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   Kitapçık Türü   A 
HUKUK ŞEFLİĞİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 

21 NİSAN 2018, Cumartesi, Saat: 10.00  

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü 
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu 
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya 
yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz 
sayılacaktır. 
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer 
almaktadır: 

Testin Adı  Soru Sayısı Sayfa No 

Ortak Mevzuat 10 3 

Hukuk  40 4 

3. Sınav süresi 60 dakikadır. 
4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan 
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap 
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme 
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan 
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir 
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi 

cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Tükenmez 
veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi 
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru 
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve 
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir 
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size 
en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olabilir. 
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak 
kullanabilirsiniz. 
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın 
arka kapağında belirtilmiştir. 

 

Adı Soyadı  :……………………………………………………………………… 
TC Kimlik No :…………………………………....................................... 
Salon No :……………………………………………………………………… 
Sıra No         :……………………………………………………………………… 

Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının 

veya bir kısmının RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir 

yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai 

sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 
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1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
personelin asli devlet memurluğuna atandıktan 
sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca 
düzenlenecek “Yemin Metni” ni imzalayarak 
göreve başlamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun “Ödev ve Sorumlulukları” bağlamında 
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir? 
 

a) Sadakat     

b) Liyakat     

c) Tarafsızlık       

d) Kariyer 

 

2- Devlet memurlarının siyasi partilere üye 
olamamaları, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun hangi ilkesiyle ilgilidir? 
 

a) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık  

b) Sadakat           

c) Kariyer         

d) Liyakat 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre; amir durumunda olan 
devlet memurlarının görev ve sorumlulukları 
arasında yer almaz? 
 

a) Amir, maiyetindeki memurların hal ve hareketlerini 

takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. 

b) Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik 

içinde davranır. 

c) Amir, maiyetindeki memurlara hak ve 

sorumluluklarını her gün hatırlatır. 

d) Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı 

emir veremez. 

 

 

 

 

 

 

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
“Devlet memuru amirinden aldığı emri, anayasa, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı 
görürse…………………” cümlesinde boş bırakılan 
alana aşağıdaki hangi ifade gelmelidir? 
 

a) Yerine getirilmesinde sakınca yoktur. 

b) Yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene 

bildirir. 

c) Yerine getirir ve bu aykırılığı bir üst amirine bildirir. 

d) Yerine getirir ve bu aykırılığı savcılığa bildirir. 

 

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya 
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa ön 
görülen hüküm aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Zarar, ilgili memur tarafından rayiç bedeli 

üzerinden ödenmesi esastır. 

b) Zarar, rayiç bedel üzerinden hesaplanarak genel 

bütçeden ödenir. 

c) Zarar, ilgili memur tarafından ödenmesi konusunda 

rayiç bedel esas alınmaz. 

d) Bu konuda her hangi bir ödeme yapılmasına gerek 

yoktur. 

 

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; 
devlet memurları hangi konular hakkında basına, 
haber ajanslarına veya radyo ve televizyon 
kurumlarına bilgi veya demeç veremezler? 
 

a) Hiçbir konuda bilgi veya demeç veremezler. 

b) Kamu görevi ile ilgili olmasa da uzmanlık 

alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

c) Şahsi hayatına ait konularda bilgi ve demeç 

veremezler. 

d) Kamu görevleri hakkında bilgi ve demeç 

veremezler. 
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7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 
“Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı” için 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
 

a) Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın 

amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen 

amirler atlanarak yapılır. 

b) Müracaat ve şikayetlerle ilgili olarak belirlenmiş 

herhangi bir usul yoktur. 

c) Müracaat ve şikayet hakkını kullanabilmek için üst 

amirlerden izin almak gerekir. 

d) Müracaat ve şikayetler sadece memurun 

bulunduğu il valiliklerine yapılabilir. 

 

8- Resmi yazışmalarda “ilgi” bölümünün tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) İlgi, belgenin bağlantılı olduğu diğer belge ya da 

belgelerin belirtildiği bölümdür. 

b) İlgi, belgenin eklerinin belirtildiği bölümdür. 

c) İlgi resmi yazıya ilişkin parafların yer aldığı 

bölümdür. 

d) İlgi, resmi yazının gideceği yeri ifade eden 

bölümdür. 

