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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 14.00’te başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik 

iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etme-
niz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kul-
lanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz 
sayılacaktır.

4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya 
tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayı-

nız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki 

kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni 

cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa 

soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan 
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.

8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı 

çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

ALANLAR SORU  SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Devlet Personel Başkanlığı Görevde 
Yükselme Eğı̇tı̇mı̇ Ders Notları 30

75 90
Atama Yapılacak Görevı̇n Nı̇teliği 45
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MÜŞAVİR AVUKAT A
1.    I- İnsan haklarına saygılı olması

 II- Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması
III- Başkentinin Ankara olması
IV- Sosyal bir hukuk devleti olması

T.C. Anayasası’na göre değiştirilemeyecek 
hükümler aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir?

A) I - II - III  B) I - III - IV
C) II - III - IV D) I - II - III - IV

2.  T.C. Anayasası’na göre yasal yaş sınırını      
doldurdukları takdirde aşağıdakilerden hangi-
si oy kullanabilir?

A) Taksirli suçlardan hüküm giyenler
B) Silah altında bulunan erbaşlar
C) Silah altında bulunan erler
D) Askerî öğrenciler

3.    I- Kamu düzeni
 II- Ekonomik darboğaz
III- Suç işlenmesinin önlenmesi
IV- Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korun-

ması

T.C. Anayasası’na göre “Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkı” yukarıdaki ge-
rekçelerden hangilerine bağlı olarak kanunla 
sınırlandırılabilir?

A) I - II - III  B) I - II - IV
C) I - III - IV D) II - III - IV

4.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Başbakan, Cumhurbaşkanınca atanır.
B) Meclis dışından atanmış bir bakan yasama 

dokunulmazlığına sahip değildir.
C) Bakanlar, Başbakanca seçilir, Cumhurbaşka-

nınca atanır.
D) Güvenoyu için görüşmeler, programın okun-

masından iki tam gün geçtikten sonra başlar.

5.  T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden han-
gisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev 
ve yetkilerinden değildir?

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek 
B) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar ver-

mek
C) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 

geri göndermek
D) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları ge-

rekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak 

6.  Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer 
aldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Dünya Savaşı B) Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı D) I. Dünya Savaşı

7.  Sivas Kongresi’nden sonra, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın 
organı olarak çıkarılan gazete, aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Hâkimiyet-i Milliye B) Tasvir-i Efkâr
C) İrade-i Milliye D) Ceride-i Resmiye

8.  Cumhuriyet Döneminde, köylünün durumu-
nu iyileştirmek ve tarıma dayalı ekonomiyi 
geliştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi 
yapılmıştır?

A) Aşar vergisi kaldırılmıştır.
B) Eski ölçü birimleri değiştirilmiştir.
C) Kabotaj Kanunu kabul edilmiştir.
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır.

9.  Elde edilmesi hâlinde millî menfaatlere ulaş-
mayı sağlayan sonuçlara ne denir?

A) Millî strateji B) Millî hedef
C) Millî güç D) Millî bütünlük
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10.  Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşki-
latında kurulan danışma ve denetim birimidir?

A) Personel Genel Müdürlüğü
B) Eğitim Dairesi Başkanlığı
C) Özel Kalem Müdürlüğü
D) Hukuk Müşavirliği

11.  Aşağıdakilerden hangisi, il idaresini oluşturan 
bölümlerden biri değildir?

A) Vali
B) İl İdare Kurulu
C) Belediye Başkanı
D) İl İdare Şube Başkanları

12.  Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin idari yapısında bulunan meslek kuru-
luşlarından biridir?

A) Barolar
B) Üniversiteler
C) İl Özel İdaresi
D) Kamu İktisadi Teşekkülleri

13.  Yasada sayılan koşullardan birinin gerçekleş-
mesi durumunda belediye başkanının, baş-
kanlığı aşağıdaki yollardan hangisi ile düşer?

A) İçişleri Bakanının kararı 
B) Bakanlar Kurulu kararı 
C) İçişleri Bakanlığının talebi üzerine Danıştay 

kararı 
D) Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanının 

onayı 

14.  399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hük-
münde Kararname’ye göre, sözleşmeli olarak 
işe alınacak personelin kaç yaşını tamamlamış 
olması gerekir?

A) 20 B) 18 C) 17 D) 15

15.    I- Grev
 II- Başka iş ve hizmet
III- Hediye alma ve menfaat sağlama

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Perso-
nel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre, sözleşmeli 
statüde istihdam edilecek personele yasak 
olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir?

