
 

 

 

Hukuk Meclisi 

 

 Avukatlar Yasasının 5. maddesi  

uyarınca yapılan sınav. 

 

 

11 Ekim 2021 
 

Ceza Yasası (Fasıl 154) 

 

Not:  Süre 40 dakikadır. Tüm sorular cevaplandırılacaktır. 

 

 

1. Ceza Yasasındaki cinsel nitelikli suçlar başlığı altında düzenlenen suçlar için 

geçerli rıza unsurunu anlatınız.  

   (20 puan) 

         

2.  Ceza Yasasının 211. maddesindeki ölüme sebep olmanın tanımını belirtiniz.  

  

   (20 puan) 

       

3. Hırsızlık suçunun yasal tanımını yaparak suç unsurlarını açıklayınız.  

 

  (20 puan) 

  

4. Ceza Yasasındaki “gizli ittifaklar” başlığı altında belirtilen ittifak türlerini 

belirtiniz.  

  (20 puan)    

 

5. Ceza Yasası’nın 20. maddesinde belirtilen ve asli suçlular olarak tanımlanan 

kişileri izah ediniz. 

  (20 puan) 
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 Avukatlar Yasasının 5. maddesi  

uyarınca yapılan sınav. 

 

8 Ekim 2021  
 

Haksız Fiiller Yasası (Fasıl 148) 

 

Not:  Süre 1 saattir.  (Tüm sorular cevaplandırılacaktır.) 

 

  

1. Bir işveren, işçisinin haksız fiil teşkil eden eyleminden hangi hallerde 

sorumlu olur?  

(25 puan) 

2. a) Haksız Fiiller Yasası’na göre “ihmal”in  tanımı nedir?  

 

       (25  puan) 

b) Bir ihmalle ilgili olarak tazminat talep etme hakkı kimdedir? 

   

       (10 puan) 

3. Özel rahatsızlık (private nuisance) haksız fiilinin tanımı nedir? 

 

(10 puan) 

4. a) Taşınmaz Mala Tecavüz (trespass to land) haksız fiilinin tanımı   

    nedir? 

(10 puan) 

b) Taşınmaz mala tecavüz eyleminin müdafaası neler olabilir, isbat  

    külfeti kime aittir? 

       (10 puan) 

 

5. Bir haksız fiille ilgili olarak dava açılabilmesi için zaman aşımı nedir? 

 

(10 puan) 

 

 



                                    

 

 

Hukuk Meclisi 

 

 Avukatlar Yasasının 5. maddesi  

uyarınca yapılan sınav. 

 

 

4 Ekim 2021  

 

İdare Hukuku Mevzuatı ve Prensipleri 
 

NOT:  Süre 1 saattir. Tüm soruları yanıtlayınız. 

 

 

1. İdare’ye karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde herkes dava açabilir mi? 

neden?  

 (25 puan) 

 

2. Yüksek İdare Mahkemesi huzurundaki davalarda “İlgili Şahıs” müessesesi 

ne zaman gündeme gelir?   

 

(15 puan) 

 

3. (a) Bir iptal davasında Yüksek İdare Mahkemesinin geçici emir vermesi 

(yürütmenin durdurulması) için gerekli olan kriterler nelerdir?  

 

      (20 puan) 

 

(b) Hangi hallerde hangi kriterin varlığı aranmadan geçici ara emri 

verilebilmektedir? 

      (10 puan) 

 

4. Bir iptal davası için dava açma süresi nedir? Bu sürenin aşılmış olması 

durumunda Yüksek İdare Mahkemesi bunu re’sen dikkate alır mı? hangi 

durumlarda dava açma süresi Anayasa’da belirtilen süreden farklıdır?  

  

(15 puan)  

 

5. İdari ihmal nedir? 

 

(15 puan) 
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6 Ekim 2021  

 

34/2015 Sayılı Yasa ile Değiştirilmiş şekliyle (1/1998) Sayılı Aile Yasası ve  1998 Aile 

Mahkemeleri Tüzüğü uyarınca yapılan sınav 
 

NOT:  Süre 40 dakikadır. (Tüm sorular cevaplandırılacaktır.) 

 

Ayşe ile Hasan 2002 yılında İskele’de evlenirler. Hasan evlilik birliği süresinde 

sorumluluklarını yerine getirmeyen pervasız bir hayat süren bir kişidir. Evlilik birliği 

süresince sadece 2 yıl süre ile çalışmış ve evlilik birliğine herhangi bir katkı koymamıştır. 

