerlerin,
gerçek alanlarıyla iz düşümsel alanları arasındaki fark II
ve III numaralı alanlardan daha azdır.

Bu durum aşağıdaki özelliklerin hangisinin
farklılığıyla açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Jeolojik yapılarının

Toprak özelliklerinin

Yükseltilerinin

Eğim ve engebelerinin

Enlem ve boylam derecelerinin

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Türkiye’deki platoların bir kısmı volkanik materyalin
yaygın olduğu alanlarda oluşmuştur.

Buna göre haritada numaralandırılan alanların
hangisinde, bu özelliği taşıyan platolar daha geniş
yer kaplar?

A) B) C)

E)D)

I II III

IV V

Türkiye nüfusu yıllara göre sürekli artış göstermesine
karşın, son yıllarda artış hızı giderek azalmaktadır.

Nüfus artış hızının azalmasına, aşağıda verilen
faktörlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Aile planlaması

Eğitim seviyesinin yükselmesi

Sağlık koşullarındaki iyileşme

Kentleşme oranının artması

Çalışan kadın nüfus oranının artması

Anadolu’daki en eski yerleşme ve günümüzde bu
yerleşmenin yer aldığı il aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Çatalhöyük – Konya

Karain – Antalya

Tekkeköy – Samsun

Hacılar – Burdur

Çayönü – Diyarbakır

32.

33.

34.

Türkiye’de yetişen aşağıdaki ürünlerden hangisi,
Muson ikliminin etkili olduğu alanlarda daha fazla
yetişme olanağına sahiptir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ayçiçeği

İncir

Çeltik

Turunçgil

Şeker pancarı

Ormanların yapı ve ekolojik işlevlerini bozmayacak
şekilde yapılan koruma yöntemine “Ekolojik ilkelere
dayanan koruma yöntemi” denir. Türkiye’de de buna
benzer uygulamalar vardır.

Buna göre, yukarıdaki açıklamada belirtilen koruma
yöntemine uygun olmayan örnek aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Orman ürünlerinin hem üreticiler hem de tüketiciler
tarafından daha dikkatli ve tasarruflu kullanılması

Yapay gençleştirme yerine doğal gençleştirmenin
yapılması

Barajların çevresi ile su toplama havzalarındaki
ormanların “Su koruma ormanı” olarak ayrılması

Ormanların çok geniş alanlar hâlinde tıraşlama
yoluyla kesilmemesi

Orman varlığının devlet mülkü olarak tescil edilmesi

I. Doğal gaz

II. Linyit

III. Volfram

IV. Kurşun

Kahramanmaraş, yukarıdaki enerji kaynağı ve
madenlerin hangilerinin üretiminde Türkiye’de ilk
sırada yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve IV III ve IV

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Aşağıda verilen Türkiye’nin önemli enerji
santrallerinden hangisinin çevre kirliliği üzerinde
etkisi en azdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ovaakça Termik Santrali

Yatağan Termik Santrali

Çatalağzı Termik Santrali

Soma Termik Santrali

Tunçbilek Termik Santrali

Aşağıdaki haritada numaralandırılan yerlerde fotosafari
etkinliğine katılacak olan bir grup turist, Türkiye’nin bazı
milli parklarını sırasıyla gezecektir.

Buna göre numaralandırılan yerlerdeki millî parklar
aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

             I                      II                     III             

A)

B)

C)

D)

E)

Soğuksu        Yozgat Çamlığı Sultan Sazlığı

Karagöl Sahara   Ilgaz Dağı         Aladağlar

Tektek Dağları     Küre Dağları  Altınbeşik Mağarası

Hatilla Vadisi      Sultan Sazlığı  Soğuksu

Küre Dağları       Aladağlar       Sultan Sazlığı

38.

39.

Türkiye’nin bazı yörelerinde,

 yaz mevsiminin uzunluğu,

 özel konumun elverişliliği,

 doğal güzelliklerin fazla olması

aşağıdaki etkinliklerden hangisinin ön plana
çıkmasını sağlamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Arıcılığın

Yaylacılığın

Ormancılığın

İpek böcekçiliğinin

Yat turizminin

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
milletvekilliğinin düşmesini gerektiren durumlardan
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İstifa

Kesin hüküm giyme

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

Devamsızlık

Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti
sürdürmekte ısrar etme

40.

41.

Diğer sayfaya geçiniz.9

 

 

 

 

 

 



2012 - İcra

1982 Anayasası’na göre, olağan dönem kanun
hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi
Bakanlar Kuruluna aittir.

Kanun hükmünde kararname çıkarılabilmesi için
yetki kanunu bulunması zorunludur.

Kanun hükmünde kararname ile Bütçe Kanunu’nda
değişiklik yapılamaz.

Kanun hükmünde kararnameler, Anayasa
Mahkemesi tarafından denetlenemez.

Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete’de
yayımlandıkları gün Meclis onayına sunulur.

