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 ADI : ………………………………………………………………  

 SOYADI  : ………………………………………………………………  

 

T.C. KİMLİK NO : ……………………………………………………………… 

 
SINAV SALON NO : ………………… SIRA NO: …………………………… 

           

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz. 

 GENEL AÇIKLAMA 
  

 
 

1. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Sınav Salon No 
ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara 
yazınız. T.C. Kimlik Numaranızı, kitapçık 
türünüzü ve sınav salon numaranızı Optik 
Cevap Kağıdınıza işaretlemeyi unutmayınız.  

2. Bu soru kitapçığında yer alan 50 adet soru için 
toplam cevaplama süresi 70 dakikadır. 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan 
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap 
kağıdında aynı numaralı cevap yerine 
işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına 
yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır. 

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

 

5. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi 
olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen 
seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir. 

6. Cevap kağıdına yazacağınız her türlü yazıda ve 
yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem 
kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına 
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem 
kullanmayınız. 

7. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini 
unutmayınız. 

8. Optik Cevap Kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız 
ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 

9. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 
kullanabilirsiniz. 

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

 

 

A 

Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların 
tamamının veya bir kısmının ASYM’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğa ltılması, yayımlanması ya da 
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 
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 1 Diğer sayfaya geçiniz. 

1. 1982 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin 
olağan dönemlerde sınırlanmasıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, yalnızca 
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak yapılabilir. 

B) Temel hak ve hürriyetler, ancak yönetmeliklerle 
sınırlanabilir. 

C) Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz. 

D) Temel hak ve hürriyetler sınırlanırken, bunların özüne 
dokunulamaz. 

 

 

 

 

 
2. Aşağıdaki gruplardan hangisi hakkında alınacak ilave 

tedbirler, Anayasa’nın 10. maddesi uyarınca eşitlik 
ilkesine aykırı olur? 

A) Yaşlılar B) Çocuklar C) Sporcular D) Özürlüler 

 

 

 

 

 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın son 

hâline göre, siyasî partilerin uymakla yükümlü oldukları 
esaslar arasında yer almaz? 

A) Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve 
çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. 

B) Siyasi partiler tüzük ve programları dışında faaliyette 
bulunamazlar. 

C) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. 

D) Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun 
olması gereklidir. 

 

 

 

 

 

 

 
4. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın son hâline 

göre, suç ve cezalara ilişkin belirlenmiş esaslardan biri 
değildir? 

A) Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. 

B) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak 
kabul edilemez. 

C) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak 
kanunla konulur. 

D) Savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör suçları hâlleri 
dışında ölüm cezası verilemez. 

 

 

5. Devlet okullarında gerçekleştirilen ilköğretim hizmeti, 
“kamu hizmetlerinin görülme usulleri”nden hangisi 
kapsamındadır? 

A) Ruhsat   B) Müşterek emanet 

C) Emanet   D) İmtiyaz 

 

 

 

 

 

 

 
6. 1982 Anayasası’nın ilgili hükmüne göre, 

aşağıdakilerden hangisi “yönetmelik” çıkaramaz? 

A) Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

B) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

C) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

D) Karayolları Genel Müdürlüğü 

 

 
 
 

7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bir şirkete 
verilen “idari para cezası”nın hukuki niteliği ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Bireysel işlemdir.  B) Sarih işlemdir. 

C) İdari işlemdir.   D) Karma işlemdir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 1982 Anayasası’nda, aşağıdakilerden hangisinin “genel 
idare” içinde yer alması öngörülmüştür? 

A) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

B) Diyanet İşleri Başkanlığı 

C) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

D) Yükseköğretim Kurulu 
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9. İdare mahkemelerince verilen “iptal kararları”nın 
gereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Karar gereklerinin süresi içince kamu görevlilerince 
yerine getirilmemesi halinde, ilgili tarafından, ancak 
karar gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlisi 
aleyhine tazminat davası açılabilir. 

B) Kamu görevlilerinin naklen atanması ile ilgili davalarda 
verilen kararların gerekleri, bu kararların 
kesinleşmesinden sonra idarece yerine getirilir. 

C) Karar gereklerinin idarece yerine getirilmesi için, ilgili 
tarafından idareye başvurulması zorunlu değildir. 

D) Karar gereklerinin yerine getirilmesi için idareye tanınan 
azami süre, kararın idareye tebliğinden başlayarak 
altmış gündür. 

 

 

 

 

10.  