 

9- Resmi yazılarda “metin” bölümü ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
 

a) Metin, “ilgi” ile “imza” arasındaki kısımdır. 

b) Metin bölümünde, noktalama işaretleri kendinden 

önce gelen harfe bitişik yazılır.   

c) Paragrafa 1,25 cm içeriden başlanır ve metin iki 

yana hizalanır. 

d) Paragraflar arasında satır boşluğu bırakılır. 

 

10- Üst, aynı düzey, alt makamlara birlikte dağıtımlı 
olarak yapılan yazışmalarda resmi yazı hangi ibare 
ile bitirilir? 
 

a) Arz ederim 

b) Rica ederim 

c) Arz ve rica ederim 

d) Sunarım 

 

11- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın 

malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs 

varlığına ilişkin davalarda, aksine bir düzenleme 

bulunmadıkça görevli mahkeme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Asliye hukuk mahkemesi 

b) Asliye ceza mahkemesi 

c) Ağır ceza mahkemesi 

d) Ticaret mahkemesi 

 

12- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

sulh hukuk mahkemelerinin bakmakla yükümlü 

olduğu davalara ilişkin görevleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

a) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın 

paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin 

davaları,  

b) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin 

korunmasına yönelik olan davaları,  

c) Kanunların sulh hukuk mahkemesi veya sulh 

hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar 

d) Şahıs varlığına ilişkin davalar 

 

13- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

herhangi bir hukuki uyuşmazlıkta genel yetkili 

mahkeme neresidir? 

 

a) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı 

tarihteki Danıştay Genel Kurulu  

b) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı 

tarihteki Bölge Adliye Mahkemesi 

c) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı 

tarihteki yerleşim yeri mahkemesi  

d) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı 

tarihteki Bölge Adliye Hukuk Dairesi 

 

14-  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

davaya vekâlette açıkça yetki verilmemiş ise, vekil 

aşağıdakilerden hangisini yapabilir? 

 

a) Sulh olma veya hâkimi reddetmek 

b) Davanın takibi için gerekli iş ve işlemleri yapmak 

c) Yemin teklif etmek veya yemini kabul etmek 

d) Davanın tamamını ıslah etmek 
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15- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

adli tatilde görülecek dava işlerle ilgili olarak 

aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve 

vesayete ilişkin dava ya da işler.  

b) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.  

c) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin 

açtıkları davalar. 

d) Çekişmeli yargı işlerinin tamamı. 

 

16- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

dava ne zaman açılmış sayılır? 

 

a) Dava dilekçesi kaydedildiği tarihte  

b) Dava dilekçesi taraflara da tebliğ edildiği tarihte 

c) Dava dilekçesi postaya verildiği tarihte 

d) Dava dilekçesi hâkime verildiği tarihte  

 

17- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

tarafların cevaba cevap dilekçesi verme süresi ile 

ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 

üç hafta 

b) Cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 

iki hafta  

c) Cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 

dört hafta 

d) Cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 

bir hafta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

usulüne uygun olarak davaya davet edilen 

tarafların duruşmaya gelmemesi durumunda 

davanın sonucu nasıl etkilenir? 

 

a) Duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip 

etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın 

re’sen işlem görmesine karar verilir. 

b) Duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip 

etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın 

işlem görmesi için zorla getirilirler 

c) Duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip 

etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosya 

gelecekleri zamana kadar arşive kaldırılır 

d) Duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip 

etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın 

işlemden kaldırılmasına karar verilir. 

 

19- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

bilirkişi raporuna itiraz ile ilgi aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği 

tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik 

gördükleri hususların, bilirkişi tarafından 

tamamlatılmasını talep edebilirler. 

b) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut 

belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa 

kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni 

sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabilir. 

c) Mahkemede, gerçeğin ortaya çıkması için 

yapılacak bütün işlemler fiziki olarak hazırlanan 

rapor ile yapılır. Sözlü olarak yapılan açıklamalar 

kabul edilmez. 

d) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli 

görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, 

tekrar inceleme de yaptırabilir. 
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20- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

feragat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

 

a) Feragat, davacının, talep sonucundan memnun 

olmadığında itiraz etmesidir.  

b) Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen 

veya tamamen vazgeçmesidir. 

c) Feragat, davalının, talep sonucundan kısmen veya 

tamamen vazgeçmesidir. 

d) Feragat, davacının, bilirkişi tarafından durumun 

tespit edilmesi için mahkemeden talepte 

bulunmasıdır. 