1982 Anayasası’na göre siyasi partiler
aşağıdakilerden hangisinin organlarına aday
gösteremez?

A)

B)

C)

D)

E)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Türkiye Barolar Birliği

Meclis Soruşturması Komisyonu

Meclis Araştırma Komisyonu

Belediye başkanlıkları

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’nın 118. maddesi
ile düzenlenen Millî Güvenlik Kurulu üyelerinden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genelkurmay Başkanı

Deniz Kuvvetleri Komutanı

Dışişleri Bakanı

Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı

Başbakan yardımcıları

42.

43.

44.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
değiştirilemez bir ilke değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Eşitlik ilkesi

İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi

Sosyal devlet ilkesi

Hukuk devleti ilkesi

Laik devlet ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 2010 referandumu
ile Anayasa Mahkemesinin statüsü ve kuruluşu ile
ilgili olarak yapılan değişikliklerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yedek üyelik kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi üyelerinin emeklilik yaşına
kadar olan görev süresi 12 yıl olarak
sınırlandırılmıştır.

Üye sayısı 17 olarak belirlenmiştir.

TBMM’ye, Anayasa Mahkemesine üye seçme yetkisi
tanınmıştır.

Cumhurbaşkanının, aday gösterme süreci
olmaksızın Anayasa Mahkemesine doğrudan üye
seçebilmesine imkân tanınmıştır.

Anayasa tekniğini toplumsal mühendislik aracı
olarak gören bir anlayışla düzenlenen ve toplumu,
anayasa aracılığıyla dönüştürmeyi amaçlayan
anayasalara ne tür anayasa denir?

A)

B)

C)

D)

E)

İdeolojik anayasa

İlerlemeci anayasa

Normatif anayasa

Modernist anayasa

Tarafsız (nötr) anayasa

45.

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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1982 Anayasası’na göre, iptal davası ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunların şekil bakımından denetimi, son oyla-
manın öngörülen çoğunluk ile yapılıp yapılmadığı
hususu ile sınırlıdır.

Anayasa değişiklikleri sadece şekil bakımından
incelenebilir.

Kanunlar hakkında, esas bakımından anayasaya
aykırılık gerekçesiyle dava açma süresi 10 gündür.

Kanun hükmünde kararnameler hakkında şekil bakı-
mından anayasaya aykırılık davasının, Ana Muhale-
fet Partisi Meclis Grubunca açılması mümkündür.

Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu, kanunlar
hakkında şekil aykırılığı gerekçesiyle iptal davası
açamaz.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkile-
rinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hükûmeti denetlemek

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna üye seçmek

Genel ve özel af ilanına karar vermek

Para basılmasına karar vermek

Anayasayı değiştirmek

48.

49.

Demokrasinin öncelikli şekil şartlarından biri de özgür,
serbest ve düzenli seçimler yapılmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, demokratik
seçim ilkelerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel oy ilkesi

Eşit oy ilkesi

Gizli oy ilkesi

Açık oy, gizli sayım ve döküm ilkesi

Seçimlerin, yargı organlarının yönetim ve denetimi
altında yapılması ilkesi

50.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.11
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1. Bu testte 50 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Rehin cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ciro, “bedeli tahsil içindir” veya “vekâleten” gibi bir
kaydı içerirse rehin cirosu söz konusu olur.

Rehin cirosunda ciro edene (cirantaya) karşı ileri
sürülebilecek defiler, senedi rehin cirosu ile elde
etmiş olan iyi niyetli kişiye de ileri sürülebilir.

Çeklerde rehin cirosu yapılamaz.

Senedi rehin cirosu ile elde etmiş olan kişi, temlik
cirosu yapabilir.

Rehin cirosu ancak bir banka lehine yapılabilir.

Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Hesapta yeterli karşılık bulunmaması üzerine hamil
bankaya “karşılıksızdır” beyanını yazdırmak yerine
protesto çekerse müracaat hakkını kaybeder.

Çekin karşılıksız olması hâlinde hamil sadece
keşideciye başvurabilir, çekte cirantaların müracaat
borçlusu sıfatları yoktur.

Hesabın olduğu şube dışındaki bir şubeye ibraz,
müracaat hakkını düşürür.

İbraz süresinin dolmasını takip eden iki iş günü
içinde çekin bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız
beyanı yazdırılması, müracaat hakkının
kullanılabilmesini sağlar.

Çekin ibraz süresi içinde takas odasına ibraz
edilmesi hâlinde, muhataba ibraz şartı sağlanmış
olur.

1.

2.

Avaliste (aval veren kişiye) ilişkin olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Avalist, aval beyanını, senet veya alonjdan ayrı bir
kâğıda yazabilir.

Avalist, lehine aval verdiği kişinin şahsi defilerini ileri
sürerek ödemekten kaçınabilir.

Önce lehine aval verilen kişiye başvurmadan
doğrudan avaliste başvurulamaz.

Lehine aval verilen kişi, şekilden anlaşılan
nedenlerle borcu ödemekten kaçınabiliyorsa avalist
de borcu ödemekten kaçınabilir.

Avalist, kendisi ile hamil arasındaki senet dışı
ilişkiden doğan şahsi defileri hamile ileri süremez.

