1)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin
denetlenmesi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre mahkemelerin görevleriyle ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3)

I.

Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikâyete tabi
olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikâyetçi olduğunu belirtmedikçe yargılamaya
devam edilemez.
II. Suça ilişkin ihbar ve şikâyet yazılı olarak yapılmalıdır.
III. Valilik, kaymakamlık veya mahkemelere yapılan şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmelidir. Bu durumda şikâyet tarihi, Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilme tarihi
değil, şikâyet dilekçesinin valilik, kaymakamlık veya mahkemeye verildiği tarih olarak kabul
edilir.
IV. Bir kamu görevlisi tarafından işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, kamu görevlisinin görev
yaptığı kuruma şikâyet veya ihbarda bulunulabilir. Bu durumda ilgili kurum ve kuruluş
idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre şikâyet ve ihbar ile ilgili olarak yukarıda
verilen ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

4)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun uygulamasında kesin hukuka aykırılık halleri
olarak sayılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

5)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre davaya katılma ile ilgili olarak aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

6)

Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma kararları
İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge
adliye mahkemesi kararları
III. Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin
her türlü bölge adliye mahkemesi kararları
IV. İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa
olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye
mahkemesi kararları
I.
II.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince
verilen yukarıda belirtilen kararlarından hangileri temyiz edilemez?

7)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen haksız tahrik ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?

8)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki fiillerden hangisinde zorunluluk hali
hükmü uygulanamaz?

9)

5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde meşru müdafaanın
varlığından bahsedilemez?

10) Suça teşebbüs ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

11) Aşağıdakilerden hangisinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen zincirleme suç
hükmü uygulanmaz?

12) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre hapis cezasının ertelenmesi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda aşağıdakilerden hangisi kısa süreli hapis cezasına
seçenek yaptırımlar arasında sayılmamıştır?

14)

I.
II.
III.
IV.

İşlendiği iddia edilen suçun Türkiye'de kovuşturulabilirliğin bulunması
Failinkendisinin Türkiye'de bulunması
İşlendiği iddia olunan suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması
Mağdurun yabancı olması

Yukarıdakilerden hangisi 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre bir Türk Vatandaşı
tarafından yabancı ülkede işlenen bir suça Türk kanunlarının uygulanabilmesi için gerekli
olan şartlardandır?

15) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen bir hukuka uygunluk nedeninin somut
olayda bulunmasının sonuçları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

16) Devlete hukuki kişilik tanınmış olması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?

17)

Aşağıdakilerden hangisi halk egemenliği teorisinin özellikleri arasında yer almaz?

18)

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

19)

Aşağıdakilerden hangisi bir siyasal rejimin demokrasi olarak adlandırılabilmesi için
gereken şartlar arasında yer almaz?

20) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinin düşme halleri arasında yer almaz?

21) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi yasama dokunulmazlığının koruma
kapsamı içerisinde değildir?

22) Yasama organının bir konuyu doğrudan doğruya, araya başka bir işlem girmeksizin
düzenleyebilmesi hangi özelliğini yansıtır?

23) Aşağıdakilerden hangisi parlamentonun içyapısı ve çalışma düzenine ilişkin aldığı
parlamento kararları arasında yer almaz?

24) Milli egemenlik ilkesi aşağıdaki anayasaların hangisinde ilk kez düzenlenmiştir?

25) 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar bölümünde yer almaktadır.

26) Objektif statü belirleyen uluslararası andlaşmalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

27) 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, hukuki anlamda kıta
sahanlığının unsurları, hangi seçenekte doğru olarak sayılmıştır?

28) Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin göreve atanmasında seçeneklerde verilen hangi usul
izlenmektedir?

29) Uluslararası Ceza Mahkemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

30) Veto yetkisinin kullanılması sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin uluslararası
barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin görevlerini yerine getiremediği durumları göz
önünde tutan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1950 yılında aldığı Barış İçin Birlik
Kararında, sözü edilen durumlar için nasıl bir çözüm yolu öngörmüştür?

31) Aşağıdakilerden hangisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye encümeninin görev
ve yetkilerinden değildir?

32) I- Türkiye’de ikamet eden yabancıların bilgi edinme hakkından faydalanabilmeleri mümkün
değildir
II- Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi 15 gün içinde
sağlamak zorundadırlar
III- Bilgi edinme istemi reddedilen kişi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren
15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz etmek zorundadır
IV- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma
süresini keser
V- Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip ve Başbakanlık ile ilişkili
bir kamu kurumudur
Bilgi edinme hakkı ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna ilişkin yukarıdaki bilgilerden
hangisi- hangileri yanlıştır?

33) Aşağıdaki sebeplerden hangisi Danıştay kararıyla Belediye Başkanının “Başkanlık” sıfatını
sona erdiren sebeplerden biridir?