A) I - II  B) II - III
C) I - III  D) I - II - III

16.  399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Perso-
nel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre, sözleşmeli 
personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna 
prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi 
toplamı 16-20 yıl olanlara temel ücretlerinin   
% kaçı oranında kıdem ücreti verilir?

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

17.  399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 
Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmün-
de Kararname’ye göre, sözleşmeli personele is-
teği üzerine kendisinin ve çocuğunun evlenmesi 
hâlinde kaç gün ücretli mazeret izni verilir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10

18.  399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Perso-
nel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname’ye göre, teşebbüs ve 
bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli persone-
lin aşağıdaki hâllerin hangisinde sözleşmesi 
feshedilmez?

A) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmak-
sızın kesintisiz 5 gün göreve gelmemesi

B) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşıma-
dığının anlaşılması

C) Bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün 
göreve gelmemesi

D) Sicil ve başarı değerlendirmesinin “C” düze-
yinde olması
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19.  399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel 

Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hük-
münde Kararname’ye göre, sözleşmenin feshi-
ni gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi, 
aşağıdakilerden hangisinin kararına bağlıdır?

A) Teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulu
B) Teşebbüs veya bağlı ortaklık genel müdürü
C) Teşebbüs veya bağlı ortaklık Teftiş Kurulu 

Başkanı
D) Teşebbüs veya bağlı ortaklık işletme müdürü

20.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı 
yanlıştır?

A) eloğlu   B) basımevi
C) aşçı başı D) su böreği

21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) 
özneleri ayırmak için kullanılmıştır?

A) Eve, köye, mahalleye uğramaz oldu.
B) Sokaklar, caddeler, meydanlar dolup taştı.
C) Köyler, şehirler, ülkeler gezmiş.
D) Havayı, karayı, suyu temiz tutmalıyız.

22.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumlu cümledir?

A) Kardeşini görünce az sevindi.
B) Onda bir şey yok.
C) Sen okula gelme.
D) O burada değil.

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki’nin yazımı 
yanlıştır?

A) Olmaz ki böyle.
B) Babam geldi mi ki?
C) Ne yazık ki okula gelmedi.
D) Geçmiş zaman olurki hayali cihan değer.

24.  Resmî yazılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Resmî yazılarda, gizlilik derecesi, kurum veya 
kuruluşça belirlenir.

B) Kayıt kaşesi, resmî yazıların, dilekçelerin ve 
mektupların ön yüzüne basılır.

C) Resmî yazılar, kural olarak bir asıl, bir kopya 
olmak üzere iki nüsha hazırlanır.

D) İmza atmaya yetkili kişilerin adının sadece baş 
harfi, soyadının ise bütün harfleri büyük yazılır.

25.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin te-
mel ilkelerinden değildir?

A) Dürüstlük B) İnandırıcılık
C) Uygulama D) Yineleme

26.  Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin 
aşamalarından biri olan bilgi toplamada dikkat 
edilecek hususlardan biri değildir?

A) Araçların en uygun ve verimli biçimde kullanıl-
ması

B) Hedef olarak alınacak kitlenin özellikleri ve 
eğilimlerinin bilinmesi

C) Amaçlara ulaşmak için nelerin, ne zaman ve 
nerede yapılacağının belirlenmesi

D) Araştırmada kullanacağımız araç ve yöntemle-
rin ne derece güvenilir olduğunun bilinmesi

27.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamu görevlileri hizmetten yararlananlara kötü 
davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart 
uygulayamaz.

B) Kamu görevlileri, kamu makamlarının mevzua-
ta uygun politikalarını, kararlarını ve eylemleri-
ni engelleyebilirler.

C) Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan 
kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, haka-
ret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamazlar.

D) Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya 
özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev 
olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun 
hareket ederler.
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28.  Etik ilkelere aykırı davranış iddiasına ilişkin baş-
vurular aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

A) Telefon
B) Yazılı dilekçe
C) Elektronik posta
D) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru

29.  “Operatör Doktor Asım Bey, hastanede yapa-
cağı ameliyatlar öncesi hastalarını özel mua-
yenehanesine yönlendirmektedir.”

Asım Bey’in bu davranışı görev, unvan ve 
yetki kullanarak menfaat sağlamanın hangi 
türüne örnektir?