Ödeme günü 1 Haziran Pazartesi olarak gösterilen
poliçe, hamil tarafından 2 Haziran Salı günü muhataba
ibraz edilmiş ancak muhatap ödemekten kaçınmıştır.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

1 Haziran Pazartesi günü yapılan ciro, alacağın
temliki hükmündedir.

2 Haziran Salı günü ödememe protestosu çekilmiş
olsa bile müracaat hakkı doğmaz.

2 Haziran Salı günü hamilin poliçeyi muhataba ibraz
etmesi, muhatabın senedi kabul etmesi için
yapılmıştır.

3 Haziran Çarşamba günü ödememe protestosu
çekilmiş olması hâlinde, müracaat hakkı doğar.

Ödememe protestosunun çekilebileceği geçerli son
tarih 4 Haziran Perşembe günüdür.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Keşideci K, lehtar L lehine emre yazılı bono düzenlemiş
ve L’ye teslim etmiştir. L ise arka yüzüne sadece imza
attığı bonoyu ciranta C1’e teslim etmiştir. Ciranta C1,
senedi ciranta C2’ye devretmek istemektedir.

I. C1, L’nin yapmış olduğu beyaz ciroyu C2 adına
doldurup senet üzerine hiç imza atmadan senedi
C2’ye teslim edebilir.

II. C1 sadece imza atarak senedi C2’ye teslim
edebilir.

III. C1, “C2’ye ödeyiniz” yazıp imzalayarak senedi
C2’ye teslim edebilir.

IV. C1, senet üzerine hiçbir şey yazmadan ve imza
atmadan senedi C2’ye teslim edebilir.

Bu olaya göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri
geçerli devir sonucunu doğurur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II I ve IV II ve III

II, III ve IV I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi poliçeyi geçersiz kılar?

A)

B)

C)

D)

E)

Kabul eden muhatabın kabul tarihinde ehliyetsiz
olması

Keşidecinin imzasının bulunmaması

Lehtar adına ciro yapan temsilcinin yetkisiz olması

Cirantanın imzasının sahte olması

Hamilin senedi muhataba ciro etmesi

5.

6.

Hamiline yazılı kıymetli evraka ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Hamile yazılı bir çekin ciro ve teslim yoluyla
devredilmesi, çeki emre yazılı hâle getirir.

Hamile yazılı kıymetli evrak kamu itimadına mazhar
nitelik taşır.

Hamile yazılı bir çekte ciro zinciri kopuksa muhatap
ödeme yapmaktan kaçınmak zorundadır.

Bonoda lehtarın adının yazılmamış olması, bononun
hamile yazılı ve geçerli olarak doğması sonucunu
doğurur.

Emre yazılı doğmuş bir çek beyaz ciro ile
devredilirse bu ciro, senedi hamile yazılı çeke
dönüştürür.

Belirli tarihte ödenecek vadeli bir bononun
konusuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Senet konusu olarak döviz cinsi üzerinden bir
meblağ gösterilebilir.

Bu senede ayni bir hak bağlanabilir.

Senedin ödenmesi, metinde gösterilen bir şarta
bağlanabilir.

Açıkça oran belirtilerek faiz şartı konabilir.

Senet konusu meblağ hem rakamla hem yazıyla
gösterilmişse ve farklıysa rakam dikkate alınır.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, bono ve çekin
ortak bir özelliği gösterilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

İki senet türünde de muhatap bulunur.

Temeldeki hukuki ilişki her iki senette de havaledir.

İki senet türünde de imzaların bağımsızlığı ilkesi
esastır.

Keşideci, her iki senet türünde de asli borçlu
konumundadır.

Her iki senet de hamiline yazılı olarak düzenlenebilir.

Ayni hak türünden bir hakkın, senede sıkı sıkıya
bağlandığı kıymetli evrak türüne ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Alacak senedi

Emtia senedi

Kambiyo senedi

Hisse senedi

Ticari senet

İcra ve İflas Kanunu’na göre, rehnin paraya
çevrilmesi yolu ile takiplerde satış talebinden sonra
takdir edilen ve kesinleşen kıymete göre rehinin
alacağı karşılamayacağının anlaşılması hâlinde
alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından
alacaklıya verilmesi gereken belge aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Geçici rehin açığı belgesi

Kesin rehin açığı belgesi

Borç ödemeden kesin aciz belgesi

İlamın icrası belgesi

Borç ödemeden geçici aciz belgesi

9.

10.

11.

İcra ve İflas Kanunu’na göre iflas masasına ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İflas açıldığı zamanda müflisin haczi kabil bütün
malları, hangi yerde bulunursa bulunsun iflas
masasına dâhildir.

Üzerinde rehin bulunan mallar, rehin sahibi
alacaklının rüçhan hakkı saklı kalmak suretiyle
masaya girer.

İhtiyaten haczedilmiş mallar masaya girer.

İflasın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan
mahcuz malların bedelinin tamamı masaya girer.

Müflis namına gelen mektuplar iflas idaresi
tarafından açılır ve sair gelenlerin de masaya
gönderilmesi posta idaresine bildirilir.

