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ADAYIN DİKKATİNE! 

1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınav süresinin bitimine 15 da-
kika kala sınav salonundan dışarı çıkılamayacaktır. 

2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik 
iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. 

3. Bu araçları kullanmanız, kopya çekmeye teşebbüs etmeniz, kopya çekmeniz veya geçerli kimlik belgenizi 
ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
 

 

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini talep ediniz. 

2. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız ve ilgili kutucuğu 

imzalayınız. 

3. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı tükenmez kalemle imzalayınız. 

4. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda 

sorumluluk size ait olacaktır. 

5. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.  

6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni ceva-

bınızı kodlayınız. 

7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru 

numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplan-

dırmalar 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. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 

11. Sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap kâğıdının ilgili yerlerini imzalayarak salon görevlilerine teslim 

ediniz. 

   BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. 

İMZA 

KİTAPÇIK TÜRÜ 

A 
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1- T.C. Anayasasına göre aşağıdaki bilgilerden han-
gisi doğrudur? 

A) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve  
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilat-
larının kurulması kanunla düzenlenir. 
B) Tüzükler Bakanlar kurulunca, yönetmelikler ise 
Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca çıkarılır.  
C) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat 
dâvâları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ancak 
idare aleyhine açılabilir.  
D) Yüksek mahkemeler; Anayasa Mahkemesi, Yargı-
tay, Danıştay, Askerî Yargıtay ile Uyuşmazlık Mahke-
mesinden ibarettir. 
 
 

2- T.C. Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetki-
lerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Üye tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun kararı 
ile genel ve özel af ilânına karar vermek. 
B) Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek 
ve kabul etmek. 
C) Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uy-
gun bulmak. 
D) Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek. 
 
 
 

3- T.C. Anayasasına göre aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uy-
gun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterli-
liği ölçüsünde yerine getirir. 
B) Kanun teklif etmeye Cumhurbaşkanı ve milletve-
killeri yetkilidir. 
C) İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yöne-
tim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 
D) Memurların ve diğer kamu görevlilerinin atanma-
ları ile görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 
 
 
 

4- T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi 
sosyal ve ekonomik haklardan değildir? 

A) Sendika kurma hakkı 
B) Eğitim ve öğrenim hakkı 
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı 
D) Konut hakkı 
 

5- T.C. Anayasasına göre temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın il-
gili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sı-
nırlanabilir. 
B) Ancak kanunla sınırlanabilir. 
C) Sınırlama ölçülülük ilkesine aykırı olmaz. 
D) Gerekli hâllerde Anayasa Mahkemesince sınırla-
nabilir. 
 

6- T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Kişisel veriler, kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
B) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller 
kanunla düzenlenir. 
C) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller 
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle dü-
zenlenir. 
D) Herkesin, kişisel verilerinin düzeltilmesini ve silin-
mesini talep etme hakkı vardır. 
 
 

7- T.C. Anayasasına göre yargı yoluna dair aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolu açıktır. 
B) İdarî işlemlere karşı açılacak dâvâlarda süre, yazılı 
bildirim tarihinden başlar. 
C) İdarî işlemlerin hukuka uygunluk denetimi yerin-
deliği de kapsar. 
D) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı 
ödemekle yükümlüdür. 
 
 

8- Anayasa Mahkemesi ilk defa hangi Anayasa ile 
kurulmuştur? 

A) 1921 Anayasası 
B) 1982 Anayasası 
C) 1961 Anayasası 
D) 1924 Anayasası 
 

9- Aşağıdakilerden hangisi bir Anayasa sınıflandır-
ması değildir? 

A) Yazılı - yazısız 
B) Yumuşak - katı 
C) Çerçeve - kazuistik 
D) Örtülü – açık 
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10- T.C. Anayasasına göre TBMM’nin toplantı ve 
karar yeter sayısına ilişkin aşağıdaki hangi bilgi 
yanlıştır? 

A) Yapılacak seçimler dahil bütün işlerde üye tamsa-
yısının en az beşte üçü ile toplanır.  
B) Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 
C) Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 
dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 
D) Genel ve özel af ilânına üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğu ile karar verir. 
 
 
 
 
 

11- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Borcun ifası için sadece ay belirlenmişse, bundan 
o ayın son günü anlaşılır. 
B) Gün olarak belirlenmiş süre, sözleşmenin kurul-
duğu gün sayılmaksızın, bu sürenin son günü dolmuş 
olur. 
C) Hafta olarak belirlenmiş süre, son haftanın sözleş-
menin kurulduğu güne ismen uyan gününde dolmuş 
olur. 
D)  İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda ta-
til olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğin-
den bu günü izleyen ilk güne geçer. 
 
 
 
 
 

12- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde 
borç altına girenlerin imzalarının bulunması zorun-
ludur. Güvenli elektronik imzada, el yazısıyla atılmış 
imzanın bütün hukukî sonuçlarını doğurur. 
B) Sözleşmelerin geçerliliği, kanunda aksi öngörül-
medikçe, hiçbir şekle bağlı olmayıp kanunda sözleş-
meler için öngörülen şekil, kural olarak ispat şeklidir. 
C) Bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir 
hukukî işlem yaparsa, bu işlem ancak onadığı tak-
dirde temsil olunanı bağlar. 
D) Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen ta-
raf, sözleşme ile bağlı olmaz. 
 
 
 

13- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu 
sırada verdiği zararları gidermekle yükümlü değildir. 
B) Hâkim, ağır bedensel zarar veya ölüm meydana 
gelmese de bir kimsenin bedensel bütünlüğünün ze-
delenmesi durumunda zarar görene ve yakınlarına 
uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak 
ödenmesine karar verebilir 
C) Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakka-
niyet düşüncesi ile arttırılabilir. 
D) Bu Kanun hükümleri, her türlü idarî eylem ve iş-
lemlerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya 
tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı 
zararlara ilişkin istem ve dâvâlarda da uygulanır.  
 
