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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin 

sınırlandırılmasının şartlarından biri  değildir?  

 

2. Yasama organının, Anayasanın daha önceden düzenlemediği bir alanı, doğrudan 

doğruya düzenlemesine ne denir?  

 

3. Tatil ve ara verme sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kim veya kimler 

toplantıya çağırır?  

 

4. “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya 

teklifleri, ret tarihinden itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden verilemez. Yani bir yasama dönemi 

içinde sonuçlandırılmamış olan kanun teklif ve tasarıları hükümsüz hale gelir”. 

Buna ne ad verilir?  

5. Bir siyasi partinin Mecliste grup kurabilmesi için en az kaç milletvekiline sahip 

olması gerekir?  

HUKUK 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Sosyal Devlet ilkesi ilk kez hangi Anayasamızda düzenlenmiştir? 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yüce divanda 

yargılanmaz? 

 

8. 1982 Anayasası’na göre olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etme yetkisi kime aittir? 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi seçimlere ilişkin demokratik ilkeler arasında yer almaz?  

 

10. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biridir?  

 

11. Milletlerarası hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

12. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ne göre yetki belgesi gerekmeksizin 

andlaşma yapmaya yetkili kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

 

13. Milletlerarası hukukta andlaşmaların geçersizliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

14. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olan devletler aşağıdakilerden 

hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 

 

15. Birleşmiş Milletler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

16. Belde belediyeleri hangi hukuksal işlem ile kurulur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

17. Memur ataması maddi açıdan ne tür bir işlemdir?  

 

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlarının ortak 

özelliklerinden biri  değildir?  

 

19. İdarenin hukuka uygun olarak yaptığı bir bayındırlık faaliyeti sonucu doğan 

zararda idarenin sorumluluğu hangi ilkeye dayanır? 

 

20. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

21. Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olmaz? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

22. Aşağıdaki davalardan hangisi idari yargıda görülür?  

 

23. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır?  

24. İdare Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

25. Dilekçeler üzerine inceleme sırasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha 

öncelikli incelenir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

26. Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

27. İletişimin tespiti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

28. Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

29. Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

30. Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

31. Bir doktorun, hasta ile sağlıklı insanı karıştırarak, yanlışlıkla sağlıklı insana iğne 

yapması olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

32. Netice sebebiyle ağırlaşan suçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

33. Ceza kanunumuzun yer bakımından uygulamaya ilişkin düzenlemesine (m. 8) göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

34. Hukuka uygunluk nedenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

35. İhmali suç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

36. Bağlılık kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

37. Taksirli suçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

38. Dava zamanaşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

39. Ceza Muhakemesi Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

40. Ceza Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

41. Aynı işverene ait (A) işyerinde yedi ay, (B) işyerinde altı ay, (C) işyerinde ise dokuz 

ay çalışan on dokuz yaşındaki işçi kaç günlük yıllık ücretli izne hak kazanır? 

 

42. İşçinin ücreti mücbir sebep dışında ne kadar zaman içinde ödenmezse işçi 

çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir?  

 

 

 

I. İşveren işçiye bildirim sürelerine ilişkin ücretin 3 katı tutarında tazminat öder. 

II. 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır. 

III. Giydirilmiş ücret esas alınır. 

 

43. Yukarıda verilen bilgiler hangi tazminat türüne aittir?  

 

44. İşçinin kusuru ile hastalık veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak 

devamsızlığın ardı adına bir ayda kaç iş gününden fazla sürmesi halinde 4857 sayılı 

Kanuna göre haklı nedenle fesih yapılabilir? 

 

 

 

 

 



13 

İzleyen sayfaya geçiniz. 

45. Kıdem tazminatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

46. Bakanlar Kurulu, genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise grevi kaç gün 

erteleyebilir? 

 

 

47. 6356 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi lokavtı sona erdiren bir durum 

değildir? 

 

 

 

I. Greve katılan işçilerin sözleşmeleri grev süresince askıda kalır. 

II. İşçinin greve katılması işverene bildirimsiz fesih hakkı verir.  

III. Grevde geçen süre kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. 

 

48. Yukarıdakilerden hangileri yasal grevin sonuçlarındandır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

49. İşçiler alınan bir grev kararının uygulanmasına grev oylaması yapmak suretiyle 

engel olabilirler. Bunun için, grev kararının ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan 

işçilerin en az ne kadarı, yazılı olarak grev oylaması yapılmasını, görevli makamdan 

isteyebilir? 

 

50. Toplu iş sözleşmesinin teşmili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

51. Şahıs varlığı hakları ile malvarlığı haklarının karşılaştırılmasında aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

 

52. Yenilik doğurucu haklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

53. Aşağıdakilerden hangisi bir aynî hak çeşidi değildir? 

 

54. Aşağıdaki haklardan hangisi devren kazanılamaz? 

 

55. Aşağıdakilerden hangisi bütün hukuki işlemler için aranan geçerlilik şartlarından 

biri değildir? 