Aşağıdakilerden hangisi, kambiyo senetlerine özgü
haciz yolu ile takibin genel haciz yolu ile takipten
ayrıldığı bir husus değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ödeme emrine itirazın icra mahkemesine yapılması

Ödeme emrine itiraz süresinin 5 gün olması

Takip alacaklısının, kambiyo senetlerine özgü haciz
yoluyla takip yapma hakkı bulunmadığının, ödeme
emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde şikâyet yolu
ile ileri sürülebilmesi

Ödeme emrine itirazın satıştan başka icra takip
işlemlerini durdurmaması

Ödeme emrine karşı şikâyetin tabi olduğu usul

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Genel haciz yolu ile takipte, ödeme emrine karşı
başvurulabilecek gecikmiş itiraz yolu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Borçlu, süresi içinde itiraz edememesinin nedeni
olan engelin kalktığı günden itibaren 3 gün içinde
itirazını bildirmelidir.

İtiraz, icra mahkemesine yapılır.

İtiraz ile, icra takibi kendiliğinden durur.

Gecikmiş itiraz yoluna başvuran borçlu, itirazında
hem süresi içinde itiraz edememesinin sebeplerini
ve delillerini hem de itiraz sebeplerini bildirmeye
mecburdur.

Süresinde itiraz edemeyen borçlu, haczedilen
malları paraya çevrilinceye kadar gecikmiş itiraz
yoluna başvurabilir.

14. İcra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemler hakkında
hukuka aykırı olması veya olaya uygun olmaması
nedeniyle başvurulan şikâyet yolu bakımından
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kural olarak, şikâyet başvurusu işlemin öğrenildiği
tarihten itibaren 7 gün içinde yapılır.

Şikâyet başvurusu, işlemi yapan icra dairesinin bağlı
olduğu icra mahkemesine yapılır.

Şikâyet başvurusunun yapılması ile icra işlemleri
kendiliğinden durur.

Kural olarak, şikâyet konusu işlemi yapan icra
dairesinde görevli ilgililer, işlem hakkında bilgilerine
başvurmak amacıyla duruşmaya davet edilebilir.

Şikâyet başvurusu kabul edilirse hukuka aykırı olan
icra dairesi işlemi bozulur, düzeltilir yahut memurun
sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası
emrolunur.

Borçlu, huzurunda icra edilen ihtiyati hacizler
bakımından, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati
haciz kararının dayandığı sebeplerin hukuka aykırı
veya yetersiz olduğu gerekçesiyle ihtiyati haciz
kararına karşı koymak isterse; hangi süre içinde,
nerede, hangi yola başvurmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

İhtiyati haczin uygulandığı tarihten itibaren 7 gün
içinde ihtiyati haciz kararını veren mahkemede
ihtiyati haciz kararına itiraz etmelidir.

İhtiyati haciz tutanağının tebliğinden itibaren 7 gün
içinde icra mahkemesinde ihtiyati haciz kararına
itiraz etmelidir.

İhtiyati haciz kararının tebliğinden itibaren 7 gün
içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna
başvurmalıdır.

İhtiyati haciz kararının tebliğinden itibaren 7 gün
içinde Yargıtayda temyiz yoluna başvurmalıdır.

İhtiyati haczin uygulandığı tarihten itibaren 7 gün
içinde icra mahkemesinde şikâyet yoluna
başvurmalıdır.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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I. Artırma şartnamesinin icra dairesinde herkesin
görmesi için süresinde açık bulundurulmamış
olması durumunda ihale tarihinden itibaren 7 gün

II. Satılan malın esaslı niteliklerinde hatanın
sonradan öğrenilmiş olması durumunda ihale
tarihinden itibaren 7 gün

III. İhale için teklif edilen peyin ihale yapılması için
zorunlu olan asgari bedele ulaşmamasına
rağmen satış yapılmış olması durumunda ihale
tarihinden itibaren 7 gün

İcra ve İflas Kanunu’na göre ihalenin feshi süresi
yukarıdakilerden hangilerinde yanlış olarak
verilmiştir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

17. İcra ve İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair
Nizamname’ye göre mevcudat defteriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur, ismi
defterde yazılı olmayan tanınmış alacaklıların isim
ve yerleşim yerleri hakkında müflisi isticvap etmekle
yükümlüdür.

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur, İcra ve
İflas Kanunu’nun 194. maddesinde yazılı olanlardan
bir davanın bulunup bulunmadığı hakkında müflisi
isticvap etmekle yükümlüdür.

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur, şahsa ait
veya mali zarara karşı sigorta senetleri bulunup
bulunmadığı hakkında müflisi isticvap etmekle
yükümlüdür.

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur, müflisin
hâline münasip evi bulunup bulunmadığı hakkında
müflisi isticvap etmekle yükümlüdür.

Mevcudat defteri tanzim edilirken memur, kullandığı
velayet ve vesayet hakları ve bu velayet ve vesayete
tabi kimseler lehinde bir istihkak veya alacak mevcut
olup olmadığı hakkında müflisi isticvap etmekle
yükümlüdür.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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İcra ve İflas Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamna-
me’ye göre iflas masasının tasfiyesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Müflisin, diğer bir icra dairesinin yetki çevresinde
bulunan taşınır mallarının iflasın açıldığı yerde
satılması masa hakkında daha faydalı olacak ise
mallar iflasın açıldığı yerde satılır.