 

14- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hâkim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, 
ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığı hakkında 
karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili 
hükümleriyle bağlı olmasa da ceza hâkimi tarafından 
verilen beraat kararıyla bağlıdır. 
B) Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 
alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu, borcunu 
şahsen ifa etmekle yükümlü değildir. 
C) İfa zamanı taraflarca kararlaştırılmadıkça veya hu-
kukî ilişkinin özelliğinden anlaşılmadıkça her borç, 
talep halinde muaccel olur. 
D) Para borcunun ülke parası haricinde bir parayla 
ödenmesi yolunda anlaşma yapılamaz. 
 
 

15- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat 
yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın 
ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yı-
lın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. 
B) Tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zama-
naşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğ-
muşsa, bu zamanaşımı uygulanır. 
C) Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ta-
rihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın ta-
mamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geç-
mesiyle zamanaşımına uğrar. 
D) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin 
sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hu-
kuka aykırı sayılmaz. 
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16- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla 
temerrüde düşmüş olur. 
B)  Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer 
dönemsel edimler için zamanaşımı süresi beş yıl 
olup zamanaşımı, alacak müeccel olduğunda da iş-
ler.  
C) Alacağı, Türk mahkemelerinde ileri sürme imkânı-
nın bulunmadığı sürece zamanaşımı işlemez. 
D) Müteselsil borçlulardan birinin zamanaşımından 
feragat etmiş olması, diğerlerine karşı ileri sürüle-
mez. 
 
 
 
 
 

17- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olma-
dıkça alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alaca-
ğını üçüncü bir kişiye devredebilir. 
B) Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlı iken, alacağın devri sözü verme, şekle 
bağlı değildir. 
C) Sözleşmenin devri, devredenin bütün hak ve 
borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır. 
D) Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen söz-
leşmenin şekline bağlıdır. 
 
 
 
 
 

18- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) Adam çalıştıranın sorumluluğu, hayvan bulundu-
ranın sorumluluğu ve yapı malikinin sorumluluğu 
özen sorumluluğudur. 
B) Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faa-
liyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan sa-
dece işleten sorumludur. 
C) Kusursuz sorumluluk, tehlike sorumluluğunu içe-
rir, hakkaniyet sorumluluğunu içermez. 
D) Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar ve-
ren çalışana, her hâlde rücu hakkına sahiptir. 
 
 
 
 

19- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bizzat çalışma, özen ve sadakat, teslim ve hesap 
verme, fazla çalışma ile düzenlemelere ve talimata 
uyma işçinin borçlarındandır. 
B) Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret 
karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için 
görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, 
aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır. 
C) Hizmet sözleşmesi, kanunda aksine bir hüküm ol-
madıkça özel bir şekle bağlı değildir. 
D) İşçi yüklendiği işi her hâlde bizzat yapmakla yü-
kümlüdür. 
 
 
 
 
 

20- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hukuka uygun olsa bile kusurlu bir fiille başkasına 
zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 
B) Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu is-
pat yükü altındadır. 
C) Ölüm hâlinde ölenin desteğinden yoksun kalan ki-
şilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmini ta-
lep edilebilir. 
D) Bedensel zararlar özellikle tedavi giderleri, ka-
zanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yi-
tirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin 
sarsılmasından doğan kayıplardır. 
 
 
 
 

21- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla 
olan suçlarla ilgili olarak, bir suç olgusuna ilişkin bil-
giler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutu-
lamaz. 
B) Kadının muayenesi, istemi halinde ve imkânlar el-
verdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. 
C) Ceza yargılamasında, beraat, ceza verilmesine yer 
olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükme-
dilmesi, dâvânın reddi ve düşmesi kararı hükümdür. 
D) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı 
tebliğden itibaren onbeş gün içinde, kararı veren 
Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı 
ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir. 
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22- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki-
lerden hangisi doğrudur?  

A) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında 
dâvâ zamanaşımı beş ilâ otuz yıl arasındadır. 
B) Kural olarak zincirleme suçta bir cezaya hükmedi-
lir. 
C) İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşma-
sına sebebiyet veren kişi, her suç için ayrı ayrı ceza-
landırılır. 
D) İşlediği suçtan dolayı üç yıl veya daha az süreyle 
hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertele-
nebilir. 
 
 
 

23- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?  

A) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerekti-
ren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak 
öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı 
ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu 
görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılır. 
B) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yö-
nünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu 
yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta ge-
cikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. 
C) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, her 
halde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılır. 
D) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku 
alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı-
lır. 
 
 
 

24- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?  

A) Kanunun hükmü ve amirin emri, hakkın kullanıl-
ması ve ilgilinin rızası ile sağır ve dilsizlik ceza sorum-
luluğunu kaldıran veya azaltan sebeplerdendir.  
B) Bileşik suçlarda içtima hükümleri uygulanır. 
C) Sanığın ölümü halinde kamu dâvâsının düşürül-
mesine karar verilir. 
D) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş 
bir fiilin varlığı yeterlidir. 
 
 
 
 

25- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Suçtan zarar görenler ile malen sorumlu olanlar, 
ilk derece mahkemesindeki kovuşturma evresinin 
her aşamasında hüküm verilinceye kadar kamu 
dâvâsına katılabilirler.  
B) Kanun yolu muhakemesinde dâvâya katılma iste-
ğinde bulunulamaz.  
C) İlk derece mahkemesinde ileri sürülüp reddolu-
nan veya karara bağlanmayan katılma istekleri, ka-
nun yolu başvurusunda açıkça belirtilmişse incele-
nip karara bağlanır. 
D) Katılma, kamu dâvâsının açılmasından sonra an-
cak mahkemeye dilekçe verilmesi ile olur. 
 
 
 

26- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?  

A) Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek 
ve istenerek gerçekleştirilmesi olup suçun oluşması 
kastın varlığına bağlıdır. 
B) Sürekli hastalığa yol açıcı biyolojik maddeler silah-
tır. 
C) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, 
neticenin meydana gelmesi hâlinde olası kast vardır. 
D) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için 
ilgili suçun en azından teşebbüs aşamasına varmış 
olması gerekir. 
 
 
 

27- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 5271 sayılı Kanunun 253 üncü maddesinde belir-
tilen suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar 
gören gerçek veya tüzel kişilerin uzlaştırılması girişi-
minde bulunulur. 
B) Hâkim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet 
savcısı, şüpheli, sanık ve bu Kanuna göre katılan sı-
fatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlan-
mamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek 
surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun 
yolları açıktır. 
C) Avukat, müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği ki-
şilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla ka-
nun yollarına başvurabilir. 
D) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç 
olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Li-
rası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümle-
rine karşı istinaf yoluna başvurulamaz.  



