HUKUK
1.

2.

1982 Anayasası’na göre kanuni hâkim
güvencesi aşağıdakilerden hangisinde
ifade edilmektedir?

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi Anayasa Mahkemesi’nin denetimine tâbi değildir?
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3.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir?

4.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal nitelikleri arasında yer almamaktadır?

5.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi anayasa değişikliklerinin iptal
nedenidir?

6.

Karşı imza kuralı aşağıdaki hükümet
sistemlerinden hangisinde bulunmaktadır?

9.
I.
II.
III.

IV.
V.

7.

8.

Kısıtlanma
İstifa
Partisinin kapatılmasına eylem ve
sözleriyle sebep olduğu Anayasa
Mahkemesince saptanma
Seçilmeye engel suçtan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı
Devamsızlık

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri TBMM üyeliğinin yargı
kararıyla (doğrudan) sona ermesi nedenidir?

Bir devlet anayasasında nüfusu beş binden
fazla olan yerleşim birimlerine eyalet denilmektedir. Eyaletlerin kendilerine özgü
anayasaları bulunmamakta ve kendilerine
yargılama yetkisi de tanınmamıştır. Eyaletler, kendi yerleşim birimlerinde ve kendi
sorunlarıyla ilgili olarak kanun çıkartabilme yetkilerine sahip kılınmışlardır. Bu yerlerde ayrıca eyalet meclisleri o yöre halkı
için vergi koyabilmekte ve kaldırabilmektedir.
Bu devlete literatürde verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

10. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi sosyal ve ekonomik haklar kategorisi içerisinde yer almamaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi bir cumhuriyet
türü değildir?
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11. İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi deneme süresi için söylenemez?

13. 4857 sayılı İş Kanunu m. 17’de mevcut
bildirim sürelerine ilişkin düzenlemeler
uyarınca aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12. İş Kanunu çerçevesinde iş güvencesine
ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş
Kanunu’nda uygulama alanı bulur?

15. 4857 sayılı İş Kanununun 53. maddesine
göre, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere
verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç
günden az olamaz?
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16.

19.
I.
II.
III.

Kıdem tazminatı
İhbar tazminatı
İş güvencesi tazminatı

I.

Yukarıdaki tazminatların hangisinin /
hangilerinin hesaplanmasında işçinin
giydirilmiş ücreti (geniş anlamda ücret)
esas alınır?

II.

III.

IV.
17. Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı Kanun anlamında işveren vekilini ifade
eder?

İş güvencesinden yararlanma koşullarından altı aylık kıdem aynı
iş verenin bir veya değiş ik
iş yerlerinde geçen süreler birleş tirilerek hesap edilir.
İş güvencesinden yararlanma koşullarından otuz işçi sayısı
iş verenin aynı iş kolunda birden
fazla iş yerinin bulunması halinde,
bu iş yerlerinde çalış an toplam iş çi
sayısına göre belirlenir.
İşyerinin bütününü sevk ve idare
eden iş veren vekili ve yardımcıları iş güvencesi kapsamı dışındadır.
İş güvencesinden yararlanma koşullarından altı aylık kıdem koşulu, yer altı işlerinde çalışan işçilerde aranmaz.

İş güvencesine ilişkin olarak İş Kanunu
m. 18’e göre yukarıda verilen bilgilerden doğru olanlar hangi seçenekte tam
olarak verilmiştir?

18. Sendika olağan genel kurulu en geç kaç
yılda bir toplanır?
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20. İşkolları ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

22. İtirazın geçici kaldırılması durumunda
aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşmez?

23. Aşağıdakilerden hangisi hacze adi iştirakin şartlarından biridir?

21. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genel iflas yoluyla takip ile kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip arasındaki fark yanlış verilmiştir?

24. İcra hukukunda taşınmazların paraya
çevrilmesine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
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25. İflasın ertelenmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış
bilgi verilmiştir?

27. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun’da yabancı hukukun uygulanması ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

26. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun’da aşağıdaki konulardan hangisi düzenlenmemiştir?
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28. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun’da ehliyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

30. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre
yabancı unsurlu sözleşmeden doğan
borç ilişkilerinde uygulanacak hukuk
hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

29. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre
yabancı unsurlu nişanlanma, evlilik ve
genel hükümlerine ilişkin aşağıda yer
alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

31. Aşağıdaki davalardan hangisi aksine bir
düzenleme olmadığı sürece sulh hukuk
mahkemesinin görev alanına dâhil değildir?
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32. Kanunda belirtilen istisnai durumlar
dışında, maddi hukuktaki tasarruf yetkisine göre tayin edilen ve talep sonucu
hakkında hüküm alabilme yetkisi veren
usul hukuku kurumu aşağıdakilerden
hangisidir?

34. Aşağıdaki hallerden hangisinde birden
fazla kişiye karşı dava açılması veya
birden fazla kişinin birlikte dava açması
iradi değildir?

33. İddianın değiştirilmesi ve genişletilmesi
yasağına ilişkin olarak aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?

35. Aşağıdakilerden hangisi ispat gücü bakımından resmi senet hükmünde değildir?
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36. Aşağıdaki hallerden hangisinde bileşik
faiz istenebilir?

40. Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

37. Aşağıdakilerden hangisi bağlı tacir yardımcılarındandır?

38. Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına
bağlı hukuki sonuçlardan biri değildir?

41. Çekin zorunlu şekil şartlarında eksiklik
bulunduğu takdirde senedin hukuk niteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisidir?

39. Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanında kesinlikle kullanılamaz?
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42. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
güvenli elektronik imza ile düzenlenmesine cevaz verilen kıymetli evrak türü
aşağıdakilerden hangisidir?

45. Aşağıdaki senetlerden hangisi mülkiyet
hakkını temsil etmek üzere düzenlenir?

43. Nama yazılı alacak senetleri nasıl devredilebilir?

46. Adi şirket kâr payının dağıtımıyla ilgili
olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

44. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
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47. Kollektif ortaklıklara ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

49. Anonim şirketlerde yönetim kuruluyla
ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi
doğrudur?

50. “Sermaye koyma borcu”na dair aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

48. Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

11

51. A ile B nişanlanma sırasında evlenmekten cayan tarafın diğerine 50000 lira
ödeyeceğini kararlaştırmışlardır. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

53. Aşağıdakilerden hangisi nispi boşanma
sebebidir?

54. Aşağıdakilerden hangisi taşınır davasına
ilişkin olarak yanlış bir ifadedir?

52. Edinilmiş mallara katılma rejiminde
aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mal
değildir?

55. Taşınmaz üzerinde kurulan aşağıdaki
haklardan hangisi tapu kütüğüne tescil
edilmez?
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56. Aşağıdakilerden hangisi paylı mülkiyette olağanüstü yönetim işi olarak nitelendirilir?

59. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç
ilişkisi ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

57. Aşağıdakilerden hangisi taşınır mülkiyetinin kazanımı yollarından biri değildir?

58. Sözleşmelerin kurulması ve hükümlerini
doğurması ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
60. Takasla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
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61. Müteselsil borçluluk ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

62. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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63. S, bilgisayarını 01.02.2017 tarihinde A’ya
1.500 TL karşılığında satmak üzere onunla
anlaşır. Sözleşmeye göre bilgisayar A’ya
20.02.2017 tarihinde teslim edilecektir. S,
18.02.2017 tarihinde bilgisayarı teslim için
hazırlarken düşürür ve bilgisayar parçalanarak kullanılamaz hale gelir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

64. Kanuni mirasçılıkla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

65. Tenkis talebi/davası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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66. Mirasta denkleştirme kurumu ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

68. Aşağıdaki boşluk türlerinden hangisi
hakimin takdir yetkisini kullanmasını
gerektirir?

69. Vakıf hangi anda tüzel kişilik kazanır?

67. Miras bırakan A, 1.4.2016 tarihinde ölmüş;
geride annesi B, kız kardeşi K, eşi E ve anneannesi Z kalmıştır.
Yukarıdaki olaya göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

70. Türk Mevzuatı’na göre bir gebeliğin
olağan bir biçimde sonlandırılabilmesi
için belirlenmiş olan süre aşağıdakilerden hangisidir?
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71. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
andlaşmalara bağlayıcı güç kazandıran
işlemlerden biri değildir?