I. İvedi yargılama usulünün uygulandığı bir davada, idare 
mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması 
kararı 

II. Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulünün 
uygulandığı bir davada, idare mahkemesi tarafından 
verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı   

III. Temyiz incelemesi sırasında, Danıştay tarafından verilen 
yürütmenin durdurulması kararı 

Yukarıda verilen yürütmenin durdurulması hakkındaki 
kararlardan hangilerine itiraz edilemez? 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 
bir maddesinin iptali istemiyle açılan davaya bakmakla 
görevli ve yetkili yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ankara İdare Mahkemesi 

B) Danıştay 

C) Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

D) Ankara Vergi Mahkemesi 

 

 

 

 

12.  

I. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
II. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu 

III. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Kanunu 

Yukarıda verilen kanunlardan hangisi/hangilerinde, 
dava açma süresi içinde, öngörülen çerçevede yapılan 
başvuruların, işlemeye başlamış olan “dava açma 
süresini durduracağı”na ilişkin düzenleme mevcuttur? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda sayılan hüküm çeşitlerinden biri değildir? 

A) Düşme 

B) Ceza verilmesine yer olmadığı 

C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 

D) Davanın reddi 

 

 

 

 

 

 
14. Kamu davası aşağıdaki şüphe derecelerinden 

hangisine açılır? 

A) Kuvvetli    B) Basit C) Yeterli D) Zehap 

 

 

 

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde kovuşturmaya yer olmadığı 
kararına karşı başvurulabilecek makam ve başvurma 
yetkisi olan kişi doğru verilmiştir? 

A) Asliye ceza mahkemesi – Malen sorumlu 

B) Sulh ceza hâkimliği - Suçtan zarar gören 

C) Ağır ceza mahkemesi – Suçtan zarar gören 

D) Ağır ceza mahkemesi başkanı - Mağdur 
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16. Aşağıdaki suçlardan hangisi malvarlığına karşı suçlar 
arasında düzenlenmesine karşın, aynı zamanda kişinin 
irade özgürlüğünü (manevi özgürlüğünü) de koruma 
altına almaktadır? 

A) Güveni kötüye kullanma  B) Hırsızlık 

C) Mala zarar verme  D) Yağma 

 

 

 

 

 

 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedeni 

değildir? 

A) Hakkın kullanılması  B) Mağdurun rızası 

C) Haksız tahrik   D) Meşru savunma 

 

 
 
 
 
 
 
 

18. Türk Ceza Kanunu'na göre, kaç yaşın doldurulmasından 
itibaren isnat yeteneğinin tamamen var olduğu kabul 
edilir? 

A) 11 B) 12 C) 15 D) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. Hukukî bir uyuşmazlıkla ilgili yürürlükte olan iki kanundan 

hangisinin öncelikle uygulanacağı konusu, bu kanunların 
genel veya özel kanun olmasına göre farklı şekillerde ele 
alınmalıdır.  

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Her iki kanun genel kanun ise, yeni tarihli genel kanun 
uygulanır. 

B) Genel kanun eski, özel kanun yeni ise, kural olarak yeni 
tarihli özel kanun uygulanır. 

C) Her iki kanun özel kanun ise, yeni tarihli özel kanun 
uygulanır. 

D) Her iki kanun genel kanun ise, eski tarihli genel kanun 
uygulanır. 

 

 

20. Düzensiz şahsi irtifak haklarından biri olan üst hakkı, 
bağımsız ve sürekli nitelikte ise üst hakkı sahibinin istemi 
üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.  

Türk Medeni Kanunu’na göre en az kaç yıl için kurulan 
üst hakkı, sürekli niteliktedir? 

A) 5  B) 10 C) 20 D) 30 

 

 

 

 

 

 
21. Yazılı ve yazılı olmayan hukuk kurallarında somut olaya 

uygulanacak kuralın bulunmaması durumunda, hâkim 
önüne gelen uyuşmazlığı aşağıdakilerden hangisi ile 
çözüme kavuşturabilir? 

A) Yorum yaparak karar verir. 

B) Bekletici mesele yapar. 

C) Örf ve adet kurallarına göre karar verir. 

D) Hukuk yaratır. 

 

 

 

 

 
22. A, çalışmak için Almanya’ya gitmiş ve 15.01.2012 

tarihinden itibaren kendisinden haber alınamamıştır.  

A hakkında gaiplik kararının alınabilmesi için yasal 
olarak mahkemeye en erken hangi tarihte 
başvurulabilir? 

A) 15.01.2017   B) 15.01.2013 

C) 15.01.2014   D) 15.01.2022 

 

 

 

 
 
 

23. Bir küçüğün kendi isteği ve velisinin rızasıyla 
mahkemece ergin kılınabilmesi için yasal olarak en az 
kaç yaşında olması gerekir? 