 

- 5 - 
 

28- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Gün ile belirlenen süreler, tebligatın yapıldığının 
ertesi günü işlemeye başlar. 
B)  Süre, hafta olarak belirlenmiş ise, tebligatın ya-
pıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı 
olan günün bir gün sonrasında mesai saati bitiminde 
sona erer. 
C)  Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı 
günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün 
mesai saati bitiminde sona erer. Son bulduğu ayda 
sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa; süre, ayın son 
günü mesai saati bitiminde sona erer. 
D) Son gün bir tatile rastlarsa süre, tatilin ertesi günü 
biter. 
 
 
 
 
 

29- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dâvâya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mah-
kemesine aittir. Suçun işlendiği yer belli değilse, şüp-
heli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa 
yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 
B) Takibi şikâyete bağlı bir suç sebebiyle ilgili de doğ-
rudan ceza dâvâsı açabilir. 
C) Ceza yargılaması soruşturma ve kovuşturma ol-
mak üzere iki evrelidir.  
D) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Baş-
savcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. 
 
 
 
 
 

30- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İtiraz istemi öğrenme üzerine yedi gün içinde ya-
pılır. 
B) İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 
yedi gün içinde yapılır. 
C) Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren 
on beş gün içinde yapılır. 
D) Karar düzeltme istemi, hükmün açıklanmasından 
itibaren on beş gün içinde yapılır.   
 
 
 

31- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sulh görüşmeleri sırasında yapılanlar dâhil olmak 
üzere tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde 
ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve 
ispatı gerekmez. 
B) Aynı yargı çevresinde yer alan mahkemelerde 
açılmış dâvâlar, aralarında bağlantı bulunması duru-
munda, dâvânın her aşamasında birleştirilebilir. 
C) Mahkeme, birleştirilmiş dâvâların ayrılmasına, 
dâvânın her aşamasında, talep üzerine veya kendili-
ğinden karar verebilir. 
D) Dâvâda taraf olan kişiler de tanık olarak gösteri-
lebilir. 
 
 
 
 
 

32- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan 
dâvâlı, dâvâcının dâvâ dilekçesinde ileri sürdüğü va-
kıaların tamamını kabûl etmiş sayılır. 
B) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön in-
celeme yapılır. Ön inceleme tamamlanmadan ve ge-
rekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tah-
kikat için duruşma günü verilemez. 
C) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri 
ile serbestçe iddia veya savunmalarını genişletebilir 
yahut değiştirebilirler. 
D) Taraflar, kural olarak Kanunda belirtilen süreden 
sonra delil gösteremezler. 
 
 
 
 

33- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Feragat, dâvâcının talep sonucundan tamamen 
vazgeçmesidir. 
B) Sulh, ilgili bulunduğu dâvâyı sona erdirir ancak ke-
sin hüküm gibi sonuç doğurmaz. 
C) Hizmet ilişkisinden doğan dâvâlar basit yargılama 
usûlüne tâbidir. 
D) Kanun yararına temyiz kararın hukukî sonuçlarını 
ortadan kaldırır. 
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34- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Eda dâvâsı yoluyla mahkemeden, dâvâlının, bir 
şeyi vermeye veya yapmaya yahut yapmamaya 
mahkûm edilmesi talep edilir. 
B) Tespit dâvâsı yoluyla, mahkemeden, bir hukukî 
ilişkinin varlığının ya da yokluğunun belirlenmesi ta-
lep edilir. 
C) Dâvânın açıldığı tarihte alacağın miktarı yahut de-
ğerinin tam ve kesin olarak belirlenmesinin imkânsız 
olduğu hâllerde dâvâ açılamaz. 
D) İnşaî dâvâ yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukukî 
durum yaratılması veya mevcut bir hukukî durumun 
içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırıl-
ması talep edilir. 
 
 
 
 
 

35- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dâvâ ehliyeti, medenî hakları kullanma ehliyetine 
göre belirlenir. 
B) Bir hakkın birden fazla kimseye karşı birlikte ileri 
sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi 
gereken hâllerde, ihtiyarî dâvâ arkadaşlığı vardır. 
C) Dâvâ kendisine ihbar edilen kişi, hukukî yararı 
olan taraf yanında dâvâya katılabilir. 
D) Dâvâcının, dâvâ açmakta hukukî yararının bulun-
ması, derdestlik ve kesin hüküm dâvâ şartlarından-
dır. 
 
 
 
 

36- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. 
Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 
B) Sözleşmeden doğan dâvâlar, sadece sözleşmenin 
ifa edileceği yer mahkemesinde açılır. 
C) Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl 
dâvâya bakan mahkeme, karşı dâvâya bakmaya da 
yetkilidir. 
D) Haksız fiilden doğan dâvâlarda, haksız fiilin işlen-
diği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihti-
malinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim 
yeri mahkemesi de yetkilidir. 
 
 

37- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yetki itirazı, tahkim yolu itirazı ve zamanaşımı iti-
razı ilk itirazlardandır. 
B) İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürül-
mek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez. 
C) İlk itirazlar, dâvâ şartlarından sonra incelenir. 
D) Aynı dâvâda, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna 
başvurabilir. 
 

38- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hâkimin reddi ve haczin kaldırılması için genel 
vekâlet yeterlidir. 
B) Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, 
hâkim kanundaki süreleri artıramaz veya eksilte-
mez. 
C) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar 
verebilir. 
D) Süreler, taraflara tebliğ tarihinden veya kanunda 
öngörülen hâllerde, tefhim tarihinden itibaren işle-
meye başlar. 
 

39- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, baş-
vurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçir-
miş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yo-
luna başvurabilir. 
B) Kişiler hukuku, aile hukuku, iş hukuku ve taşınmaz 
mal ile ilgili aynî haklara ilişkin kararlar kesinleşme-
dikçe yerine getirilemez. 
C) Dâvâda haklı çıkmış olan taraf da hukukî yararı 
bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. 
D) İhtiyati tedbir, dâvâ açılmadan önce, esas hak-
kında görevli ve yetkili olan mahkemeden talep edi-
lir. 
 

40- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil 
başlangıcı bulunsa da tanık dinlenilemez. 
B) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturu-
lan elektronik veriler, senet hükmündedir. 
C) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği ta-
rihinden itibaren iki hafta içinde, rapora itiraz edebi-
lirler. 
D) Taraflar, dâvâ konusu olayla ilgili olarak, uzma-
nından bilimsel mütalaa alabilirler. 
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41- Türk idare hukukuna göre aşağıdakilerden han-
gisi yerinden yönetim kuruluşu değildir? 

A) İl İdaresi 
B) Belediye İdaresi 
C) İl Özel İdaresi 
D) Köy İdaresi 

 

 

 

42- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre dilekçeler üzerine yapılacak ilk incelemede 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Husumet – ehliyet - görev ve yetki - süre aşımı 
B) Ehliyet - süre aşımı - husumet - görev ve yetki  
C) Görev ve yetki - ehliyet - süre aşımı – husumet 
D) Süre aşımı- husumet - görev ve yetki – ehliyet 
 
 
 

43- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre yetki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) 2577 sayılı Kanunda veya özel kanunlarda yetkili 
idare mahkemesinin gösterilmemiş olması hâlinde, 
dâvâ konusu olan idarî işlemi yapan idarî merciin bu-
lunduğu yerdeki idare mahkemesidir. 
B)  Kamu görevlilerinin atanması ve nakilleri ile ilgili 
dâvâlarda, kamu görevlilerinin yeni veya eski görev 
yeri idare mahkemesidir. 
C) Kamu görevlilerinin görevlerine son verilmesi ile 
ilgili dâvâlarda işlemi tesis eden idarenin merkezinin 
bulunduğu yer idare mahkemesidir. 
D) İdarenin eylemlerinden doğan tam yargı dâvâla-
rında ise, eylemin yapıldığı yer idare mahkemesidir. 
 
 
 

44- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre dâvâ açma süresi ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) İdarî uyuşmazlıklarda dâvâ açma süresi yazılı bil-
dirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. 
B) Vergiden doğan uyuşmazlıklarda tahakkuku tah-
sile bağlı olan vergilerde tahsilatın yapıldığı tarihi iz-
leyen günden başlar. 
C) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dâvâ süresi, 
ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 
D) Düzenleyici işlemlerin uygulanması üzerine, bi-
reysel işlemden bağımsız olarak herkes düzenleyici 
işleme karşı süresi içinde dâvâ açabilir. 

45- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen 
günden itibaren işlemeye başlar. 
B) Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına 
rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü 
izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. 
C) Bir idarî müracaata altmış gün içinde bir cevap ve-
rilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış gü-
nün bittiği tarihten itibaren dâvâ açma süresi içinde, 
dâvâ açabilirler. 
D) Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap 
kesin değilse ilgili kesin cevabı da bekleyebilir. An-
cak, bekleme süresi idarî müracaat tarihinden itiba-
ren üç ayı geçemez. 

 

 

46- Aşağıdakilerden hangisi Türk idarî teşkilatına 
hâkim olan ilkelerden değildir? 

A) İdarenin hukuka bağlılığı 
B) Merkezden yönetim  
C) İdarenin bölümselliği 
D) Yetki genişliği 
 
 

47- 2576 ve 2577 sayılı Kanunlara göre aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi dairele-
rince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında aykı-
rılık bulunması hâlinde Bölge İdare Mahkemesi Baş-
kanlar Kurulunca Danıştay’dan bu konuda karar ve-
rilmesi istenebilir. 
B) Temyiz ve istinaf incelemesi sırasında yürütmenin 
durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar ke-
sindir. 

C) İdarî yargılama usûlünde kararlara karşı başvuru 
yolları istinaf, temyiz ve karar düzeltmedir. 
D) İdarî yargı mercilerinin esasa ve yürütmenin dur-
durulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre 
idare, en geç otuz gün içinde işlem tesis etmeye 
veya eylemde bulunmaya mecburdur. 
 
 

48- Türk idare hukukuna göre, kaymakamın bir ki-
şiyi tutuklaması durumunda hangi aykırılık hâli 
meydana gelir? 

A) Yetki gaspı 
B) Yetki tecavüzü 
C) Fonksiyon (işlev) gaspı 
D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü 
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49- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdaki işlemlerin hangisinden doğan uyuş-
mazlık ivedi yargılama usûlüne tâbi değildir? 

A) Acele kamulaştırma işlemleri 
B) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapı-
lan satış, tahsis ve kiralama işlemleri 
C) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları 
D) İhaleden yasaklama kararları 

 

 

50- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre, yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kural olarak idare ve vergi mahkemeleri ile tek 
hâkim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. 
B) Bir idarî işlem aleyhine dâvâ açılması, o idarî işle-
min yürütülmesini durdurmaz. 
C) İdarî işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya 
imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça 
hukuka aykırı olması şartlarından birinin gerçekleş-
mesi durumunda yürütmenin durdurulması kararı 
verilebilir. 
D) İvedi yargılama usûlünde yürütmenin durdurul-
ması kararlarına karşı itiraz edilemez. 

 

 

51- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir dâvâda hiçbir şekilde ikinci kez yürütmenin 
durdurulması isteminde bulunulamaz. 
B) Temyiz ya da istinaf yolunda, dâvâ konusu işlem 
hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebil-
mesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına 
bağlıdır. 
C) Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendili-
ğinden durdurur. 
D) Taraflar, idarî dâvâ açtıktan sonra bu dâvâlara iliş-
kin delillerin tespitini ancak dâvâya bakan idarî yargı 
merciinden isteyebilirler. 
 
 

52- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu’na 
göre merkezî ve ortak sınavlara ilişkin dâvâ açma 
ve savunma süresi sırasıyla kaç gündür? 

A) 30 gün- 15 gün 
B) 15 gün- 7 gün 
C) 10 gün- 3 gün 
D) 7 gün- 3 gün 
 

53- 2575 sayılı Danıştay Kanununa göre, aşağıdaki-
lerden hangisine karşı açılacak dâvâlar ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay'da görülmez? 