 

21- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

ön inceleme ve tahkikatla ilgili olarak aşağıdaki 

bilgilerden hangisi doğrudur?  

 

a) Mahkeme, tarafları duruşmaya davet etmeden 

dosya üzerinden karar veremez  

b) Daha önce karar verilemeyen hâllerde mahkeme, 

ilk duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak 

düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafların 

görüşlerine göre değil mahkemece re’sen karar 

verir.  

c) Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden 

kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, 

yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava 

açılmamış sayılır. 

d) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, 

tarafları sulhe veya arabuluculuğa karar verir. 

 

22- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden 

verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem 

kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara 

karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç hangi süre 

içerisinde temyiz yoluna başvurulabilir? 

 

a) Bir ay 

b) Kırk beş gün 

c) İki ay 

d) Doksan gün 

 

23- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

temyiz başvurusunun icraya etkisi ile ilgili 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. 

b) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili 

ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine 

getirilemez. 

c) İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla 

ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

d) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili 

ayni haklara ilişkin kararlar derhal uygulanır. 

 

24- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, 

çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh 

ceza mahkemesidir.  

b) Aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece asliye 

hukuk mahkemesidir. 

c) Aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh 

hukuk mahkemesidir. 

d) Aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece asliye 

ceza mahkemesidir. 
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25- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, İcra ve iflas 

daireleri teşkilatının kuruluş ve teşkilatlanması 

konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

 

a) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri 

kadar icra ve iflas dairesi bulunur.   

b) İcra kâtipleri arasından Adalet Komisyonları 

tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet 

Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav 

sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür 

yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.  

c) İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet 

Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve 

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav 

sonucuna göre atanırlar.  

d) Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından 

atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür 

yardımcısı, icra kâtibi ile adli yargı ilk derece 

mahkemesi adalet komisyonları tarafından 

görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur. 

 

26- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, icra 

mahkemeleri konusunda aşağıdaki verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı 

yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra 

mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu 

görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından 

yapılır.  

b) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve 

Savcılar Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet 

Bakanlığınca icra mahkemesinin birden fazla 

dairesi kurulabilir. 

c) Birden fazla icra mahkemesi kurulduğunda icra 

mahkemesi daireleri numaralandırılır.  

d) İcra mahkemesinin birden fazla dairesi bulunan 

yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Adalet 

Komisyonu’nca belirlenir. 

 

 

27- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, icra ve iflas 

dairelerinin tutacakları tutanaklarla ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle 

kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir 

tutanak yaparlar.  

b) İlgililer bu tutanakları görebilir fakat bunların 

örnekleri kişilere verilmez. 

c) İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli 

olarak tutanaklara yazılır. 

d) Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer 

ve icra memuru veya yardımcısı veya kâtibi 

tarafından imzalanır. 

 

28- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, icra iflas 

dairelerince yapılacak elektronik işlemler ile ilgili 

olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  

 

a) İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve 

iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim 

Sistemi kullanılır. 

b) Elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler 

senet hükmünde sayılmaz. 

c) Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı 

ispat gücünü haiz değildir. 

d) Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve 

kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın 

düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören 

hükümler uygulanır. 
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29- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, icra iflas 

konusunda verilen müddetlerle ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün 

hesaba katılmaz.  

b) Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın 

veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise 

biteceği ay veya senenin aynı gününde ve 

müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün 

yoksa ayın son gününde biter.  

c) Müddet, son günün tatil mesai başlangıcında 

bitmiş sayılır. 

d) Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe 

rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter. 

 

30- 2004 sayılı İcra İflas Kanununa göre, icra iflas 

kararlarına karşı itirazın süresi ve şekli ile ilgili 

kararlardan hangisi yanlıştır?  

 

a) İtiraz etmek istiysen borçlu, itirazını, ödeme 

emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde 

dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine 

bildirmeye mecburdur. 

b) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra 

dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken 

masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili 

icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan 

memur şahsen sorumludur.  

c) Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas 

olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi 

itirazla birlikte bildirmek zorundadır. 

d) Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısma 

ait miktarını açıkça göstermesi gerekmez. 