A) On beş yaşını doldurmuş olmak 

B) On beş yaşına girmiş olmak 

C) On yedi yaşına girmiş olmak 

D) On yedi yaşını doldurmuş olmak 
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24. A, B’yi tek başına evlat edinmiştir. Evlat edinildikten sonra 
B, eşi C’den boşanmıştır. Bunun üzerine A’da, B’nin eski 
eşi C ile evlenmiştir.  

Buna göre, A’nın C ile evliliğinin hukukî sonucu nedir? 

A) Evlilik yok hükmündedir. 

B) Evlilik mutlak butlandır. 

C) Evlilik kısmî butlandır. 

D) Evliliğin geçerliliği B’nin rızasına bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

25. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda, aşağıda yer alan 
mal rejimlerinden hangisi düzenlenmemiştir? 

A) Mal ayrılığı 

B) Paylaşmalı mal ayrılığı 

C) Paylaşmalı mal ortaklığı 

D) Edinilmiş mallara katılma 

 

 

 

 

 

 
26. Miras bırakan M ölmüş ve geride sağ olarak, eşi E, annesi 

A, babası B, çocuğu Ç, evlatlığı D kalmıştır.  

Buna göre murisin mirasına kimler yasal mirasçı 
olurlar? 

A) Ç, A, B, E    B) Ç, D, E 

C) Ç, D, A, B   D) E, Ç 

 

 
 
 
 
 
 
 

27. Aşağıda yer alan maddi anlamda ölüme bağlı 
tasarruflardan hangisi sadece vasiyetname yoluyla 
yapılabilir? 

A) Yedek mirasçı atama  B) Art mirasçı atama 

C) Belirli mal bırakma  D) Vakıf kurma 

 

 
 
 
 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Davası’nın 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Hak düşürücü süreye tabidir. 

B) Sadece mülkiyet hakkı iddia edenler açabilir. 

C) Zilyetliğe bağlı üstün hak iddiasına dayanır. 

D) Zilyetliğin irade dışı sona erdirilmiş olmasına dayanır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi borcu sona erdiren haller arasında yer almaz? 

A) Takas B) Temerrüt   C) Yenileme     D) Birleşme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre; kira bedelleri, 

anapara faizleri ve ücret gibi dönemsel edimlerden 
doğan alacaklar için kaç yıllık zamanaşımı süresi 
uygulanır? 

A) 2 B) 5 C) 10 D) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı kaldıran 
hâller arasında yer almaz? 

A) Kanunun verdiği yetkiye dayanma 

B) Zarar görenin rızası 

C) Haklı savunma 

D) Zamanaşımı 
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32. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi irade bozukluğu halleri 
arasında yer almaz? 

A) Yanılma    B) Aldatma 

C) İmkânsızlık   D) Korkutma 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, konusunu 

taşınmazların oluşturduğu aşağıdaki sözleşmelerin 
hangisinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış olmasına 
bağlıdır? 

A) Alım    B) Geri alım 

C) Taşınmaz satış vaadi  D) Önalım 

 

 
 
 
 
 
 
 

34. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, 
aşağıdakilerden hangisi eser sözleşmesinde ayıp 
sebebiyle sorumluluk kapsamında iş sahibinin seçimlik 
hakları arasında yer almaz? 

A) Sözleşmeden dönme 

B) Ayıpsız benzeri ile değiştirme 

C) Bedelden indirim 

D) Ücretsiz onarım 

 

 

 

 

 

 
35. Aşağıdakilerden hangisinde bileşik faiz işletilebilir?   

A) İki işçi arasındaki ödünç sözleşmesinde 

B) Bir banka ile memur arasındaki cari hesap 
sözleşmesinde 

C) İki limited şirket arasındaki ödünç sözleşmesinde 

D) Bir limited şirket ile öğretmen arasındaki cari hesap 
sözleşmesinde 

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmenin devri için 
aranan asgari zorunlu şekil şartıdır? 

A) Yazılı devir sözleşmesi yapılarak devrin ticaret siciline 
tescil ve ilanı 

B) Sözlü sözleşme yapılarak devrin tapu siciline tescili 

C) Noterde onaylama şeklinde devir sözleşmesi yapılarak 
devrin ticaret siciline tescil ve ilanı 

D) Noterde düzenleme şeklinde devir sözleşmesi yapılarak 
devrin tapu siciline tescili 

 

 

 

 
37. Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirketi türüdür?   