A) Bakanlıklar tarafından çıkarılan ve ülke çapında 
uygulanacak düzenleyici işlemler 
B) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki 
alanına giren işler 
C) Cumhurbaşkanı kararları 
D) Konusu yüz bin Türk lirasını aşan dâvâlar 
 
 
 
 

54- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İstinaf süresi kural olarak tebliğden itibaren otuz 
gündür. 
B) İvedi yargılama usûlüne tabi olan dâvâlarda isti-
naf yoluna başvuru süresi 10 gündür. 
C) Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen tam yargı 
dâvâları ve idarî işlemlere karşı açılan iptal dâvâları 
hakkında idare mahkemelerince verilen kararlar ke-
sin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 
D) İstinaf, temyizin şekil ve usûllerine tâbidir. 

 

 

 

 

55- Türk idare hukuku ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur? 

A) İdare hukukunun kökleri Mecelle-i Ahkam-ı Ad-
liye’ye dayanır. 
B) İdare hukuku özel hukukun bir dalıdır. 
C) Büyük ölçüde Anglo Sakson idare hukuku esasına 
göre şekillenmiştir. 
D) İdare hukuku statü hukukudur. 
 
 
 
 

56- İdarî yargılama usûlünde aşağıda belirtilen 
hangi kanun / kanunlar uygulanır? 

A) Sadece 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunu 
B) 2577 sayılı Kanun ve 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu 
C) 2577 sayılı Kanun, 6100 sayılı Kanun ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu 
D) 2577 sayılı Kanun, 6100 sayılı Kanun, 213 sayılı 
Kanun ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 
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57- Türk idare hukuku bakımından aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Geri alma bir idarî işlemi tesis edildiği andan iti-
baren hukuk âleminden kaldırır. 
B) Geri almanın hukukî etkisi geri alma tarihinden iti-
baren başlar. 
C) Kaldırma, bir idarî işlemi tesis edildiği andan itiba-
ren hukuk âleminden kaldırır. 
D) Kaldırmanın hukukî etkisi idarî işlemin tesis edil-
diği andan başlar. 
 
 
 
 
 

58- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespi-
tine ait işlere çalışmaya ara verme süresince de ba-
kılır. 
B) İdarî eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların 
idarî dâvâ açmadan önce, bu eylemleri öğrendikleri 
tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihin-
den itibaren on yıl içinde ilgili idareye başvurarak 
haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. 
C) İdarî yargı mercilerince verilen kararlar birbirine 
aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her 
biri aykırılığın giderilmesini isteyebilir. 
D) Dâvâlar arasında bağlantının bulunup bulunma-
dığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay 
kararları kesindir. 
 
 
 
 
 

59- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İvedi yargılama usûlünde verilen nihai kararlara 
karşı temyiz süresi on beş gündür.  
B) Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama 
usûlünde verilen nihai kararlara karşı temyiz süresi 
beş gündür. 
C) Temyiz süresi kural olarak tebliğ tarihinden itiba-
ren otuz gündür. 
D) Temyiz incelemesi sonunda Danıştay, kararın so-
nucunu hukuka uygun bulmakla birlikte gösterilen 
gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, 
gerekçesini değiştirmek üzere mahkemesine gönde-
rir. 
 

60- 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununa 
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kural olarak idarî yargı mercileri, kanunî şartları 
varsa dâvâlı idarenin savunması alındıktan sonra ge-
rekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar 
verebilirler. 
B) Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idarî işlemle-
rin yürütülmesi, idarenin savunması alınmaksızın da 
durdurulabilir. 
C) Kamu görevlilerinin, naklen atama, geçici veya sü-
rekli görevlendirmelerine ilişkin işlemler hakkında 
idarenin savunması alınmadan yürütmenin durdu-
rulması kararı verilemez. 
D) Yürütmenin durdurulması kararında idarî işlemin 
yürütülmesinin durdurulması şartlarının ne şekilde 
gerçekleştiğinin belirtilmesi zorunlu değildir. 
 
 
 
 

61- 4857 sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel 
bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan 
iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunlu-
dur. 
B) İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı 
halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. 
C) Esaslı bir sebep olmadan birden fazla üst üste 
(zincirleme) yapılan belirli süreli iş sözleşmesi ikinci 
defa yapılmasından itibaren belirsiz süreli kabul edi-
lir. 
D) Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, 
belirli süreli olma özelliğini korurlar. 
 
 

62- 4857 sayılı İş Kanununa ve 7036 sayılı İş Mah-
kemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla kıdem 
tazminatında zamanaşımı süresi on yıldır. 
B)  İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygula-
nır. 
C) İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası 
düzenler.  
D) Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi 
veya işveren alacağı talebiyle açılan dâvâlarda, ara-
bulucuya başvurulmuş olması dâvâ şartıdır. 
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63- Aşağıdaki işlerden hangisinde 4857 sayılı İş Ka-
nunu uygulanır? 

A) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işlerinde 
B) Çıraklık hakkında 
C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili 
her çeşit yapı işlerinde 
D) Sporcular hakkında 
 
 
 

64- 4857 sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Deneme süreli iş sözleşmesi en çok iki ay olabilir.  
B) Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle üç aya ka-
dar uzatılabilir. 
C) Deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle uzatıla-
maz. 
D) Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bil-
dirim süresine gerek olmaksızın tazminatını ödeye-
rek feshedebilir. 
 
 
 

65- 4857 sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli iş 
sözleşmeleri, fesih ihbarının diğer tarafa yapılma-
sından başlayarak hangi sürede feshedilmiş sayılır?  

A) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bir hafta 
sonra 
B) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi 
için, üç hafta sonra 
C) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi 
için, beş hafta sonra 
D) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, sekiz hafta 
sonra 
 
 
 

66- 4857 sayılı İş Kanununa göre işçinin haklı ne-
denle derhal fesih hakkı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin 
niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya 
yaşayışı için tehlikeli olursa 
B) İşveren tarafından işçinin ücreti ödenmezse 
C) İşçinin çalıştığı işyerinde bir aydan fazla süre ile 
işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya 
çıkarsa 
D) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada işçiyi yanıl-
tırsa 
 

67- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 
kırkbeş saattir. 
B) İş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi câridir. 
C) İş dâvâları ivedilikle sonuçlandırılır. 
D) 1475 sayılı (eski) İş Kanununun hiçbir hükmü yü-
rürlükte değildir.  
 