Müflisin, diğer bir icra dairesinin yetki çevresinde
bulunan taşınır mallarının iflasın açıldığı yerde
satılmasına icra mahkemesi karar verir.

Müflisin rehinli bir malı yabancı bir devlette bulunup
da o devletin kanunları rehinli malın Türkiye’deki iflas
masasına ithaline uygun bulunmadığı takdirde bu
rehinin temin ettiği alacağa karşılık gelen hisse,
rehinli malın paraya çevrilmesine kadar muhafaza
edilir.

Müflisin defter ve belgeleri, iflas basit veya adi
tasfiye suretiyle sonuçlandıktan sonra kendisine ve
müflis bir şirket ise ortakların muvafakatleriyle
içlerinden birisine teslim olunur.

Evrak ve defterler on sene içinde daireden
alınmazsa on senenin bitiminde imha olunabilir.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’ne göre icra
dairesine yöneltilen takip talepleri ile ihtiyati haciz ve
tedbire yönelik isteklerin icra dairesinde
kaydedileceği defter aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Talimat defteri

Zimmet defteri

Posta mutemet defteri

Muhabere defteri

Esas defteri

19.

20.

Tahsil edilen harçların vergi dairesine yatırılması
gereken süreye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ertesi ayın 5’inci günü akşamına kadar yatırılması
gerekir.

Ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar yatırılması
gerekir.

Ertesi ayın sonuna kadar yatırılması gerekir.

Ertesi ayın 15’inci günü akşamına kadar yatırılması
gerekir.

Tahsil edilen ayın sonuna kadar yatırılması gerekir.

Tapu ve kadastro harçlarının ödeme yeri
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İşlemin yapıldığı yerdeki vergi dairesi

Mükellefin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki vergi
dairesi

Mükellefin iş yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi

Herhangi bir vergi dairesi

Hakkında işlem yapılan taşınmazın bulunduğu ildeki
herhangi bir vergi dairesi

Yargı harçlarının ödeme yeri aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Davacının bağlı bulunduğu vergi dairesi

Davalının bağlı bulunduğu vergi dairesi

Harca konu olan işlemleri yapan mahkeme

Harca konu olan işlemleri yapan mahkemenin
bulunduğu yer vergi dairesi

Harca konu olan işlemleri yapan mahkemenin
bulunduğu yer icra dairesi

21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, harcın
hesaplanmasında esas alınan bedel aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Üç aylık kira bedeli

İki aylık kira bedeli

Altı aylık kira bedeli

Gayrimenkul rayiç değerinin yüzde beşi

Bir yıllık kira bedeli

Maktu harçların miktarının yıllar itibarıyla
belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Maktu harçların miktarında bir değişiklik olmaz.

Enflasyon oranında artırılır.

Yeniden değerleme oranında artırılır.

Bütçe kanunu ile belirlenir.

Yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılır.

Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra icra
takibinden vazgeçilmesi hâlinde ne kadar tahsil
harcı alınması gerekir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tahsil harcının dörtte biri

Tahsil harcının üçte biri

Tahsil harcının yarısı

Tahsil harcının tamamı

Tahsil harcı alınmaz.

24.

25.

26.

Aşağıdakilerden hangisi, damga vergisinden istisna
edilen kâğıtlar arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kredi kartı üyelik sözleşmeleri

Gelir vergisi beyannamesi

Anonim şirketlerin kuruluşları ile ilgili kâğıtlar

Hisse senetleri

Öğrenciler tarafından okul idarelerine verilen
beyannameler

Aşağıdaki kâğıtlardan hangileri damga vergisine tabi
tutulmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Noter, yargı organları ve tapuda işlem gören tüm
kâğıtlar

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tabloda
yazılı kâğıtlar

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (3) sayılı tabloda
yazılı kâğıtlar

Noterde, yargı organlarında işlem gören tüm kâğıtlar

Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda
yazılı kâğıtlar

Aşağıdakilerden hangisi, damga vergisinin
ödenmesi şekillerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Basılı damga konulması

Makbuz verilmesi

İstihkaktan kesinti yapılması

Pul yapıştırılması

Ücretten kesinti yapılması

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Basılı damga konulacak kâğıtların vergisinin
ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Tamamı peşin ödenir.

Yüzde beş noksanı ile peşin ödenir.

Üç ay içinde iki taksit olarak ödenir.

Yüzde yirmi beş noksanı ile peşin ödenir.

Takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar ödenir.

Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine
meşruhat verilerek çıkarılan tebligatlarda tebliğ
memuru, muhatabın gösterilen adresten sürekli
olarak ayrıldığını tespit ederse nasıl işlem
yapmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tebliğ evrakını o yerin muhtarına imza karşılığı
teslim ederek buna ilişkin ihbarnameyi, gösterilen
adresteki kapıya yapıştırmalıdır.