 

 

 

 

 

 

 

31- 7036 sayılı İş Mahkemeleri kanununa göre 

Yargılama usulü ve kanun yolları için aşağıdaki 

bilgilerden hangileri doğrudur? 

I.  İş mahkemelerinde basit yargılama usulü 
uygulanır.  

II.  Davaların yığılması hâlinde, her bir talebe 
ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü ve deliller 
ayrı ayrı değerlendirilir.  

III. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına 
ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen 
kararlar hakkında da uygulanır.  

IV. Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara 
tebliğinden itibaren işlemeye başlar. 

a) I-II-III-IV 

b) I-II-IV 

c) II-III-IV 

d) I-II-III 

 

32- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

idari yargılama için verilecek dava dilekçelerinde 

dava ne zaman açılmış sayılır?  

 

a) Dilekçelerin gelen evrak kayıt defterine kayıtları 

yapılarak kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine 

yazılır. Dava bu kaydın yapıldığı tarihte açılmış 

sayılır.  

b) Dilekçelerin harç ve posta ücretleri alınmaksızın 

evrak kayıt defterine derhal kayıtları yapılarak kayıt 

tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu 

kaydın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

c) Dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra 

deftere derhal kayıtları yapılarak kayıt tarih ve 

sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava bu kaydın 

yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 

d) Dilekçelerin harç ve posta ücretleri alındıktan sonra 

tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. Dava 

duruşmanın yapıldığı tarihte açılmış sayılır. 
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33- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

dava açma süresi aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

 

a) Danıştay’da ve idare mahkemelerinde otuz vergi 

mahkemelerinde otuz beş gündür. 

b) Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve 

vergi mahkemelerinde otuz gündür. 

c) Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış ve 

vergi mahkemelerinde kırk beş gündür. 

d) Danıştay’da ve idare mahkemelerinde kırkbeş 

vergi mahkemelerinde otuz gündür. 

 

34- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

sürelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

 

a) Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen 

günden itibaren işlemeye başlar.  

b) Tatil günleri sürelere dahil değildir. 

c) Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil 

gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar 

uzar. 

d) Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara 

verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin 

sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün 

uzamış sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

dava dilekçelerinin tebligatı ve cevap verme 

süreleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) Dava dilekçelerinin ve eklerinin birer örneği 

davalıya, davalının vereceği savunma davacıya 

tebliğ olunur.  

b) Davacının ikinci dilekçesi davalıya, davalının 

vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. 

Buna karşı davacı cevap veremez.  

c) Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ 

tarihinden itibaren doksan gün içinde cevap 

verebilirler. 

d)  Verilen süre, ancak haklı sebeplerin bulunması 

halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli 

mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir 

defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.  

 

36- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

ilgili yargı mercilerin aldığı kararların sonuçları ile 

ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi 

mahkemelerinin kararlarını idare, gecikmeksizin 

uygulamaya mecburdur.  

b) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi 

mahkemelerinin kararlarını idare, gecikmeksizin 

uygulamaya mecburdur. Fakat itiraz edilirse sonuç 

beklenir. 

c) Hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, 

davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı 

şekilde bildireceği banka hesap numarasına ilgili 

usul ve esaslara göre yatırılır. 

d) İdarenin kararları uygulaması için süre hiçbir 

şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz 

günü geçemez. 
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37- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

kararlara karşı istinaf başvurusu konusunda 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, 

başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş 

olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı 

çevresindeki bölge idare mahkemesine, istinaf 

başvurusu yapılabilir. 

b) Kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf 

yoluna başvurulabilir. 

c) Konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi 

davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı 

açılan iptal davaları hakkında idare ve vergi 

mahkemelerince verilen kararlar kesin olup, 

bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

d) İdare mahkemesine karşı bölge idare 

mahkemesine vergi mahkemesine karşı istinaf 

başvurusu yapılır. 