34)

A İl’i İl Genel Meclisi üyesi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun kapsamındaki bir suçu işlediği ihbarı üzerine Cumhuriyet
Savcısı tarafından İçişleri Bakanı’ndan soruşturma izni istenmiş ancak Bakan tarafından
yapılan ön inceleme neticesinde soruşturma izni verilmemesine karar verilmiştir.
Cumhuriyet Savcısı bu karara itiraz etmek istemektedir. Soruşturma izni verilmemesi
kararına itiraz merci ve süresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

35)

Sahibi olduğu bina hakkında alınan yıkım kararı Yenimahalle Belediyesi tarafından
30.04.2017 tarihinde A’ya tebliğ edilmiştir. A, bu yıkım kararının geri alınması talebiyle,
tebliğin ertesi günü Yenimahalle Belediyesine başvurmuştur. Başvurunun 50. gününde
A’nın talebinin reddedildiğine ilişkin karar A’ya tebliğ edilmiştir. A’nın yıkım kararına
karşı dava açabileceği son gün hangisidir?

36)

Temyiz dilekçelerinin İdari Yargılama Usulü Kanunun 3’üncü madde esaslarına göre
düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin ………. gün içinde tamamlatılması
hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu
sürede eksiklikler tamamlanmazsa …………………….şeklinde Danıştay veya Bölge İdare
Mahkemesince karar verilir. Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinin bu kararına karşı ……
gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere getirilecek olan ifadeler hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

37)

I- Danıştay’da görülen davaların duruşmalarında savcının bulunması şarttır

II- Duruşma yapıldıktan sonra en geç 30 gün içinde karar verilir
III- Temyiz ve istinaflarda tarafların istemesi halinde duruşma yapılması
mecburidir
IV- Duruşma talebi karar verilinceye kadar her safhada istenebilir
İdari Yargılama Usulü Kanununa göre duruşmaya ilişkin yukarıdaki bilgilerden hangisihangileri doğrudur?

38) Danıştay, bölge idare mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri tarafından istenen bilgi
ve belgeler Devletin güvenliğine veya yüksek menfaatlerine veya Devletin güvenliği ve
yüksek menfaatleriyle birlikte yabancı devletlere de ilişkin ise kim veya kimler gerekçesini
bildirmek suretiyle, söz konusu bilgi ve belgeleri vermeyebilir?

39)

Kamulaştırma Kanununa göre taşınmaz malikinin geri alma hakkını kullanabilmesi için
idare tarafından hangi tarihten itibaren ve ne kadar süre ile taşınmaz üzerinde
kamulaştırma amacına yönelik hiçbir işlem veya tesisat yapmamış olması ya da
taşınmazın kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmemiş olması gerekir?

40)

İvedi yargılama usulüne ilişkin sırasıyla; dava açma süresi, temyiz süresi, temyiz
dilekçesine cevap verme süresi ve temyiz merciinin karar verme süresi hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?

41) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre şikayet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

42) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe
ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

43) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre iflasta takas ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

44) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre iflasın ertelenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

45) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre hacizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

46) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre istinaf kanun yoluna başvuru üzerine
verilecek kararlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

47) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Kanununa

göre

istinaf

kanun

yoluna

ilişkin

48) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

49) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre eski hale getirmeye ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

50) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre basit yargılama usulüne ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

51) Alt işverenlik ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez?

52) Kadın işçi, çoğul doğum şeklinde olan ikinci doğumunu gerçekleştikten sonra İş Kanunu
uyarınca sahip olduğu haftalık çalışma süresinin yarısı kadar olan ücretsiz izin hakkını
kullanmak istemektedir. Buna göre bu işçinin ne kadar izin hakkı vardır?

53) Bir işyerinde 2 yıllık kıdeme sahip olan bir işçinin işyerinde hırsızlık yapması halinde,
işverenin durumu öğrendikten kaç gün içerisinde iş sözleşmesini feshetmesi gerekir?

54) İş sözleşmesine göre, haftalık çalışma süresi 35 saat olan bir işçinin, işyerinde üretimin
arttırılması gerekçesiyle haftalık 42 saat çalıştırılması durumunda alması gereken ücret
nasıl belirlenir?

55) Bir işyerinde 8 yıllık kıdeme sahip olan bir işçi, yıl içerisinde 4 gün hastalık izni ve 5 gün de
eşinin doğum yapması nedeniyle ücretli izin almıştır. Bu işçinin kaç günlük yıllık ücretli
izin günü hakkı bulunmaktadır?

56) İşçilerin aylık ücretlerinin haczedilebilir kısmı en fazla ne kadardır?

57) Aşağıdakilerden hangisi grev ve lokavtın yasaklandığı işyerlerinden değildir?

58) Grev kararı alınan bir işyerinde grev oylaması yapılabilmesi için kaç işçinin görevli
makama yazılı başvuruda bulunması gerekir?

59) Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinde bulunması zorunlu hükümlerden değildir?

60) Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğini sona erdiren durumlardan değildir?

61) Aşağıdakilerden hangisinde atıf uygulanmaz?

62) MÖHUK m. 23/1’de yer alan “fikrî mülkiyete ilişkin haklar, hangi ülkenin hukukuna göre
koruma talep ediliyorsa o hukuka tâbidir” kuralındaki, koruma talep edilen hukuku
aşağıdakilerden hangisidir?

63) Aşağıdakilerden hangisinde, hukuk seçme imkânı tanınmamıştır?

64) Aşağıdakilerden hangisi, terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir?

65) Acentenin, üçüncü kişi ile yapacağı hukukî işlemlerde müvekkili adına taahhütte
bulunabilmesinin şartları hangi hukuka göre tespit edilir?

66) Örf- adet hukuku kurallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

67)

Ahmet, kendi menfaati olmamasına rağmen, sırf komşusunun güneşini engellemek amacıyla
kendi bahçe sınırları içine çok yüksek bir duvar örmüştür. Komşusu, bu duvarın yıkılmasını
istemekte; Ahmet ise duvarın kendi mülkiyet alanında olduğunu, bu sebeple komşusunun
böyle bir talebinin yerinde olmadığını ileri sürmektedir.
Böyle bir olayla karşılaşan bir hâkim, medenî hukuka ilişkin hangi hukukî müesseseye
dayanarak uyuşmazlığı çözmelidir?

68) Hâkimin hukuk yaratma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

69)

Ayşe, küpesini ödünç olarak Fatma’ya vermiştir. Esra, küpeleri Fatma’nın kulağında görmüş,
çok beğenmiş; bunun üzerine Fatma, küpeleri Esra’ya satmış ve devretmiştir.
Yukarıdaki olaya ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

70) Aynî haklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

71) Aşağıdakilerden hangisi hâkim kararıyla kazanılan erginliğin şartlarından biri değildir?

72) Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsiz bir kişinin tek başına yapabileceği işlemlerden
değildir?

73) Tam ehliyetsizlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

74) Terk sebebiyle boşanma davası açılmasının şartlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

75) Evlenmenin butlanına ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir?

76) Aşağıdakilerden hangisi küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlardan biri değildir?

77) Miras bırakan (M) öldüğünde birinci evliliğinden oğlu (A) ve (E) ile evliliğinden olan
çocukları (B) ve (C) hayattadır. Bu durumda kimler hangi paylar üzerinden mirasçı olur? (M
öldüğü sırada E ile aralarında geçerli bir evlilik birliği vardır.)

78) Miras hukukunun temel ilkelerinden olan külli halefiyet ilkesine ilişkin aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

79) Vasiyetname yapma ehliyetine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

80) Sözlü vasiyete ilişki olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

81) Geri alım hakkı;

82)

Marmelat üreticisi A, B’den 1 ton portakal satın almak istemektedir. A, B’ye yolladığı teklif
mektubunda satış bedeli olarak kilo başına 1,25 TL yerine yanlışlıkla 12,5 TL ödeyeceğini
yazmış. B’de bunu kabul etmiştir. Malın teslimi sırasında kilo başına A 1,25 TL ödeyeceğini ileri
sürmekte B ise 12,5 TL talep etmektedir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

83)

Kalp ve tansiyon hastası olan C, farklı firmalar tarafından üretilen A ve B ilaçlarını
kullanmaktadır. İlaçlardan birinin yan etkisi nedeniyle geçici bir felç geçirir ve 15 gün hastanede
kalır. Yapılan incelemede, her iki ilacın da bazı hastalarda bu tür bir yan etkisinin görülmesine
rağmen, felce hangi ilacın yan etkisinin yol açtığı anlaşılamamıştır.
Olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

84) Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme davasının konusunu oluşturamaz?

85) İpotekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

86) Ticari işe ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

87) Aşağıdakilerden hangisi bir bağımlı tacir yardımcısıdır?

88) Ticari işlerde uygulanacak faize ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

89) Aşağıdakilerden hangisi “tacir” sıfatından doğan hüküm ve sonuçlar arasında yer almaz?

90) Ticaret unvanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

91) Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirketi değildir?

92) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunun devredilemez görev ve yetkileri
arasında yer almaz?

93) Şirket birleşmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

94) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri, halka kapalı bir anonim şirket genel kurulunu
toplantıya çağırmaya yetkili değildir?

95) Limited şirketlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

96) Şirketler hukukuna ilişkin düzenlemeler kapsamında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

97) Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak niteliğine sahip değildir?

98) Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken zorunlu unsurlar arasında yer
almaz?

99) Bonoda başvuru (müracaat) hakkına ve bu hakkın kullanılmasına ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

100) Aşağıdaki kayıtlardan hangisi, bir senedin üzerinde yer alması halinde o senedin çek
olma özelliğini engeller?