A) Aracılık yapma
B) Adam kayırmacılık
C) Hizmet kayırmacılığı
D) Kendisine ve/veya yakınlarına çıkar sağlama

30.  Aşağıdakilerden hangisi etik komisyonların 
işlevleri arasında yer almaz?

A) Etik uygulamaları değerlendirmek
B) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek
C) Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştir-

mek ve geliştirmek
D) Kurum ve kuruluşların, yürüttükleri hizmetin 

veya görevin niteliğine göre, kendi kurumsal 
etik davranış ilkelerini düzenlemek ve Kamu 
Görevlileri Etik Kurulunun inceleme ve onayı-
na sunmak

31.  “Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın 
açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi” 
olarak tanımlanan yetki kuralı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kesin yetki B) Ortak yetki
C) Genel yetki D) Seçimlik yetki

32.  Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara 
karşı açılacak tüm davalarda, ölen kimsenin 
son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Yukarıda açıklaması yapılan yetki kuralı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kesin yetki B) Seçimlik yetki
C) Ortak yetki D) Genel yetki

33.  Aşağıdakilerden hangisi bir “kesin yetki” 
kuralıdır?

A) Sözleşmeden doğan davalarda, sözleşmenin 
ifa edileceği yer mahkemesi yetkilidir. 

B) Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o 
şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

C) Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçi-
ci olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya 
taşınır mal davaları için, orada bulunmaları 
uzunca bir süre devam edebilecekse, bulun-
dukları yer mahkemesi yetkilidir.

D) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma söz-
leşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarruf-
ların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle istihkaka 
ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin 
yönetiminden kaynaklanan davalarda, ölen kim-
senin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

34.  Mahkemece görevsizlik veya yetkisizlik kararı 
verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, bu karar 
verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi 
içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesin-
leşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun 
yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi 
kararının tebliğ tarihinden itibaren hangi süre 
içerisinde kararı veren mahkemeye başvura-
rak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mah-
kemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir?

A) 7 gün  B) 10 gün
C) 2 hafta  D) 15 gün
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35.  Aşağıdakilerden hangisi yargı yerinin belirlen-

mesini gerektiren sebeplerden biri değildir?

A) Kesin yetkili mahkeme yetkisizlik kararı verirse
B) Davaya bakmakla görevli ve yetkili mahke-

menin davaya bakmasına herhangi bir engel 
çıkarsa

C) İki mahkeme arasında yargı çevrelerinin sı-
nırlarının belirlenmesi konusunda bir tereddüt 
ortaya çıkarsa

D) İki mahkeme de görevsizlik kararı verir ve 
bu kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın 
kesinleşirse

36.  Aşağıdakilerden hangisi adli tatilde görülecek 
dava ve işlerden değildir?

A) Çekişmesiz yargı işleri
B) İtirazın iptali davaları
C) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları
D) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle 

işçilerin açtıkları davalar

37.  Aşağıdakilerden hangisi bir dava dilekçesinin 
içeriğinde bulunması gereken hususlardan 
biri değildir?

A) Mahkemenin adı
B) Açık bir şekilde talep sonucu
C) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
D) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her 

bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği

38.  Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve 
sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış dava-
larda, aralarında bağlantı bulunması durumun-
da Birleştirme Kararını aşağıdaki mahkemeler-
den hangisi verir?

A) Birinci davanın açıldığı mahkeme 
B) İkinci davanın açıldığı mahkeme
C) Uyuşmazlık mahkemesi 
D) Yargıtay

39.  Davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, 
bu bildirimden itibaren hangi süre içerisinde 
yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır?

A) Bir ay
B) Üç gün
C) Bir hafta
D) Süreye tabi değildir.

40.  Senetle ispat zorunluluğundan söz edilebilme-
si için hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki 
miktar veya değerleri en az ne olmalıdır?

A) İkibinbeşyüz Türk Lirası
B) Birmilyon Türk Lirası
C) Beşyüz Türk Lirası
D) Parasal sınır yoktur.

41.  İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve son-
radan yenilenmiş olan dava, ilk yenilenmeden 
sonra kaç defadan fazla takipsiz bırakılamaz?