 

38- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

Danıştay ve bölge idare mahkemelerinin 

kararlarına karşı temyiz başvurusu konusunda 

aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Temyiz başvurusu kararın tebliğinden itibaren otuz 

gün içerinde yapılmalıdır. 

b) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya 

öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu 

doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları 

temyize konu edilir. 

c) Ülke çapında uygulanan öğrenim ya da bir meslek 

veya sanatın icrası veyahut kamu hizmetine giriş 

amacıyla yapılan sınavlar hakkında açılan davalar 

temyiz konusu yapılamaz. 

d) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen 

atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı 

ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, 

naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında 

açılan iptal davaları temyize konu edilir. 

 

 

39- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

temyiz dilekçeleri ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge 

idare mahkemesine, Danıştay’a veya 4 üncü 

maddede belirtilen mercilere verilir. 

b) Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen, Danıştay’da kırk 

beş gün bölge idare mahkemesinde otuz gün 

içinde cevap verebilir.  

c) Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde 

cevap verebilir.  

d) Kararı veren bölge idare mahkemesi veya 

Danıştay’ca karşı tarafa tebliğ edilir.   

 

40- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, 

Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması 

durumunda kararların durumu hakkında aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, 

hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının 

yürütülmesini durdurmaz. 

b) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, 

sadece Danıştay kararlarının yürütülmesini 

durdurmaz. 

c) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, 

mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini 

durdurmaz. 

d) Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş olması, 

hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının 

yürütülmesini durdurur. 
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41- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 

aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? 

 

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi 

altında bulunan kişidir. 

b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren 

hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında 

bulunan kişidir. 

c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza 

muhakemesinde savunmasını yapan avukattır. 

d) Kovuşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç 

şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evredir. 

 

42- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 

suçüstü ile ilgili olarak aşağıda verilen 

tanımlamalardan hangisi yanlıştır? 

 

a) İşlenmekte olan suçu 

b) Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden 

hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya 

başkaları tarafından takip edilerek yakalanan 

kişinin işlediği suçtur 

c) İşlenmiş ama savcının yeni haber aldığı suçtur. 

d) Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya 

delille yakalanan kimsenin işlediği suçtur. 

 

43- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 

davaya bakmakla yetkili mahkeme neresidir? 

 

a) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer 

mahkemesine aittir. 

b) Davaya bakmak yetkisi, Anayasa mahkemesine 

aittir. 

c) Davaya bakmak yetkisi, zincirleme suçlarda ilk 

suçun işlendiği yer mahkemesidir. 

d) Davaya bakmak yetkisi, müdafinin bağlı bulunduğu 

baronun bulunduğu yer mahkemesidir. 

 

 

 

 

 

44- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 

kamu davasına katılma hakkını kimler kullanabilir?  

 

a) Mağdur, suçtan zarar görmese de kamu yararı 

olarak katılma isteğinde bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler. 

b) Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler 

ile malen sorumlu olanlar. 

c) Mağdur, suçtan zarar gören sadece gerçek kişiler 

ile malen sorumlu olanlar. 

d) Mağdur, suçtan zarar göreninin ikinci derece 

yakınları dâhil gerçek kişiler ile malen sorumlu 

olanlar. 

 

45- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, adli 

tatil ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri 

doğrudur?  

 

I. Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her 

yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi 

temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya 

ara verirler.  

II. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin 

kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer 

hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine 

getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 

belirlenir. 

III. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile 

Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya 

Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu 

gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.  

IV. Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler 

tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış 

sayılır. 

 

a) I-II-III-IV 

b) II-III-IV 

c) I-III-IV 

d) I-II- IV 
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46- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre, 

bilgi isteme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangileri 

doğrudur?  

 

I. Suçların soruşturma ve kovuşturması 

sırasında Cumhuriyet savcısı, hâkim veya 

mahkeme tarafından yazılı olarak istenilen 

bilgilere on gün içinde cevap verilmesi 

zorunludur.  

II. Eğer on gün içinde istenen bilgilerin verilmesi 

imkânsız ise, sebebi ve en geç hangi tarihte 

cevap verilebileceği yine bu süre içinde 

bildirilir.   

III. Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile 

buna aykırı hareket etmenin Türk Ceza 

Kanununun 257 nci maddesine aykırılık 

oluşturabileceği yazılır. 

IV. On gün içerisinde verilemeyen cevaplar için iki 

hafta ek süre verilir. 