 

56. (A), başına silah dayamak suretiyle (B)’ye bir senet imzalatmıştır. Söz konusu 

hukuki işlem açısından aşağıdaki hukuk sonuçlardan hangisi söz konusu olur? 

 

57. Kesin hükümsüzlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

58. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlem sayılamaz? 

 

59. Ölüme bağlı hukuki işlemler ile ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

60. (A), bisikletini (B)’ye ödünç olarak vermiştir. Söz konusu olay ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

 

61. (A), (B)’nin belediye otobüsünde unuttuğu kol saatini çevredekilere fark ettirmeden 

çantasına koymuş ve evine gitmiştir. Söz konusu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

62. (A), alacaklılarının takip işlemine konu yapmasını engellemek için tapulu 

taşınmazını arkadaşı (B)’ye satmış gibi göstermek suretiyle üzerine tescil ettirmiştir. 

Söz konusu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi tapu siciline güvenerek ayni hak kazanılması için aranan 

şartlardan biri değildir? 

 

64. Tapu siciline güven ilkesi çerçevesinde gerçek hak sahibine ileri sürülebilecek şekilde 

aşağıdaki haklardan hangisi kazanılamaz? 

 

65. Aşağıdakilerden hangisi haklı savunmanın şartlarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

66. (B) ile evli onsekiz yaşındaki (A) açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

67. 1.1.2015 tarihinde vefat eden (M)’nin geride bıraktığı yakınları eşi (E), Oğlu (A) ve 

kızı (B)’dir. (D) vasiyetnamesiyle tapulu arsasının yarısını (C) ve (D)’ye bıraktığı 

anlaşılmıştır. Söz konusu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

68. 1.1.2007 tarihinde vefat etmiş olan (M)’nin geride bıraktığı yakınları annesi (A), 

kardeşi (B) ve eşi (E)’dir. Söz konusu olayda (M)’nin serbestçe tasarruf edebileceği 

kısım aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

69. Aşağıdakilerden hangisi mirastan yoksunluğa yol açan sebeplerden biri değildir? 

 

70. Vasiyet ile ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

71. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre genel yetkili mahkeme neresidir? 

 

72. Aşağıdaki işlerden hangisi vekil tarafından özel yetkiye sahip olmadan da 

yapılabilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

73. Aşağıdakilerden hangisi hukuki dinlenilme hakkının unsurlarından biri değildir? 

 

74. Savunmayı genişletme veya değiştirme yasağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

75. Geçici hukuki korumalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

76. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

söylenemez? 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda geliştirilen ispat yükü kurallarından biri 

değildir? 

 

78. Aşağıdakilerin hangisinde (A)’nın elindeki belge, onun lehine bir delil başlangıcı 

değerine sahip değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

79. İstinaf mahkemesinin vereceği karar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

80. Tahkim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

81. Aşağıdakilerden hangisi kanunlar ihtilafı hukukunda genel olarak kullanılan 

bağlama noktalarından biri  değildir? 

 

82. Türk kanunlar ihtilafı hukukunda borç ilişkisinin kaynakları kapsamındaki 

aşağıdaki sözleşmelerden hangisi özel bağlama kuralına tâbi tutulmuştur? 

 

83. Aşağıdakilerden hangisi Türk kanunlar ihtilafı hukukunda uygulanacak hukukun 

tayini bakımından atıf yoluna başvurulan bağlama konularından biridir? 

 

84. Türk kanunlar ihtilafı hukuku uyarınca, fikri mülkiyete ilişkin haklara uygulanacak 

hukuk hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

85. Kanunlar ihtilafı hukukuna göre bağlama kuralları hakkında aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 



24 

İzleyen sayfaya geçiniz. 

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

sonuçlardan biri değildir? 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir? 

 

88. Aşağıdakilerden hangisi bir işin ticari olmasının sonuçlarından biridir? 

 

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

 

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

I. Anonim şirket en az elli bin Türk lirası ile kurulabilir.  

II. Kuruluştan sonra sermaye ile malvarlığı aynı şeyi ifade etmez.  

III. Şirket alacaklısı, sermaye borcunu yerine getirmemiş ortağa başvuramaz. 

 

91.  Anonim şirketle ilgili yukarıda sayılanlardan hangileri doğrudur?  

 

 

92. Aşağıdakilerin hangisinde, anonim şirkette genel kurul tarafından yürütülmesi 

zorunlu olan bir görev belirtilmiştir? 

 

93. Limited şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

94. Anonim şirketlerde yönetim kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

I. Yönetim Kurulu 

II. Genel Kurul 

III. Denetçi 

 

95. Yukarıda sayılanlardan hangileri anonim şirketi yönetme ve temsil yetkisine 

sahiptir? 

 

 

96. Aşağıdakilerden hangisi çekte bulunması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? 

 

 

 

97. Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

 

 

 

98. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın iptali davası açılmasının şartlarından biri 

değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

99. Aşağıda verilenlerden hangisinin kambiyo ehliyeti bulunmamaktadır? 

 

 

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.  

 

100. Kambiyo senedi düzenlenmesi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

yanlıştır?  

 