A) Bir B) İki C) Üç D) Dört

42.  Aşağıdakilerin hangisinde, iki dava arasında 
bağlantının varlığından söz edilemez?

A) Davaların aynı sebeplerden doğması
B) Dava değerinin aynı olması 
C) Davaların birbirine benzer sebeplerden doğması
D) Biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkile-

yecek nitelikte bulunması 

43.  Bilirkişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
ru değildir?

A) Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin, 
meslek veya zanaatlarını icra etmesine olanak 
bulunmayanlar, bilirkişilik görevini kabulle 
yükümlüdürler.

B) Resmî bilirkişiler ile 268’inci maddede belirtil-
miş bulunan listelerde yer almış olanlar bilirki-
şilik görevini kabulle yükümlüdürler.

C) Kamu görevlileri bağlı bulundukları kurumlarla 
ilgili dava ve işlerde, bilirkişilik görevini kabulle 
yükümlüdürler.

D) Bilgisine başvurulacak konu hakkında, meslek 
veya sanat icrasına resmen yetkili kılınmış olan-
lar, bilirkişilik görevini kabulle yükümlüdürler.
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44.  Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada 
verilir ve tefhim olunur. Zorunlu nedenlerle sa-
dece hüküm sonucunun tefhim edildiği hâllerde, 
gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak 
ne kadar süre içinde yazılması gerekir?

A) 15 gün  B) 2 hafta
C) 30 gün  D) Bir ay 

45.  Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında 
tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fık-
ralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar 
taraflardan her biri hükmün açıklanmasını 
veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesi için 
hangi yola başvurabilir?

A) Hükmün Tavzihi 
B) Karar Düzeltme 
C) Hükmün Tashihi
D) Yargılamanın İadesi 

46.  Sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların 
aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tama-
men sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzu-
runda yapmış oldukları bir sözleşmedir.

Sulh ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A) Sulh, ancak tarafların üzerinde serbestçe ta-
sarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu alan 
davalarda yapılabilir. 

B) Dava konusunun dışında kalan hususlar da 
sulhun kapsamına dâhil edilebilir.  

C) Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman 
yapılabilir. 

D) Sulh kayıtsız ve şartsız olmalıdır. 

47.  Basit yargılama usulünde cevap dilekçesinin 
iki haftalık cevap süresi içinde hazırlanması-
nın çok zor yahut imkânsız olduğu durumlar-
da, yine bu süre zarfında mahkemeye başvu-
ran davalıya, bir defaya mahsus olmak üzere 
en fazla ne kadar ek bir süre verilebilir?

A) 10 gün  B) İki hafta
C) 15 gün  D) Dört hafta

48.  Basit yargılama usulünde, iddianın genişle-
tilmesi veya değiştirilmesi yasağı ne zaman 
başlar? 

A) Dava açılmasıyla
B) Hükmün Tefhimiyle
C) Ön incelemenin yapılmasıyla
D) Cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle

49.  Aşağıdaki sebeplerden hangisi yargılamanın 
iadesi sebeplerinden biri değildir?

A) Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş 
başka bir hükümle ortadan kalkmış olması

B) Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki 
ret talebi, merciince kesin olarak kabul edilen 
hâkimin karar vermiş veya karara katılmış 
bulunması

C) Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen 
tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edi-
lemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden 
sonra ele geçirilmiş olması

D) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili 
olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanma-
dan veya gösterilen deliller hiç değerlendiril-
meden karar verilmiş olması

50.  Yargılamanın iadesi konusunda aşağıdakiler-
den hangisi doğru değildir?

A) Yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçe, 
kararı veren mahkemece incelenir.

B) Yargılamanın iadesi, kesin olarak verilen veya 
kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir.

C) Yargılamanın iadesi süresi, her hâlde iade 
talebine konu olan kararın tefhiminden itibaren 
bir yıldır.

D) Mahkeme, dayanılan sebebin niteliğine göre 
yargılamanın iadesi talebinde bulunandan kar-
şı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak uygun 
bir miktar teminat göstermesini isteyebilir. 
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51.  6100 sayılı Yasa gereğince Bölge Adliye Mah-

kemelerinin aşağıdaki kararlarından hangisine 
karşı temyiz yoluna başvurulabilir?

A) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar 
B) Bölge adliye mahkemesinin miktar veya değeri 

yirmibeşbin (bu tutar hariç) Türk Lirasını geçen 
davalara ilişkin kararlar  

C) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mah-
kemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmaz-
lıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci 
tayinine ilişkin kararlar 

D) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri 
hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî 
engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı 
çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline 
ilişkin kararlar 

52.  Karara esas alınan ilamın bozularak kesin hü-
küm şeklinde tamamen ortadan kalkmasından 
haberdar olunduğu tarihten itibaren ne kadar 
süre içinde yargılamanın iadesi yoluna başvu-
rulabilir?

