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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Anayasa çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Bakanlar Kurulunu denetleme yollarından 

biridir? 

 
3. 1982 Anayasası’na göre Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyeliğinin sona erme 

nedenlerinden biridir? 

4. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nce 
denetlenemez? 

 
5. Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

HUKUK 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin kararları ile ilgili 1982 
Anayasasında yer alan kurallardan biri değildir? 

 
 

7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Devletin temel amaç ve 
görevlerinden biri değildir? 

 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında yüksek mahkemeler arasında 
sayılmıştır? 

 
 

9. Kanunların Cumhurbaşkanınca onaylanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

 
10. 1982 Anayasası’na göre Anayasa’nın değiştirilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üye tamsayısının en az hangi çoğunluğu teklif edilebilir? 

 
11. Ticaret gemileri için karasularında sahildar devletin cezai yargı yetkisini 

kullanabildiği durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

 
12. Milletlerarası Deniz Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

13. Aşağıdakilerden hangisinde devletin unsurları bir arada verilmiştir? 

 
14. Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözüm Yollarından Diplomatik Yollar 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 



5 
İzleyen sayfaya geçiniz. 

15. Milletlerarası Hukukta zorlama yollarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 
16. Aşağıdakilerden hangisi, Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen memur 

sınıflarından biri değildir? 

 
17. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin unsurlarından biri değildir? 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi 2886 Devlet İhale Kanunu'nda öngörülen ihale usullerinden 

biri değildir? 

 
19. Aşağıdakilerden hangisi bir idari sözleşme türü değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

20. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesine göre kurulmamıştır? 

 
21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi için söylenemez? 

 
22. Aşağıdakilerden hangileri arasında ortaya çıkacak görev uyuşmazlıklarının 

çözümlenmesi Uyuşmazlık Mahkemesinin görevine girmez? 

 
23. Aşağıdakilerden hangisi yasama kısıntısı değildir? 

 
24. Salt idari eylemden kaynaklı fakat idareden ön karar alınmadan açılan tam yargı 

davasında, mahkeme ilk incelemede ne yönde karar vermelidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

25. Hangisi İdari Yargılama Usulü kanununa göre ilk incelemeye tabi tutulan 
konulardan biri değildir? 

 
26. Suçun faili ve mağduru Türk olmamasına, suç da Türkiye ülkesinde işlenmemesine 

rağmen, yine de TCK’nın uygulanmasını gerektiren sistem aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
27.  

TCK m.257: “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine 
aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan 
ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi altı aydan iki yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.” 

Yukarıdaki madde kapsamında düzenlenmiş Görevi Kötüye Kullanma suçu 
aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder? 

 
28. Hapis cezasının ertelenmesi kurumunda, hükümlünün daha önceden kasıtlı bir 

suçtan dolayı en fazla ne kadar mahkumiyetinin bulunması halinde erteleme 
müessesesi uygulanabilecektir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

29. Adli para cezasının alt sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 
30. Aşağıdakilerden hangisi malvarlığına karşı suçlardan biridir? 

31.  
“Dosya içeriği ve oluşa göre, sanıkların birlikte ve zor kullanarak mağdurenin direncini 
kırdıktan sonra aynı zaman ve mekanda önce sanık M., sonra da sanık S. tarafından organ 
sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdikleri anlaşılmakla…” 

Yukarıdaki karar çerçevesinde faillerin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisi 
kapsamında belirlenecektir? 

 
32. Teşebbüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
33. Aşağıdakilerden hangisi yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almayan 

kurumlardan biridir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

34. Aşağıdaki dava şartlarından hangisinin gerçekleşmediği yargılama sırasında fark 
edilmesine rağmen davaya devam edilebileceği düzenleme altına alınmıştır? 

 
35. Konya ili yargı çevresi içinde bulunan Konya ili Çumra ilçesi asliye ceza mahkemesi 

ile Konya ili Karapınar asliye ceza mahkemesi arasında yetki uyuşmazlığının 
bulunması durumunda yeni CMK ve 5235 sayılı kanun kapsamında bu uyuşmazlığı 
çözmeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisi doğru gösterilmiştir? 