A) Adi şirket    B) Donatma iştiraki 

C) Kollektif şirket   D) Miras şirketi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Anonim şirketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Anonim şirketin borçlarından dolayı ortaklar kişisel 
malvarlıkları ile sorumlu tutulamazlar. 

B) Anonim şirkette şirketi temsil ve idare görevi genel 
kuruldadır. 

C) Anonim şirketin borçlarından ötürü iflası talep edilemez. 

D) Anonim şirketler en az beş kişiyle kurulur. 

 

 
 
 
 
 

39. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir 
poliçenin muhataba ibraz edilmesi gereken süre, 
düzenlenme gününden itibaren ne kadardır?  

A) Bir ay B) Altı ay C) Bir yıl D) Üç yıl 

 

 

 

 

 



TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 

AVUKAT 2017 

 A 

 6 Diğer sayfaya geçiniz. 

40. Borç ödemeden kesin aciz belgesi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kesin aciz belgesine bağlanan borç, borçluya karşı aciz 
belgesinin düzenlenmesinden itibaren 10 yıl geçmesiyle 
zamanaşımına uğrar. 

B) Kesin aciz belgesi, borç ikrarını içeren ve itirazın kesin 
kaldırılmasını sağlayan belge niteliğindedir. 

C) Kesin aciz belgesi, alacaklıya, İcra ve İflâs Kanunu 
hükümlerine göre iptal davası açma imkânı verir. 

D) Alacaklı, kesin aciz belgesini aldığı tarihten itibaren 1 yıl 
içinde, aynı borçluya takip yapmak isterse, borçluya 
yeniden ödeme emri tebliğine gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

41. İflâs tasfiyesinin henüz sona ermediği dönemde borçlu, 
bütün alacakların itfa olunduğu hakkında bir belge 
gösterirse, mahkeme tarafından aşağıdaki kararlardan 
hangisi verilir? 

A) İflâs içi konkordatonun tasdiki 

B) İflâsın ertelenmesi 

C) İflâsın kapanması 

D) İflâsın kaldırılması 

 

 

 

 

 
42. Menfî tespit davası ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Menfî tespit davası sırasında ihtiyati tedbir kararı 
verilmemiş ve borç tutarı alacaklıya ödenmiş ise, menfî 
tespit davası kendiliğinden istirdat davasına dönüşür. 

B) Menfî tespit davası sonunda verilen hüküm, maddî 
anlamda kesin hüküm niteliği taşır. 

C) Menfî tespit davasında ispat yükü, kural olarak davalı 
alacaklıya düşer. 

D) İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davasında, 
mahkeme, teminat karşılığında takibin durması için 
ihtiyati tedbir kararı verebilir. 

 
 
 
 

43. Şikâyet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Şikâyetin, icra takibini kendiliğinden durdurma özelliği 
vardır. 

B) Şikâyet, yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. 

C) Şikâyet, icra mahkemesi tarafından incelenir ve karara 
bağlanır. 

D) Şikâyet süresi, şikâyet konusu işlemin öğrenilmesinden 
itibaren yedi gün olup, hak düşürücü niteliktedir. 

 

44. İflâs masasına ait hiçbir mal bulunmadığı takdirde 
tasfiyenin tatiline karar verip, bu durumu ilân etmekle 
görevli merci aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İflâs dairesi   B) İcra mahkemesi 

C) İflâs idaresi   D) İflâs bürosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45. İddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi 

yasağı, aşağıdaki yargılama ilkelerinden hangisinin bir 
sonucudur? 

A) Re’sen araştırma  B) Teksif 

C) Tasarruf    D) Usul ekonomisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Mahkemece verilen bir hükmün yeterince açık 
olmaması ve birbiriyle çelişen birtakım ifadeler 
içermesi hâlinde başvurulacak yol aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tavzih    B) Islah 

C) Tashih    D) Değişiklik davası 

 
 
 
 
 
 
 

47. Medeni usûl hukuku bağlamında davanın ihbarı ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Davayı ihbar eden taraf, davayı takip etmek zorunda 
kalmaz. 

B) Davayı ihbarda geciken veya ihbar etmeyen taraf, 
ihbarın etkisinden yararlanamaz. 

C) Dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişinin, kendisine 
ihbarda bulunan taraf yanında davaya katılması gerekir. 

D) Davanın ihbarı, ancak noter aracılığıyla yapılması 
halinde sonuç doğurur. 
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48. Sulh ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sulh, davada hüküm verilinceye kadar her zaman 
yapılabilir. 

B) Sulh, dava konusu dışındaki hususları da içerebilir. 

C) Taraf vekilinin sulh olabilmesi için, vekâletnamesinde 
özel yetkinin bulunması gerekir. 

D) Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarrufta 
bulunabildiği hallerde yapılabilir. 

 
 
 
 
 
 

49. İsticvap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İsticvap olunacak taraf vekille temsil ediliyor olsa bile, 
isticvap davetiyesinin vekile değil, tarafın kendisine 
tebliği gerekir. 

B) Hâkim, yalnızca tarafların talebi halinde isticvap yoluna 
gidebilir. 

C) Hâkimin tarafları dinlemesi ile isticvabı arasında 
herhangi bir fark yoktur. 

D) Her türlü davada hâkim, davayı aydınlatma ve ispat 
aracı olarak isticvaba başvurabilir. 

 

 
 
 
 
 

50. Medeni usûl hukukunda eski hâle getirme ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Eski hâle getirme talebinin kabulünden itibaren iki hafta 
içerisinde, süresinde yapılamayan işlemin yapılması 
gerekir. 

B) Eski hâle getirme talebini inceleyen hâkim, talebi haklı 
görürse, teminat karşılığında yargılamanın 
ertelenmesine karar verebilir. 

C) Nihaî karar verildikten sonra hiçbir şekilde eski hâle 
getirme yoluna başvurulamaz. 

D) Bir davada yalnızca bir kez eski hâle getirme yoluna 
başvurulabilir. 



 

 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 

1. Sınavda 50 adet 4 seçenekli çoktan seçmeli soru 

bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru 

cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır.   

2. Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 70 

(yetmiş) dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen 

ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday 

sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 

dakikasında adayların sınav salonunu terk 

etmelerine izin verilmeyecektir.  

       Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet 

ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar 

sınav salonuna alınmayacaktır.  

3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip 

düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik 

Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir 

şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması 

durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. 

Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık 

türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı ve ilgili kısma ad 

ve soyadınızı yazarak imzalamayı unutmayınız. 

Optik cevap kağıdına kodlanması gereken 

bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde 

sınavın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. 

4. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması 

gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen 

cevaplar geçerli değildir. Soru kitapçığına 

işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına 

geçirilmesi için ek süre kesinlikle 

verilmeyecektir. Optik cevap kâğıdında her türlü 

kodlama siyah kurşun kalemle yapılacaktır.  Her 

alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda 

ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.  

5. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan 

kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık 

türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup 

olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 

bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 

sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi 

için Salon Görevlilerine başvurunuz.  

6. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen 

bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları 

mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının 

sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için 

kullanabilirsiniz. Bunun dışında müsvedde 

kullanmak yasaktır. Sınav sonunda soru 

kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru 

kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması 

durumunda sınavınız geçersiz sayılır. 

7. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı 

çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan 

adayların sınavı geçersiz sayılır. 

 

 

8. Adayların CEP TELEFONU, HESAP 

MAKİNESİ, bilgisayar, databank benzeri özel 

elektronik donanımlar ile kulaklık, telsiz, çağrı 

cihazı vb. iletişim araçları, görüntü kaydetmeye 

yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçlar ve 

silah vb. teçhizatlar ile SINAV BİNASINA 

GİRMELERİ KESİNLİKLE YASAKTIR. 

Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda 

belirtilen araç veya cihazları yanında bulundurduğu 

tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına 

alınmayacaktır. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda 

emanet ALINMAYACAKTIR.  

9. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç veya 

cihazları bulundurduğu tespit edilen adayların 

durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

10. Adayların sınav esnasında sıraların gözünde ve/veya 

ulaşabilecekleri yerlerde ders notu, kitap, defter vb. 

kaynakları bulundurmaları yasaktır. Bulunduran 

adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. 

11. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak 

ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların 

kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, 

silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. 

Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu 

Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların 

sınavları geçersiz sayılır. 

12. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs 

eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım 

edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya 

çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda 

değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve 

Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından 

görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.  

13. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak 

zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz 

yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, 

her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.  

14. Sınava giren adaylar, Sınav Giriş Belgesi ile T.C. 

Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanını 

veya Süresi Geçerli Pasaportunu bina ve salon 

girişinde ibraz edecektir. Sınav Giriş Belgeleri 

sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI 

tarafından toplanacaktır. Bu belgeler dışında başka 

bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız 

geçersiz sayılacaktır. 

15. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve 

optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi 

unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır 

ve hakkınızda hukuki yollara başvurulabilir. 

16. Bu açıklamaları okumadan ve size “SINAV 

BAŞLAMIŞTIR.” denilmeden sınava başlamayınız. 

17. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde 

kodlama yapınız. 

 