Hasan’ın bu durumuna kumar ve içki alışkanlığı da eklenince Ayşe dayanamaz ve Eylül 

2021 ayında boşanma davası ikame eder. Evlilik birliği süresi içerisinde Ayşe’nin 

babasının Ayşe’ye hibe etmiş olduğu arsa üzerine Ayşe tarafından inşa edilmiş ev, 

Ayşe’nin 2001 yılından itibaren 10 yıl süreyle özel hayat sigortası yatırımlarından elde 

ettiği ve annesinin adına yatırdığı 10,000 Stg. mevduat hesabı Hasan’ın, Ayşe’den habersiz 

almış olduğu ve kumar oynamak için kullanılan 5,000 Stg. kredi borcu bulunmaktadır. 

Ayşe 1983 yılından beridir kamu görevlisi olup emeklilik hakkını elde etmiş olmasına 

rağmen halen çalışmaktadır ve emekli olmamıştır.   

 

1. A) Olayda bahsedilen taşınmazın paylaşıma konu olup olmadığını 1/1998 sayılı Aile 

Yasası’nın 26. maddesinde öngörülen kurallar tahtında tartışınız.    

 

(15 puan) 

 

B) Emekliliğe hak kazanan Ayşe’nin tasarrufunda bulunmayan emeklilik ikramiyesinin 

paylaşıma tabi olup olmadığını gerekçeleri ile yazınız.  

 

                                   (15 puan) 

 

C) Ayşe’nin annesi adına bankada olan mevduat paylaşıma tabi mi tartışınız.    

 

(15 puan) 

 

D) Olayda belirtilen Hasan’ın bankaya borçlu olduğu kredi paylaşıma konu mal varlığı 

hesaplanırken dikkate alınmalı mı gerekçesi ile tartışınız. 

 

(10 puan) 

 

E) Ayşe’nin boşanma davasında tazminat almaya hakkı varmıdır gerekçeleri ile 

tartışınız.  

(15 puan) 

2. Boşanma davalarında mahkeme eş nafakasına hangi durumların varlığı halinde karar 

verebilir? Mahkeme ödenmesine emir verdiği eş nafakasının hangi gerekçelerle gözden 

geçirir? 

(15 puan) 

 

3. Çocuklar adına kayıtlı bulunan mallar anne baba tarafından kullanılması hususundaki 

hukuki durumu anlatınız. 

(15 puan) 
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 Avukatlar Yasasının 5. maddesi  

uyarınca yapılan sınav. 

 

8 Ekim 2021  

 

Akitler Yasası 
 

NOT:  Süre 1 saattir. ( 4 soruyu yanıtlayınız, her soru 25 puandır.) 

 

1.  a) Teklifin geri alınmasıyle ilgili ve/veya iptaliyle ilgili kuralları açıklayınız.  

 

b) A, B’ye telgraf göndererek 50,000TL’ye 5 ton kömür satmayı teklif eder. Aşağıdaki 

durumlarda bir sözleşme meydana gelir mi?     

 

i) B telgrafla kabul edişi gönderir, ancak posta makamları telgrafı A’ya iletmeyi ihmal 

ederler. 

 

 ii) B, A’nın evine telefon eder ve A’nın karısı C’ye kabul edişi bildirir, C’de kabul edişi 

A’ya bildirmeye söz verir, ancak bildirmeyi ihmal eder. 

 

 iii) B, A’ya telefon eder ve 5 ton kömür için 45,000TL ödemeye hazır olduğunu bildirir,  

A 45,000TL’ye satmayı reddeder, bunun üzerine B orjinal teklifi kabul eder. 

 

2. a) Hata (mistake) bir sözleşmeyi nasıl etkiler, açıklayınız. 
 

b) Açık artırmada bir dolandırıcı olan C, açık artırmaya katılır ve bir antik mobilya için 

yaptığı en yüksek teklifi açık artırmayı yapan (auctioneer) kabul eder. Açık artırmayı 

yapan (auctioneer) C’ye ismini sorduğunda, C ünlü bir antik mobilya kolleksiyoncusu olan 

D’nin ismini verir, bu beyana inanan açık artırmayı yapan (auctioneer) C’nin verdiği çeki 

kabul eder ve antik mobilyayı C’ye teslim eder, bu arada C antik mobilyayı F’ye satar ve F 

antik mobilyayı iyi niyetle satın alır ve parasını öder, diğer yandan C’nin açık artırmayı 

yapana (auctioneer) verdiği çek karşılıksız çıkar. Açık artırmayı yapan (auctioneer) F’den 

antik mobilyanın iadesini talep eder. Taraflara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?  