 

a) I-II-III-IV 

b) II-III-IV 

c) I-III-IV 

d) I-II-III 

 

47- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, bilinen adrese 

tebligat yapılması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

a) Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son 

adresinde yapılır.  

b) Bilinen en son adresin tebligata elverişli 

olmadığının anlaşılması veya tebligat 

yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt 

sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en 

son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya 

yapılır. 

c) Müracaat eden kişilerin talebi olsa da tebligat 

kişinin yüzüne değil adresine yapılır. 

d) Kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya 

kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir. 

 

 

 

 

 

 

48- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, Tebliğ 

yapılacak kişi geçici olarak başka bir yere gitmiş ise 

tebliğin yapılma şekli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?  

 

a) Tebliğ yapılacak kişi geçici olarak başka bir yere 

gitmiş ise durum ve beyanda bulunanın adı ve 

soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan 

yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ 

evrakını bu kişilere verir.  

b) Tebliğ yapılacak kişi geçici olarak başka bir yere 

gitmiş olduğunu beyan eden bu kişiler tebliğ 

evrakını kabule mecburdurlar.  

c) Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin geçici olarak 

başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını 

imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh 

ve imza eder. 

d) Tebliğ yapılacak kişi geçici olarak başka bir yere 

gitmiş olduğunu beyan edilirse tebligat 

yapılabilmesi için bir tarih ve saat belirlenerek o 

tarih ve saatte tebligat yapılır. 

 

49- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, yapılan tebliğ 

usule aykırı yapıldı ise durumu hakkında aşağıdaki 

bilgilerden hangileri doğrudur?  

 

I. Muhatabı tebliğ edilecek şeyi öğrenmiş ise 

geçerli sayılır. 

II. Tebliğ tarihi muhatabın beyan ettiği tarih olarak 

kabul edilir. 

III. Tebliği hiçbir şekilde usulü dışında yapıldı ise 

geçerli olamaz. 

IV. Tebliğ tarihi muhataba bilgiyi ulaştıran kişinin 

bilgiyi öğrendiği tarihtir. 

 

a) I-II-III-IV 

b) I-II 

c) III-IV 

d) I-II-III 
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50- 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, tebliğ 

evrakının asılmasına karşı çıkan, bulunduğu 

yerden koparan, imha eden veya okunamaz hale 

getiren kişi hakkında hükmolunan ceza 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Üç aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden 

yüz elli güne kadar adlî para cezası. 

b) Altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden 

üç yüz güne kadar adlî para cezası. 

c) Altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmi beş günden 

yüz elli güne kadar adlî para cezası. 

d) Üç aydan bir yıla kadar hapis ve elli günden yüz elli 

güne kadar adlî para cezası. 
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GENEL KURALLAR 
 Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava 

alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 5 dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir. 

 Sınav sırasında, adaylar arasında kalem silgi vb. araç gereç paylaşımı yasaktır. 

 Aday, sorulara verdiği cevapları almayacaktır. Bu kurala uymayanların sınavı 

geçersiz sayılacaktır. 

 Adayın, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam 

bir şekilde teslim etmesi gerekmektedir.  Adayın cevap kâğıdını ve soru kitapçığını 

sınav salonu dışına çıkarması yasaktır. 

 Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli 

vb.) kullanan katılımcıların sınavları geçersiz sayılır. 

 Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan 

adaylar hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve adayın sınavı 

geçersiz sayılır. 

 Adaylar sınava sadece; kalem, silgi, kalemtıraş ve su (şeffaf pet şişe) 

getirecektir.  

 Adayların kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. 

araçlar; cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, 

depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah 

ve silah yerine geçebilecek nesneler ve anahtar ile sınava girmeleri 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

 Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgelerini ve resmi kimlik belgelerini (T.C. 

Kimlik Numarası yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya pasaport)  

yanlarında bulunduracaklardır. Sürücü Belgesi, kurum kimlik kartı vb. 

belgelerle sınava girilemez.  

 Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, 

sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunduğu anlaşılan veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra 

saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış 

olanların atamaları iptal edilir. 

 Bu belgede yer almayan kurallar için Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 

yılı Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu hükümleri geçerlidir. 

 Sınav esnasında bu evrak görevlilerce toplanacaktır. Resmi deforme olmuş ve 

adayın imzası olmayan giriş kartını ibraz edenler sınava alınmayacaktır. 

 

 