A) 15 gün  B) 30 gün
C) 1 ay  D) Üç ay

53.  Davanın geri bırakılmasıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Dava ancak davalının açık rızası ile geri alına-
bilir.

B) Davacı hüküm kesinleşinceye kadar davasını 
istediği zaman geri alabilir.

C) Davanın geri alınmasının hiçbir şartı yoktur.
Dava istenildiği zaman geri alınabilir.

D) Davanın geri alınabilmesi için hâkimin bu 
konuda bir karar vermesi gerekir.

54.  Ön incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir?

A) Tahkikat aşamasının tamamlanmasından son-
ra iddia veya savunma genişletilemez yahut 
değiştirilemez.

B) Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından 
sonra iddia veya savunma genişletilemez 
yahut değiştirilemez.

C) Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri 
mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun 
muvafakatı aranmaksızın iddia veya savunma-
sını genişletebilir yahut değiştirebilir.

D) Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilek-
çeleri ile serbestçe, ön inceleme aşamasında 
ise ancak karşı tarafın açık muvafakatı ile 
iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut 
değiştirebilirler.

55.  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu han-
gi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A) 01/08/2011 B) 01/09/2011
C) 01/10/2011 D) 01/11/2011

56.  Aşağıdaki kimselerden hangisi kişisel nedenler-
le tanıklıktan çekinme hakkına sahip değildir?

A) İki taraftan birinin nişanlısı
B) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu
C) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraf-

tan birinin eşi
D) Tanıklık etmesi hâlinde meslek veya sanatına 

ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet 
verecek kimse

57.  Bir idari işlemin iptali yönündeki mahkeme ka-
rarı, davacıya 1 Mart tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davacının, temyiz edilmeyerek kesinleşen bu 
iptal kararına konu işlem sebebiyle uğradığı za-
rarın tazmini amacıyla açacağı tam yargı davası 
için en son tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30 Nisan  B) 30 Mayıs
C) 1 Haziran D) 3 Ağustos
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58.  İdari yargıda cevap süresi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 1 ay

59.  İdari yargıda duruşma sırasında taraflara kaç 
kez söz verilir?

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

60.  İdari yargıda Yürütmenin Durdurulması Kararı-
na itiraz süresi kaç gündür?

A) 30 B) 15 C) 8 D) 7

61.  “TCDD Genel Müdürlüğü aleyhinde, Anka-
ra İdare Mahkemesince verilen Yürütmenin 
Durdurulması kararı 1 Ağustos tarihinde tebliğ 
edilmiştir.”

İtiraz edilebilecek son tarih aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 8 Ağustos  B) 7 Eylül
C) 16 Ağustos D) 31 Ağustos

62.  İdare Mahkemesinin iptal kararı üzerine, İdare, 
hâlin icaplarına göre en geç kaç gün içinde 
işlem tesis edecektir?

A) 1 hafta  B) 15 gün
C) 1 ay  D) 30 gün

63.  “İş yeri Eskişehir olan bir tren şefi, görevli ol-
duğu trende Konya’da meydana gelen kazada 
yaralanmıştır.”

Bu tren şefinin açacağı tam yargı davasında 
yetkili mahkeme hangisidir?

A) Ankara  B) Konya
C) Adana  D) Eskişehir

64.  TCDD Genel Müdürlüğünün Ankara-Sivas Hızlı 
Tren projesi altyapı inşası işinde, Yozgat ilinde 
yapılan güzergâh değişikliğine yönelik olarak açı-
lacak iptal davasında yetkili mahkeme neresidir?

A) Ankara  B) Sivas
C) Yozgat  D) Kırşehir

65.  İdari yargıda tek hâkimle verilen nihai kararla-
ra itiraz süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 gün B) 15 gün C) 30 gün D) 1 ay

66.  İdari yargıda temyiz süresi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 7 gün B) 15 gün C) 1 ay D) 30 gün

67.  İdare Mahkemesi kararının temyizine yönelik 
talep, temyiz talebinin süresi içinde olmadı-
ğı gerekçesiyle İdare Mahkemesi tarafından 
reddedilmiştir.

Bu karara karşı yapılabilecek işlem aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Karar kesindir işlem yapılamaz.
B) Tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyiz edilir. 
C) Tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilir.
D) Tebliğinden itibaren 30 gün içinde temyiz edilir.