 

3.  a) Hangi hallerde bir sözleşmenin ihlalinden dolayı uğranılan kar kaybı tazminat olarak    

 alınabilir, açıklayınız.  

 

b) XYZ Ltd. bir motorlu araç imalatçısıdır, XYZ Ltd. ABC Ltd. ile 5 tane kamyonu imal 

edip, en geç 1/5/2014 tarihinde teslim etmek üzere bir sözleşme yapar, bunun üzerine bu 

sözleşmeye istinaden 1/5/2014 tarihinden sonra yük taşımak üzere ABC Ltd. çok karlı 

taşınma sözleşmeleri yapar. Ancak XYZ Ltd. kamyonları Eylül 2014’te teslim eder ve 

ABC Ltd. taşınma sözleşmelerini ifa edemez. ABC Ltd.’e tazminatla ilgili ne gibi 

tavsiyelerde bulunabilirsiniz? 

 

4. a)  Eğer bir vekil üçüncü tarafa vekil olduğunu veya asılın kimliğini açıklamadan üçüncü 

tarafla bir sözleşme yapması halindeki hukuki durum nedir? 

 

b)  P 20 kasa konserve elma satması için A’yı vekil tayin eder, A sözkonusu konserve 

elmaları vekil olduğunu açıklamadan T’ye satar, A’nın T’ye belirli miktarda borcu vardır 

ve T’de borcuna karşılık ödeyeceği satış bedelini set-off yapar (takas eder). Bu durumda 

asılın üçüncü taraf olan T’ye karşı ne gibi çareleri vardır?  
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 Avukatlar Yasasının 5. maddesi  

uyarınca yapılan sınav. 
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Ceza ve Hukuk Yargı Usulü 

 

 

Not:  Süre 1 saattir. Her bölümden tüm soruları yanıtlayınız. 
 

 

Bölüm I :  Ceza Yargı Usulü 
 

 

 

1. Bir Sanık ithamname ve iddianameye yanıt vermeden önce hangi özel 

yanıtları verebilir? Bildiklerinizi anlatınız. 

        

                                         (20 puan) 

  

2. (a)Takipsizlik kararı nedir? Ne zaman verilir? Sonuçları nelerdir?  

Bildiklerinizi anlatınız.     

(15 puan) 

 

 (b) Davanın geri çekilmesi nedir? Sonuçları nelerdir?            

Bildiklerinizi anlatınız.                                                                   

(15 puan) 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm II :  Hukuk Yargı Usulü 
  

 

 

1. Fasıl 6 madde 5 uyarınca arazi alışverişini engelleyen ara emir 

verilebilmesi için hangi koşulların varlığı hususunda Mahkemenin tatmin 

edilmesi gerekir? (9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası’nın 41. maddesine hiç 

bir şekilde değinilmeyecektir) Bildiklerinizi anlatınız. 

 

 (30 puan) 

 

2. Celpnamenin yürürlük süresi ne kadardır? Yürürlük süresini yenilemek 

mümkün müdür? Mümkünse ne gibi işlem yapılır? Bildiklerinizi anlatınız. 

 

         (10 puan) 

3. Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasasındaki icra yöntemleri nelerdir? 

Bildiklerinizi anlatınız. 

         (10 puan) 
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Şahadet Yasası 
 

 

NOT:  Süre 40 dakikadır. Tüm soruları yanıtlayınız.  

 

 

 

1. Fasıl 9 Şahadet Yasası uyarınca bir hukuk davasında esas düzenleyici 

tanık celp edilmeksizin bir evrak hangi koşullar altında ibraz edilebilir?                                                                             

 

 (40 puan) 

 

 

    

2. Teyit edici şahadet nedir? Yasa gereği ve içtihat kararları gereğince 

hangi hallerde teyit edici şahadet aranır? Bildiklerinizi yazınız. 