 
36. Aşağıdakilerden hangisi tanıkların beyanda bulunma, hazır bulunma ve yemin etme 

yükümlülüklerinin tamamından muaftır? 

 
37. Şüphelinin telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitine karar vermeye yetkili merci 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
38. Gözaltına alma koruma tedbirinde yakalama yerinin uzak olması durumunda, 

ilgiliyi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye göndermek için gerekli 
olan zorunlu süre en fazla ne kadar olabilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

39. Hapis cezası gerektiren bir suça ilişkin çocuklar açısından tutuklama yasağı için 
öngörülen hapis cezasının üst sınırı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 
40. Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması durumunda 

hangi karar verilecektir? 

 
41. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

42. İşyerinin veya bir bölümünün devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

43. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamında yer almaz? 

 
44.  

I. İş sözleşmelerinde deneme süresi en çok iki aydır. Ancak bu süre toplu iş sözleşmeleri 
ile dört aya kadar uzatılabilir. 

II. İşçi deneme süresi içerisinde sigortalı niteliği kazanmaz ve sendikaya üye olamaz. 
III. Deneme süreli iş sözleşmeleri yazılı yapılmak zorundadır. 

Deneme süreli iş sözleşmesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 
 

45. Ödünç iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir? 

 
 

46. Sendika üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

47.  
I. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep 

tarihinden itibaren geçerlidir. 
II. Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla sendika 

tüzüğünde belirlenir. 
III. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma işçi 

sendikasının onayına bağlıdır. 

Dayanışma Aidatı ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 
 
 

48.  
I. Aynı işkolunda ve aynı zamanda, farklı işverenlere ait işyerlerinde kısmi süreli olarak 

çalışan işçiler birden fazla sendikaya üye olabilirler. 
II. Ödünç işçinin üye olabileceği sendikanın işkolu kendi işyerinin girdiği işkoluna göre 

değil, ödünç gittiği işyerinin girdiği işkoluna göre belirlenir. 
III. Kamu işverenleri sendikalarının aynı işkolunda faaliyette bulunması koşulu aranmaz. 

Kamu işverenleri herhangi bir kamu işveren sendikasına üye olabilir. 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 
 
 

49. Toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

50.  
I. Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin bir yıllık ücretidir. 
II. Sendikal tazminatın hesabında işçinin sözleşme ve kanun gereğince sağlanmış para ve 

para ile ölçülebilen çıkarlar da dikkate alınır. 
III. İşçinin işe iade davası açmaması, ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez. 

Sendikal Tazminata ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 

 
 

51. Örf ve âdet hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
52. Aşağıdakilerden hangisi mutlak anlamda şahısvarlığı haklarından biri değildir? 

 
 

53. Aşağıdaki haklardan hangisi için devren kazanma mümkün değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

54. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukukî işlemlere örnek olarak gösterilemez? 

 
 

55. Aşağıdakilerden hangisi maddî anlamda ölüme bağlı bir tasarruf değildir? 

 
 

56. Yargısal erginlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

57. (B) ile evli olan (A), durumu bilen (C) ile ikinci bir evlilik yapmıştır. Söz konusu olay 
açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

58. Nişanlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
59. Yerleşim yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
60. Aşağıdaki hâllerden hangisinde dernek kendiliğinden sona eremez? 

 
61. Aşağıda sayılan hâllerden hangisi kesin evlenme engeli değildir? 

 
62. Onyedi yaşındaki (A), ana ve babasının iznini almadan (B) ile evlenmiştir. Söz 

konusu olay açısından aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

63. Yüklenici (A), (B) ile yapmış olduğu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde 
kendisine düşen dairelerden birine ilişkin hakkını yazılı anlaşmayla (C)’ye 
devretmiştir. Söz konusu olay açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
64. Aşağıdaki hâllerden hangisi zamanaşımının durmasına yol açmaz? 