68- 4857 sayılı İş Kanununa göre, belirsiz süreli iş 
sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 
B) Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine 
ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. 

C) Fesih süreleri asgari olup sözleşmeler ile artırıla-
bilir. 
D) İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade tale-
biyle, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri 
uyarınca mahkemeye başvurmak zorundadır. 
 

69- 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre iş 
dâvâlarında yetkili mahkeme ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dâvâlı gerçek veya tüzel kişinin dâvânın açıldığı 
tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işle-
min yapıldığı yer mahkemesidir. 
B) Dâvâlı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim 
yeri mahkemesi de yetkilidir. 
C) İş kazasından doğan tazminat dâvâlarında, iş ka-
zasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gö-
ren işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. 
D) Yetkili mahkeme yetki sözleşmesi ile de belirlene-
bilir. 
 

70- 4857 sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İşyeri başka birine devredildiğinde, devir tari-
hinde işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün 
hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. 
B) İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş 
olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar-
dan devreden ve devralan işveren birlikte sorumlu-
durlar. 
C) Ancak devreden işverenin sorumluluğu devir tari-
hinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. 
D) İşyerinin devri işçi yönünden haklı fesih sebebi 
oluşturur. 
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71- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebep-
lerden biriyle akla uygun biçimde davranma yetene-
ğinden yoksun olmayan herkes, ayırt etme gücüne 
sahiptir. 
B) Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ki-
şinin fiil ehliyeti vardır. 
C) Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 
getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. 
D) Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı 
bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. 
 
 
 
 
 

72- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu dört kitaptan 
oluşur. 
B) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kazandırıcı 
zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilme-
sinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşı-
mına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 
C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Osmanlı İmparatorlu-
ğunda hazırlanan bir medenî kanun olup, Irak’ta 
1951, Ürdün’de 1977 yılına kadar uygulanmıştır. 
D) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre, tüzel ki-
şinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hü-
küm bulunsa da işlerinin yönetildiği yerdir. 
 
 
 
 
 

73- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?  

A) Kamu vesayetinde, vesayet makamı, asliye hukuk 
mahkemesi, denetim makamı, bölge adliye mahke-
mesidir. 
B) Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun 
altsoyu ve üstsoyudur. 
C) Sınırlı aynî haklardan olan taşınmaz lehine irtifak 
hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz le-
hine konulmuş bir yüktür. 
D) İntifa hakkı sadece taşınırlar ve taşınmazlar üze-
rinde kurulabilir. 
 
 

74- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, ya-
sal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemle-
riyle borç altına giremezler. 
B) Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu 
anda başlar. Çocuk hak ehliyetini doğduğu andan 
başlayarak elde eder. 
C) Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, ta-
nıma veya hâkim hükmüyle kurulur. 
D) Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. Ev-
lenme kişiyi ergin kılar. 
 
 
 
 
 
 
 

75- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı has-
talık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için 
tehlike oluşturan bir ergin kişi, kişisel korunmasının 
başka şekilde sağlanamaması hâlinde, vesayet ma-
kamının kararıyla tedavisi için elverişli bir kuruma 
yerleştirilir veya alıkonulabilir. 
B) Vesayet altındaki kişi küçük ise, vasi onun bakımı 
ve eğitimi için gereken önlemleri almakla yükümlü-
dür. 
C) Görevlerini yaparlarken, yukarıdaki sebeplerin-
den birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu du-
rumu hemen yetkili amirine bildirmek zorundadır-
lar. 
D) Ergin bir kişi, ivedi bir işini kendisi görebilecek 
veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse, ve-
sayet makamı, ilgilisinin isteği üzerine veya re'sen 
temsil kayyımı atar. 
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76- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ticarî bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işlet-
mek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı or-
taklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandı-
rılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu 
belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket ko-
mandit şirkettir. 
B) Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından 
bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi 
sermaye paylarının toplamından oluşan ve ortakla-
rının, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece 
taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle 
ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan 
edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü 
oldukları şirket limited şirkettir. 
C) Kollektif şirket ticarî bir işletmeyi bir ticaret un-
vanı altında işletmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişi-
ler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin so-
rumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış 
olan şirkettir. 
D) Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölün-
müş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla 
sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece ta-
ahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete 
karşı sorumludur. 
 
 
 
 
 
 
 

77- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta öngörü-
len hususlardan doğan hukuk dâvâları tarafların 
tâcir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticarî dâvâlar-
dandır. 
B) Her iki tarafın tâcir olduğu ve her iki tarafın ticarî 
işletmesiyle ilgili dâvâlar ticarî dâvâlardandır. 
C) Ticarî dâvâlardan, konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında 
dâvâ açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş ol-
ması dâvâ şartıdır. 
D) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen za-
manaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme 
yoksa sözleşme ile değiştirilebilir. 
 
 

78- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Kıymetli evrakın içerdiği hak, senetten ayrı olarak 
ileri sürülemez ve başkalarına devredilemez. 
B) Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine 
kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senet-
lerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet 
sayılır. 
C) Senedin metninden veya şeklinden, hâmili kim ise 
o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli 
evrak, bono sayılır. 
D) Poliçe, bono ve çek kambiyo senetleridir. 
 
 
 
 
 
 

79- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı 
aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetle-
rin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işlet-
medir. 
B) Ticarî işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, 
yönetmelikle belirlenir. 
C) Bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiil-
ler ticarî işlerdendir. 
D) Bir ticarî işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına 
işleten kişiye tâcir denir ve her türlü borcu için iflasa 
tâbidir. 
 
 
 
 
 
 
 

80- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Her tâcir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret 
unvanıyla yapmak zorundadır. 
B) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına 
devredilemez. 
C) Dâvâ şartı arabuluculuk süresi dört haftadır 
D) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, li-
mited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. 
 