Muhatabın adreste bulunmama sebebini ve yeni
adres bilgisini muhtemel komşu, yönetici, kapıcı,
muhtar ve kolluktan araştırarak durumu tespit eden
tutanağı mercisine iade etmelidir.

Tebliğ evrakını, ayrıntılı adres araştırması
yapılabilmesi için mercisine iade etmelidir.

Muhatabın yeni adres bilgisini, muhtemel komşu,
yönetici, kapıcı, muhtar ve kolluktan araştırıp tespit
ederek tebliği o adreste gerçekleştirmelidir.

Tebliğ evrakını muhatabın komşusuna imza karşılığı
teslim etmeli ve o yerin muhtarlığına durum
hakkında bilgi vermelidir.

30.

31.

Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönet-
melik hükümlerine göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Akıl hastalığı, akıl zayıflığı veya diğer bir hastalık ya
da engel sebebiyle kendisiyle anlaşma imkânı
olmayan kişiye, muhatap yerine tebligat yapılması
mümkün değildir.

Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması hâlinde
muhatabın, tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin
iddia ve ispatı mümkün değildir.

Tebliğ mazbatasında, muhatabın birden fazla
adresine yer verilemez. Aksi hâlde tebliğ mazbatası
tebligatı çıkaran merciye iade edilir.

Vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda vekil, diğer
vekile tebligat yapabilir. Bu durumda mazbata avukat
kâtibi tarafından düzenlenir.

Tebliğ evrakının tebliğ mazbatası haricindeki
kısımları, tebliği çıkaran merci tarafından doldurulur.

Görülmekte olan bir davada daha önce adresine
usulüne uygun tebliğ yapılmış olan bir kişi, bu
adresini değiştirir ve yenisini mahkemeye
bildirmezse bundan sonra öncelikle hangi adrese
tebligat yapılmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri
adresine tebligat yapılmalıdır.

Muhatabın daha önce usulüne uygun tebligat
yapılmış olan eski adresine tebligat yapılmalıdır.

Mahkeme tarafından yapılacak adres araştırması
sonucunda tespit edilecek yeni adresine tebligat
yapılmalıdır.

Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde
ve Basın İlan Kurumunun resmî internet sayfasında
ilanen tebligat yapılmalıdır.

Muhatabın birinci derece hısımlarından birisinin
bilinen en son adresine tebligat yapılmalıdır.

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Tebliğ memuru, dava dilekçesi içeren bir tebliğ zarfını,
davalı muhatabın geçici olarak adresinden ayrıldığı bir
zamanda kendisiyle aynı evde yaşayan ve görünüşüne
nazaran 15 yaşında olduğu anlaşılan oğluna imza
karşılığında tebliğ etmiştir.

Bu olayda, davaya cevap süresi hangi tarihten
itibaren işlemeye başlar?

A)

B)

C)

D)

E)

Muhatabın tebliği öğrendiği tarihte

Tebliğ evrakının muhatabın oğluna teslim edildiği
tarihte

Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihte

Tebliğ evrakının muhatabın oğluna teslim edildiği
tarihten itibaren 15 gün sonra

Tebliğ evrakının muhatabın oğluna teslim edildiği
tarihten itibaren 7 gün sonra

Tebliğ memuru, muhatabın bilinen en son adresine
gitmiş ancak muhatap ve muhatap adına tebligat
yapılabilecek kişiler o adreste bulundukları hâlde tebliğ
anında hiçbirinin gösterilen adreste mevcut olmamaları
nedeniyle tebliğ evrakını o yerin muhtarına imza
karşılığında teslim etmiş ve buna ilişkin ihbarnameyi
muhatabın gösterilen adresteki kapısına yapıştırarak
durumu muhatabın yaşadığı apartmanın yöneticisine
bildirmiştir.

Bu durumda tebliğ ne zaman yapılmış sayılır?

A)

B)

C)

D)

E)

İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren
15 gün sonra

İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihte

Tebliğ olunacak evrakın muhataba teslim edildiği
tarihte

Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarihte

İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 7
gün sonra

34.

35.

Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun Uygulan-
masına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, muhatap
yerine kendisine tebliğ yapılacak kişinin sahip
olması gereken yaş ve ehliyet şartı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Görünüşüne nazaran 15 yaşından aşağı olmaması
ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz
bulunmaması

Görünüşüne nazaran 15 yaşından aşağı olmaması

Nüfus (kimlik) bilgilerine göre 15 yaşından aşağı
olmaması ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz
bulunmaması

Görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması
ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz
bulunmaması

Nüfus (kimlik) bilgilerine göre 18 yaşından aşağı
olmaması ve açıkça anlaşılır bir şekilde ehliyetsiz
bulunmaması

36.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Görülmekte olan bir davayla ilgili olarak yabancı bir
ülkedeki Türk vatandaşına yapılacak tebligatta
Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanunu’nun
Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre
izlenebilecek en kısa ve basit yol aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tebliğ evrakı, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Dışişleri
Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye
Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna, oradan ise
o ülkenin yetkili makamlarına gönderilir ve tebliğ bu
makamlarca yerine getirilir.