 
65. Aşağıda sayılan kişilerden hangisi resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur 

veya tanık olarak katılabilir? 

 
66. (A), tapulu arsasını aralarında yazıp imzaladıkları bir sözleşme çerçevesinde (B)’ye 

satıp teslim etmiş, (B) de satış bedeli olarak ona 50.000 TL ödemiştir. Söz konusu 
olay açısından aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

67. Aşağıdaki hususlardan hangisi tapu kütüğüne şerh edilemez? 

 
 

68. Aşağıdaki hususlardan hangisi satıcının satılanın ayıplarından sorumluluğu 
durumunda alıcının kullanabileceği haklardan biri değildir? 

 
 

69. Aşağıdaki hususlardan hangisi istihkak davası ile zilyetliğin geri verilmesi davasının 
karşılaştırılması bakımından söylenemez? 

 
70. (A)’nın tapulu arsasına yaptırdığı yapının bir metrelik kısmının komşusu (B)’nin 

tapulu arsasına taştığı anlaşılmıştır. Söz konusu olay açısından aşağıda yer alan 
ifadelerden hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

71. Davanın geçerli bir biçimde açılıp yürütülmesi ve devamında talep sonucu hakkında 
hüküm alınabilmesi husus aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

 
 

72. Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarının ve özellikle de görev şartının dava 
bakımından sağlanıp sağlanmadığının incelendiği ilk aşamadır? 

 
 

73. İhbar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

74. Yetki sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

75. Senet ve delil başlangıcı kavramları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
76.  

Ahmet’in göndermiş olduğu ödeme emrine borçlu Ali’nin “benim borcum bu kadar 
değildir” şeklinde ifade etmek suretiyle itirazda bulunmuştur. 

Ali’nin yapmış olduğu itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

77. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolunda, rehinli malın satışını isteme süresi 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

78. Gecikmiş itiraz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

 
 
 
 

79. Taşınır ve taşınmaz mallarda haczin hüküm ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

80. İflasa tabi şahıslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 

 
 

81. Türk kanunlar ihtilafı hukukunda, haksız fiilden doğan borçlara uygulanacak 
hukuku tayin eden genel bağlama kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

 
 

82. Türk kanunlar ihtilafı hukuku uyarınca, mirasla ilgili aşağıdaki konulardan hangisi, 
farklı bir bağlama kuralına tâbi tutulmuştur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

83. Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının 
kazanılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
84. Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Türk vatandaşlığından çıkma ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
85. Yetkili makam kararı ile genel olarak Türk vatandaşlığına alınmada aranan ikamet 

şartı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
86. Aşağıdakilerden hangisi her iki tarafı da tacir olan ticari işlere ilişkin hukuki 

sonuçlardan biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

87. Aşağıdakilerden hangisi bir işin ticari olmasının sonuçlarından biridir? 

 
 

88. Türk Ticaret Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
89. Aşağıdakilerin hangisi tacir sayılmaz? 

 
 

90. Türk Ticaret Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

91. Anonim şirketlerin kuruluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
92. Adi şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

93. Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 
 

94. Limited şirket ortağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

95. Şirketin unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 

96. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın iptali davası açılmasının şartlarından biri 
değildir? 

 
97. Aşağıdakilerden hangisi hakkın senetten önce mevcut olup olmamasına göre yapılan 

kıymetli evrak tasnifidir? 

 
98. Kambiyo senetlerinde ehliyetin aranacağı zaman aşağıdakilerden hangisidir? 
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99.  
I. Mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmişse, artık borçluya kambiyo senedi 

dışında asıl borç ilişkisine dayanarak başvurulamaz. 
II. Mevcut bir borç ilişkisi için kambiyo senedi verilmişse senedin devri asıl borç 

ilişkisinin de devri anlamına gelir. 
III. Mevcut bir borç için kambiyo senedi düzenlenmesi kural olarak yenileme (tecdit) 

anlamına gelir. 

Kambiyo senedi düzenlenmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

 
100. Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