68.  Danıştayın temyiz talebi hakkındaki onama 
kararı 15 Nisan’da idareye tebliğ edilmiştir.

Yukarıdaki karara karşı karar düzeltme yoluna en 
son başvuru tarihi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 Nisan B) 29 Nisan
C) 30 Nisan  D) 15 Mayıs
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69.  “Danıştayın temyiz üzerine verdiği karar 1 

Nisan’da, karşı tarafın karar düzeltme dilekçe-
si 15 Nisan’da tebliğ edilmiştir.”

Danıştay kararına karşı, karar düzeltme yoluna 
başvurulabilecek en son tarih aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 16 Nisan B) 30 Nisan
C) 1 Mayıs  D) 15 Mayıs

70.  İdare Mahkemeleri hangi tarihler arasında 
çalışmaya ara verir?

A) 1 Ağustos – 4 Eylül
B) 1 Ağustos – 5 Eylül
C) 20 Temmuz – 5 Eylül
D) 20 Temmuz – 31 Ağustos

71.  İdare Mahkemesi kararı idareye 5 Ağustos’ta 
tebliğ edilmiştir.

Yukarıda açıklanan kararın temyiz edilebilece-
ği son tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7 Eylül  B) 4 Eylül 
C) 11 Eylül  D) 12 Eylül

72.  Hareket Memuru Temel Kursu Eğitim Progra-
mı, TCDD Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği’nde 
belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak 
geliştirilmiş ve onaylanarak 15.12.2010 tarih 
ve 2017 sayılı Genel Müdürlük Emri ekinde 
yayımlanmıştır.

Eskişehir Gar Hareket Memuru Yardımcısı 
34587 sicil nolu Ahmet Dülger, 15.01.2011 – 
22.02.2011 tarihleri arasında 4. Bölge Müdür-
lüğü Eğitim Salonunda uygulamaya konulan 
Hareket Memuru Temel Kursuna katılmıştır.

Yukarıdaki bilgilere göre, Ahmet Dülger’in ka-
tıldığı eğitim programı aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak nitelendirilmiştir? 

A) Hizmet içi – İşbaşı
B) Yönlendirme – İşbaşı
C) Hizmet içi – İş dışı
D) Şelale –  İş dışı

73.  İş yerinizde, örnek alınabilecek çalışanlarını-
zın olması durumunda; yeni elemanlarınızın 
iyi çalışma alışkanlıklarıyla iş becerilerini 
kısa zamanda ve kolay biçimde kazanmalarını 
sağlamaya en uygun işbaşı eğitimi yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şelale  B) Yönlendirme
C) İş değiştirme D) Modelleme

74.    I- Konusu
 II- Uygulama yeri
III- Katılımcı sayısı
IV- Tarihi
 V- Amacı

İşbaşı Eğitimi Bildirim Formunda, yukarıda 
belirtilen eğitimle ilgili bilgilerden hangilerine 
yer verilir?

A) I - II - III  B) I - II - IV
C) II - III - V D) III - IV - V

75.  İşe yeni başlayan çalışan için gerçekleştiri-
len bir intibak eğitimi sonrası düzenlenmesi 
gereken İşyeri İntibak Eğitimi Takip Formu kaç 
nüsha olmalıdır?

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

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. 
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri yasaktır. 

3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, 
pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim 
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, 
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek 
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. 
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
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6. GRUP: MÜŞAVİR AVUKAT
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.  D
2.  A
3.  C
4.  B
5.  A
6.  D
7.  C
8.  A
9.  B

10.  D
11.  C
12.  A
13.  C
14.  B
15.  D
16.  C
17.  B
18.  D
19.  A
20.  C
21.  B
22.  A
23.  D
24.  B
25.  C

26.  C
27.  B
28.  A
29.  D
30.  B
31.  C
32.  A
33.  D
34.  C
35.  A
36.  B
37.  D
38.  B
39.  C
40.  A
41.  A
42.  B
43.  C
44.  D
45.  A
46.  D
47.  B
48.  A
49.  D
50.  C

51.  B
52.  D
53.  C
54.  A
55.  C
56.  D
57.  A
58.  C
59.  B
60.  D
61.  A
62.  D
63.  B
64.  A
65.  C
66.  D
67.  B
68.  C
69.  A
70.  D
71.  B
72.  C
73.  D
74.  A
75.  B