Tebliğ evrakı, Adalet Bakanlığınca o yerdeki Türkiye
Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilir,
tebliğ elçilik veya konsolosluk tarafından
gerçekleştirilir.

Tebliğ evrakı davaya bakan mahkeme tarafından
doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya
Başkonsolosluğuna gönderilir, tebliğ elçilik veya
konsolosluk tarafından gerçekleştirilir.

Tebliğ evrakı davaya bakan mahkeme tarafından
Dışişleri Bakanlığına gönderilir, oradan o yerdeki
Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğuna
gönderilir, oradan ise o ülkenin yetkili makamlarına
gönderilir ve tebliğ bu makamlarca yerine getirilir.

Tebliğ evrakı davaya bakan mahkeme tarafından
doğrudan o ülkenin yetkili makamlarına gönderilir ve
tebliğ bu makamlarca yerine getirilir.

37. A’nın asliye hukuk mahkemesinde açtığı davada dava
dilekçesi, davalı B’nin ev adresinde bulunmaması
sebebiyle bir haftalığına B’yi ziyarete gelen arkadaşı
C’ye, B’nin evinde tebliğ edilmiştir.

Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tebligat usulsüz olduğundan muhatap B’nin tebliği
öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı
mümkün değildir.

Tebligat usulsüz olduğundan B’nin tebligatı
öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Tebligat usulsüz olduğundan davaya cevap süresi
B’nin tebligatı öğrendiğini beyan ettiği tarihten
itibaren hesap edilir.

Tebligat usulsüz olduğundan muhatap B her ne
şekilde olursa olsun tebliğ evrakını alırsa veya
bunun içeriğini öğrenirse tebliği öğrenmiş sayılır.

Muhatabın evde bulunmaması durumunda tebliğ
sadece aynı konutta oturan aile bireylerinden veya
hizmetçilerinden birine yapılmalıdır. Bu sebeple C’ye
yapılan tebligat usulsüzdür.

Bir davada tebliğ yapılmasını isteyen tarafın, gerekli
tebliğ giderini mahkeme tarafından belirlenen süre
içinde haklı bir neden olmaksızın vermemesinin
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraf talebinden vazgeçmiş sayılır.

Davanın usulden reddine karar verilir.

Tarafa ikinci ve son kez süre verilir.

Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Tebliğ gideri devlet bütçesinden karşılanır.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.21

 

 

 

 

 

 



2012 - İcra

Tebligat Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tebligat; tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son
adresinde yapılır.

Kendisine tebligat yapılacak şahsın müracaatı veya
kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.

Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, vekil birden çok
ise hepsine tebligat yapılması gerekir.

Kanuni temsilcileri bulunanlara veya bulunması
gerekenlere yapılacak tebligat, kanunlara göre bizzat
kendilerine yapılması icap etmedikçe bu temsilcilere
yapılır.

Avukat tarafından takip edilen işlerde avukatın
bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün
ve saatleri içinde yapılır.

40. A’nın B’ye karşı asliye hukuk mahkemesinde açtığı
davada dava dilekçesi, B’nin evde bulunmaması
sebebiyle aynı apartmanın başka bir dairesinde oturan
kız kardeşi C’ye tebliğ edilmiştir. B’nin uzun bir iş
seyahatinde olması sebebiyle C, tebliğ evrakını ancak 1
ay sonra B’ye verebilmiştir.

Bu olaya göre, davaya cevap verebilmek için B’nin
izleyeceği yol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Uzun iş seyahati B tarafından belgelendirildiği
takdirde, 2 hafta içinde asliye hukuk mahkemesine
başvurarak eski hâle getirme talebinde bulunmalı ve
aynı zamanda cevap dilekçesi vermelidir.

Uzun iş seyahati B tarafından belgelendirildiği
takdirde, B dönüş gününden itibaren 1 ay içinde
mahkemeye başvurarak cevap dilekçesi vermelidir.

B, tebligatı öğrendiğini bildirdiği tarihten itibaren 2
hafta içinde cevap dilekçesi vermelidir.

B, tebligatı öğrendiğini bildirdiği tarihten itibaren 2
hafta içinde ıslah yoluna başvurarak cevap dilekçesi
vermelidir.

C, B yerine dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2
hafta içinde mahkemeye cevap dilekçesi vermelidir.

Aşağıdaki dava ve işlerden hangisinde hâkim,
davaya bakmaktan çekinmek zorunda değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Boşanmış olduğu eşine ait dava

Evlat edindiği kişinin taraf olduğu dava

Nişanlısının taraf olduğu dava

Velisi olduğu kişinin taraf olduğu dava

Amcasının oğlunun taraf olduğu dava

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’ne göre,
elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre ne
zaman biter?

A)

B)

C)

D)

E)

Sürenin son günü, gün sonunda (saat 00.00’da)

Sürenin son günü mesai saati sonunda

Sürenin son günü saat 20.00’de

Sürenin son günü saat 21.00’de

Sürenin son gününü takip eden günde mesai saati
başlangıcında

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’ne göre,
karar verilmiş bir dosyada hükmün kesinleşmesin-
den önce davadan feragat, davayı kabul veya sulh
hâlinde hâkim nasıl bir işlem yapar?