73. Deniz yetki alanlarına ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

72. Andlaşmaların sona ermesine ilişkin
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

74. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
uyuşmazlıkların barışçı çözümünde
başvurulan yöntemlerden biri değildir?
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75. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

77. Bir uyuşmazlığın çözümü için kanunla
açıkça belli bir yargı yerinin görevlendirilmediği durumlarda davaya bakacak
görevli yargı yerine ne ad verilir?

78. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı için
doğru bir ifadedir?

79. İdari yargılama usulünde herhangi bir
sebeple harcı verilmeden veya eksik
harç ile dava açılmış olması halinde,
harcın verilmesi veya tamamlanması
için mahkeme tarafından ilgiliye tanınan
süre kaç gündür?

76. İdari yargı için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
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80. İdari yargılama usulünde adresleri belli
olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanunda aksine bir
hüküm bulunmadıkça dava açma süresi
ne zaman işlemeye başlar?

83. Yetki devri hakkında hangisi söylenemez?

84. Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeye
tabi değildir?

81. Hiyerarşik denetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

85. İl Genel Meclisi üyeleri görevlerinin sona ermesinden itibaren kaç yıl süreyle il
özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak
taahhüde giremez, komisyonculuk ve
temsilcilik yapamaz?

82. Belediye Meclisi, meclis başkanlık divanını oluşturmak üzere seçim sonuçlarının ilanını izleyen kaçıncı gün kendiliğinden toplanır?
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86. Kişi güvenliği ile ilgili olan "Habeas
Corpus" hakkı aşağıdaki haklardan
hangisini kapsamaz?

88. Aşağıdaki ifade yöntemlerinden hangisi
yasak ifade ve sorgu yöntemleri kapsamında değerlendirilmez?

87. Ceza muhakemesinde tanıklıkla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

89. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, sanığın yokluğunda yapılacak işlemler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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90. Kanun yararına bozma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

92. Aşağıdaki ifadelerden hangi yanlıştır?

93. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

91. “A, öldürmek istediği B’nin işyerinin yakınındaki binanın çatısında pusu kurar ve
B’nin işyerinden çıktığı sırada silahla ateş
eder. Ancak B, A’nın silahının atış mesafesi dışında olduğu için kurşun B’ye isabet
etmez.”
Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
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94. “A, öldürme kastı ile B’ye ateş eder. B,
ağır yaralanır. A, hemen akabinde pişmanlık duyarak B’yi hastaneye kaldırır. Fakat
B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz ve ölür.”

96. “Hapis cezasının ertelenmesi” ile ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A’nın sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

95. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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97. “Yaşları 13 ile 16 arasında değişen dört
çocuk yoldan geçmekte olan gelin arabasını görünce arabanın önüne geçerek adet
olduğu üzere para isterler. Damadın çocuklara para vermek istememesi üzerine çocuklar aracın önünden bir türlü çekilmezler
ve olay tartışmaya dönüşür.”

98. “Yaşı, hastalığı veya yaralanması dolayısıyla ya da başka herhangi bir nedenle
kendini idare edemeyecek durumda olan
kimseye hal ve koşulların elverdiği ölçüde
yardım etmeyen ya da durumu derhal ilgili
makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Bu olayda çocukların gelin arabasının
önünü kesmeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Yukarıdaki suç bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23

99. “A, ağaç kütüğü olduğunu söyleyerek uzağı iyi göremeyen C’nin B’ye ateş etmesini
sağlar. Bunun sonucunda B ölür.”
Bu olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

100. “Suçta tekerrür” ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
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