 



 

- 13 - 
 

81- 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bakanlık taşra teşkilatında sözleşme ile çalıştıra-
bilecek yöneticiler il ve ilçe sağlık müdürleri ile baş-
hekimlerdir. 
B)  Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak is-
tihdam edilenlerden uygun niteliklere sahip olanlar, 
kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile uz-
man pozisyonunda sözleşmeli statüde istihdam edi-
lebilir. 
C) 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık per-
soneli olarak istihdam edilenler üç yıl süreyle başka 
yerlere atanamazlar. 
D) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında özel bilgi ve ihti-
sas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje 
hazırlanması veya yürütülmesi için 657 sayılı Kanun 
ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırıl-
ması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın proje 
süresince ve her halde üç yıla kadar sözleşme ile 
yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 
 
 

82- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış 
hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya 
başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 
B) Çekilme Devlet memurlarına tanınan haklardan 
birisidir. 
C) Görevinden çekilen memur belli şartlar dâhilinde 
yeniden atanabilir. 
D) Naklen atamalar, ancak görev ve unvan eşitliği 
gözetilerek yapılabilir. 
 
 

83- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Konusu suç teşkil eden emir, âmirin yazılı olarak 
tâlimat vermesi hâlinde yerine getirilir. 
B) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği 
tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilme-
diği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğ-
rar. 
C) Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin 
bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu 
kurumun merkez disiplin kurulu kararı ile verilir. 
D) Disiplin cezaları şunlardır: Yazılı uyarma, uyarma, 
kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin dur-
durulması ve devlet memurluğundan çıkarma. 
 

84- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Hırsızlık suçundan hapis cezasına çarptırılan Dev-
let memurunun memurluğu karar verildiği anda 
sona erer. 
B) Memurun ceza kanununa göre mahkûm olma-
ması halleri her halde ayrıca disiplin cezasının uygu-
lanmasına engel olur. 
C) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil 
veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine 
ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza 
uygulanır. 
D) Görevden uzaklaştırmaya yetkili olanlar sadece 
atamaya yetkili amirler, Bakanlık müfettişleri ve il 
sağlık müdürleridir.  
 
 
 

85- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre 
(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir fa-
aliyette bulunamazlar. 
B) Devlet memurları komandit şirkette komanditer 
ortak olamazlar 
C) Devlet memurları ticaret ve sanayi müessesele-
rinde görev alamazlar 
D) Devlet memurları limited şirket ortağı olabilirler. 
 
 
 
 

86- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, 
kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnâmesi ve yönetme-
lik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu 
aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar 
eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri 
yapmaya mecburdur. 
B) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine 
getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kur-
tulamaz. 
C) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya ted-
birsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın 
ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden öden-
mesi esastır. 
D) Müracaat ve şikâyetler söz veya yazı ile en yakın 
amirden başlayarak ve hiçbir amir atlanılmadan sil-
sile yolu ile yapılır. 
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87- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Bir ay içinde toplam 10 gün göreve gelmemeleri 
hâlinde Devlet memurları çekilme isteğinde bulun-
muş sayılır. 
B) Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile 
yükümlü olanlar, iki ay beklemedikçe görevlerini bı-
rakamazlar. 
C) Genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki 
Devlet memurlarından çekilenler, amirlerinin izni ile 
görevlerini bırakabilirler. 
D) Kural olarak, çekilmiş sayılanlar bir yıl geçmeden 
yeniden Devlet memurluğuna alınmazlar. 
 
 

88- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar, 
memnu hakların iadesi yoluyla yeniden Devlet me-
muru olabilirler. 
B) Özürsüz ve kesintisiz olarak 20 gün işe gelmeyen 
Devlet memuru hakkında Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası verilir. 
C) Olumsuz sicil alan memurlar âmirlerince yazılı 
olarak uyarılırlar. 
D) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kı-
nama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin ku-
ruluna itiraz edilebilir. 
 
 

89- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sağlık Bakanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/A, 4/B, 4/C 
ve 4/D maddeleri ile 4924 sayılı Kanun ve 663 sayılı 
KHK hükümlerine göre kadrolu ve sözleşmeli perso-
nel çalıştırılabilir. 
B) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre sözleş-
meli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı çalışan-
ları kurumlarından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılır-
lar ve bunların kadroları ile ilişkileri devam eder. 
C) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununa göre hukuk müşavirleri, daire 
başkanları ve müfettişler sendika üyesi olamazlar. 
D) 4688 sayılı Kanuna göre Toplu sözleşme; kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen 
mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu 
görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, ay-
lık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek 
ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma üc-
reti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı 
ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yar-
dımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. 

90- 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen 
Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması 
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hizmet sözleşmesi, Sağlık Bakanının ilde yetkili 
kıldığı amir ile sözleşmeli personel arasında imzala-
nır. 
B) 4924 sayılı Kanun kapsamında isdihdam edilenler 
hizmet akdi ile çalışmakta olup, bunlar iki ay önce-
den yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek 
taraflı olarak her zaman feshedebilirler. 
C) 4924 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hal-
lerde, bu Kanuna tabi personel hakkında diğer ka-
nunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 
D) Hizmet sözleşmesi; sözleşmeli personelin 657 sa-
yılı Kanuna göre Devlet memurluğundan çıkarma ce-
zası verilmesini gerektirecek bir fiil işlenmesi halinde 
sona erdirilebilir. 
 

91- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

A) Genel olarak ilama bağlı tâkip son muamele üze-
rinden beş sene geçmekle zamanaşımına uğrar. 
B) Bir ilâmın bölge adliye mahkemesince kaldırılması 
veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu 
yerde durdurur. 
C) Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra, aleyhine icra 
tâkibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu 
olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen 
eski hâline iade olunur. 
D) Devlet malları haczolunamaz. 
 

92- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur? 

A) İcra ve İflas dairelerinin yaptığı işlemler hakkında 
kanuna aykırı olmasından dolayı, bu işlemlerin öğre-
nildiği tarihten itibaren bir hafta içinde icra mahke-
mesine şikâyet yoluna gidilebilir. 
B) Her hangi bir sürenin geçmesinden faydalanma 
hakkı olan borçlu bu hakkından vazgeçebilir. Bu vaz-
geçme üçüncü şahıslara etki etmez. 
C) Şikâyet, icra mahkemesince karar verilinceye ka-
dar icrayı durdurur. 
D) İlâma karşı kanun yoluna başvuran her borçluya, 
kanun yoluna gidildiğini belgelemesi kaydıyla başka 
hiçbir şart aranmaksızın icranın geri bırakılması için 
icra müdürü tarafından uygun bir süre verilir. 
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93- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilama 
bağlı icra tâkibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur? 