A)

B)

C)

D)

E)

Hâkim, taraflarca kanun yoluna başvurulmuşsa
dosyayı kanun yolu incelemesine gönderir.

Hâkim, bu konuda dosya üzerinden ek karar verir.
Taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi sırf
bu nedenlerle dosya, kanun yolu incelemesine
gönderilmez.

Hâkim ancak kanun yoluna başvurulmamışsa dosya
üzerinden bu konuda ek karar verir.

Hâkim karar verdikten sonra dosya hakkında tekrar
karar veremeyeceği için tarafların kanun yoluna
başvurması gerekir.

Hâkim karar verdikten sonra ek karar verebilmesi
için tarafların kanun yoluna başvurması ve kararın
bozulması gerekir.

43.

44.

Aşağıdaki davalardan hangisinde mahkemenin
yetkisi kesin değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taşınmazlarla ilgili irtifak haklarına ilişkin dava

Terekede bulunan bir mal hakkında açılan istihkak
davası

Özel hukuk tüzel kişilerinin ortaklarından veya
üyelerinden birinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle
sınırlı olmak kaydıyla diğerlerine karşı açacağı dava

Can sigortalarında, sigortalının leh veya aleyhine
açılacak dava

Taşınmazın zilyetliğine ilişkin dava

Medeni usul hukukunda, talep sonucu hakkında
hüküm alabilme yetkisini ifade eden ve kanunda
belirtilen istisnai durumlar dışında maddi hukuktaki
tasarruf yetkisine göre tayin edildiği bilinen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraf ehliyeti

Dava ehliyeti

Husumet

Dava takip yetkisi

Davaya vekâlet ehliyeti

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’ne göre
aşağıdakilerden hangisi, yazı işleri müdürünün
görevlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Talep hâlinde gerekçeli kararın tebliğini sağlamak

Dava dilekçesini ve havale edilmesi gereken evrakı
havale etmek

Gerekçeli kararları hâkimin bildirdiği şekilde yazmak

Zabıt kâtipleri arasında iş bölümü yapmak

Bilirkişilere fiziki ortamda teslim edilmesi gereken
dosyalarla ilgili işlemleri yerine getirmek

Aşağıdakilerden hangisi, vekilin vekâletnamesinde
özel yetki bulunmasını gerektiren hâllerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Haczin kaldırılması

Yeminin iadesi ve reddi

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru

Hükmolunan alacağın tahsili

Yargılamanın iadesi yoluna başvuru

I. A, kiracıları olan B, C ve D’ye karşı tahliye davası
açmak istiyor.

II. A, müteselsil borçluları olan B, C ve D’ye karşı
alacak davası açmak istiyor.

Yukarıdaki durumlarda davalılar arasında sırasıyla
nasıl bir usul hukuku ilişkisi söz konusudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Zorunlu dava arkadaşlığı / İhtiyari dava arkadaşlığı

Zorunlu dava arkadaşlığı / Zorunlu dava arkadaşlığı

İhtiyari dava arkadaşlığı / İhtiyari dava arkadaşlığı

Zorunlu dava arkadaşlığı / Feri müdahale

İhtiyari dava arkadaşlığı / Zorunlu dava arkadaşlığı

47.

48.

49.

Aşağıdaki yargılamanın iadesi sebeplerinden
hangisi ilk defa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nda düzenlenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla
davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması

İfadesi karara esas alınan tanığın karardan sonra
yalan tanıklık yaptığının sabit olması

Karara esas alınan bir hükmün kesinleşmiş başka
bir hükümle ortadan kalkmış olması

Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli
bir davranışta bulunmuş olması

Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş
olması

50.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.24

 

 

 

 

 

 



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız 
ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kod-
lamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

 

 

 

 

 

 



T.C. ADALET BAKANLIĞI 
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 GENEL YETENEK VE  
GENEL KÜLTÜR TESTİ 

ALAN BİLGİSİ TESTİ 

1. B 26. A 1. C 26. D 

2. A 27. B 2. E 27. B 

3. B 28. D 3. D 28. E 

4. D 29. C 4. D 29. D 

5. E 30. E 5. E 30. B 

       

6. A 31. D 6. B 31. A 

7. A 32. D 7. B 32. D 

8. D 33. C 8. A 33. A 

9. E 34. B 9. C 34. C 

10. C 35. C 10. B 35. B 

       

11. B 36. E 11. A 36. D 

12. E 37. B 12. D 37. C 

13. A 38. A 13. E 38. E 

14. D 39. A 14. C 39. A 

15. E 40. E 15. C 40. C 

       

16. A 41. C 16. A 41. C 

17. C 42. D 17. B 42. E 

18. D 43. B 18. D 43. A 

19. C 44. D 19. B 44. B 

20. D 45. A 20. E 45. B 

       

21. A 46. E 21. A 46. D 

22. B 47. A 22. A 47. C 

23. E 48. C 23. C 48. D 

24. D 49. B 24. E 49. A 

25. A 50. D 25. C 50. E 
 

 

 

 

 

 

 