A) Sâdece ilamın verildiği yer icra dairesinden iste-
nebilir. 
B) Sâdece borçlunun yerleşim yeri icra dairesinden 
istenebilir. 
C) Sâdece borçlunun ve alacaklının yerleşim yeri icra 
dairelerinden istenebilir. 
D) Her icra dairesinden istenebilir. 
 
 
 
 

94- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre aşağıda-
kilerden hangisi yanlıştır? 

A) Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir 
para borcunun alacaklısı, borçlunun elinde veya 
üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve 
alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. 
B) Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten 
itibaren on gün içinde herhangi bir icra dairesinden 
kararın infazını istemez ise ihtiyati haciz kararı ken-
diliğinden kalkar. 
C) Borçlunun belirli yerleşim yeri yoksa vadesi gel-
memiş borçtan dolayı ihtiyati haciz istenebilir. 
D) İhtiyati haciz talebi bir ilama dayanıyor ise temi-
nat aranmaz. 
 
 
 
 

95- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre iflas yo-
luyla tâkip ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin bu-
lunduğu mahaldeki icra dairesidir. 
B) Borçlu ile alacaklı yetkili icra dairesini yazılı an-
laşma ile tayin etmişlerse, o yerin icra dairesi dahi 
iflas tâkibi için yetkili sayılır. 
C) Merkezleri yurt dışında bulunan ticarî işletmeler 
hakkında yetkili merci, Türkiye’deki şubenin, birden 
ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin 
bulunduğu yerdeki icra dairesidir. 
D) İflas dâvâsı, mutlaka borçlunun muamele merke-
zinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde veya 
yetki sözleşmesi ile belirlenmiş yer ticaret mahke-
mesinde açılabilir. 
 

96- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre para 
veya teminat borcu için tâkip ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yetkili icra dairesi 6100 sayılı Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyasen 
uygulanmasıyla belirlenir. 
B) Tâkibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de 
tâkibe yetkilidir. 
C) Yetkili icra dairesi sadece borçlunun yerleşim yeri 
icra dairesidir. 
D) Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. 
 
 
 

97- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre üçüncü 
şahıs elinde haczedilen mallar ile alakalı olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Üçüncü şahsa, bundan böyle borcunu ancak icra 
dairesine ödeyebileceği ve tâkip borçlusuna yapılan 
ödemenin muteber olmadığı, birinci haciz ihbarna-
mesi ile bildirilir.  
B) Üçüncü şahıs; borçlu değil ise birinci haciz ihbar-
namesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra 
dairesine itiraz etmek zorundadır. 
C) Üçüncü şahıs, yedi gün içinde itiraz etmezse, mal 
elinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu husus ken-
disine ikinci haciz ihbarnamesi ile bildirilir. 
D) İkinci haciz ihbarnamesine kusuru olmaksızın yedi 
gün içerisinde itiraz edemeyen üçüncü şahıs yedi 
gün içerisinde gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir. 

 

 

98- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre üçüncü 
şahıs elinde haczedilen mallar ile alakalı olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Üçüncü şahıs tüzel kişi ise, haciz ihbarnamesi, 
sadece tüzel kişinin merkezine tebliğ edilebilir. 
B) İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen 
üçüncü şahsa, on beş gün içinde istirdat dâvâsı açabi-
leceği bildirilir. 
C) İstirdat dâvâsı açan üçüncü şahıs, buna dair bel-
geyi, bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili 
icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürü-
tülen cebri icra işlemleri dâvâ sonunda verilen kara-
rın kesinleşmesine kadar durur. 
D) Üçüncü şahıs açtığı bu dâvâyı kaybederse, mah-
kemece, dâvâ konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı 
olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. 
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99- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur? 

A) Maaş ve ücretler dörtte birden az olmamak üzere 
kısmen haczedilebilir, emekli maaşı haczedilemez. 
B) Maaş haczi için icra dairelerinden yapılacak tebli-
gat üzerine, kanunî muhatapları borçlunun maaş ve 
ücreti miktarını bir hafta içinde bildirmeye ve borç 
bitinceye kadar haczolunan miktarı keserek icra da-
iresine göndermeye mecburdurlar. 
C) İdare mahkemelerince verilen ve belli bir miktar 
paranın ödenmesine hükmeden kararlar, tebliğden 
hemen sonra ilamlı icra yoluyla tâkip olunabilir. 
D) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre mesai 
saati sonunda biter. 

 

 

 

 

100- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur? 

A) İflas yoluyla tâkipte ödeme emrine itiraz süresi 
beş gündür. 
B) Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların ic-
rasında, icra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün 
içinde dilekçe ile icra mahkemesine başvurarak bor-
cun ödendiğini beyan ederse icra geri bırakılır. 
C) İcra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemlerin kanuna 
aykırı olmasından veya olaya uygun bulunmamasın-
dan dolayı icra mahkemesine itiraz yoluna gidilebilir. 
D) Kambiyo senedine mahsus tâkip talebinde ala-
caklı, tâkip talebine kambiyo senedinin borçlu adedi 
kadar tasdikli örneğini eklemeye mecburdur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



 

 
 

 

 

 

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 
 

1. Sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundasınız. Kurallara ve uyarılara uy-
mamanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 
 

2. Sınav başladıktan sonra salon görevlileri ile konuşmanız ve kalem, silgi vb. şeyleri istemeniz yasaktır. 
 

3. Sınav süresince, geçerli kimlik belgelerinizden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) ma-
sanın üzerinde bulundurunuz. 
 

4. Sınav evrakını teslim etmemeniz ve soru kitapçığının sayfalarından bir kısmını eksik teslim etmeniz 
halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYA YAPILACAK SON UYARI 

1. Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. 

2. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 

3. Başlama saatini bekleyiniz. 

4. Başarılar dileriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının T.C. 
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafları-
nın çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir 
amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlan-
masındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

 