                                                                                

(40 puan) 

 

 

 

3. Şahadet Yasasına göre kimler tanıklık yapmaya ehildir? Evli 

bulundukları süre içerisinde karı veya kocanın birbiri aleyhine tanıklık 

etme durumu ile ilgili yasal durumu açıklayınız.  

           

 (20 puan) 
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uyarınca yapılan sınav. 

 

 11 Ekim 2021  
 

KKTC Anayasası 
 

 

NOT:  Süre 40 dakikadır. (Sadece 3 soruyu yanıtlayınız.) 

 

 

1. Aşağıdakiler hakkında kısaca bilgi veriniz. 

(a) Hukuk Devleti 

(b) Yasa Gücünde Kararname 

(c) Yüksek Adliye Kurulunun oluşumu 

(d) Prohibition ve Certiorari emirnameleri 

 

 

2. Başsavcının görev ve yetkilerini anlatınız. 

 

  

3. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkında Anayasal hükümleri yazınız.  

 

 

 

4. Yüksek İdare Mahkemesini (YİM) anlatınız ve Ombudsman müessesesi ile 

kıyaslayınız.  
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Avukatlar Yasası ve İcrai Meslek ve Etiket Tüzüğü 

 

 
NOT:  Süre 40 dakikadır. (Yalnız 3 soruyu yanıtlayınız.) 

 

1. (a) İcra-i Meslek ve Etiket Tüzüğündeki avukatların reklam yapmasının 

yasaklanması ile ilgili kuralları yazınız. 

(b) Müvekkil aranmaması veya şahıslara müvekkilliğe teşvik 

edilmemesi ile ilgili kuralları yazınız.  

 

2. Hukuk Meclisinin oluşumu, görev ve yetkilerini izah ediniz. 

  

3. (a) Stajyer avukatların mahkeme huzuruna çıkmaları ile ilgili kuralları 

izah ediniz.  

(b) Bir Avukatın  Mahkemeye karşı olan görevlerini izah ediniz. 

 

4. (a) Bir şahsın KKTC’de avukat kaydolabilmesi için ne gibi vasıflara 

haiz olması gerekir? 

(b) Mesleki sırlarla ilgili Tüzük hükümlerini izah ediniz. 
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Mahkemeler Yasası 

 

 

 
NOT:  Süre 40 dakikadır. (Yalnız 3 soruyu yanıtlayınız) 

 

 

1. Hukuk ve Ceza davalarında hangi hallerde istinaf edilebilir? Yargıtay 

yapılan istinaflarda ne gibi yetkilere sahiptir? Açıklayınız.  

 

2. (a) Yüksek Adliye Kurulu kimlerden oluşur? 

(b) Yüksek Mahkeme Yargıçlarının görevlerine son verilmesi ve disiplin 

konuları ile ilgili hükümleri açıklayınız. 

 

3. (a) Mahkemeler Yasası’nın 41. maddesi uyarınca men-i müdahale emri 

nasıl ve hangi durumlarda verilebilir? Böyle bir emrin verilebilmesi için 

gerekli unsurlar nelerdir?   

(b) Hakem ve Bilirkişiye havale ile ilgili yasal durumu anlatınız.  

   

4. (a) Hukuk davalarında Kaza Mahkemelerinin bölgesel yetkisini 

açıklayınız.   

(b) Herhangi bir haksız fiilden doğan davalarda verilen hükümler hangi 

tarihten itibaren faiz taşır?   
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Şirketler Yasası 
 

Not:  Süre 1 saattir. (4 soruyu yanıtlayınız, her soru 25 puandır.) 

 

1. a) Bir şirketin Ana Sözleşmesi bir şirketin tüzel kişiliğini nasıl etkiler açıklayınız. 

 

b) ABC Ltd. bir emlak şirketidir, amaçları emlak pazarlamak ve inkişaf 

ettirmektedir. ABC Ltd. Devlet ile Karadağ Bakır Madenini işletmek için 10 yıllık 

bir kira sözleşmesi yapar ve madeni teslim alır, ancak madeni işletmek için 

2,000,000 USD yatırım yapması gerekmektedir. ABC Ltd. böyle bir yatırım 

yapmaz, sadece 500,000TL’lik bir yatırım yapar. Bu durumda devlet kira 

sözleşmesini sona erdirerek Karadağ Bakır Madenini geri almak istemektedir, 

taraflara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz 

 

2. a) Hisse sermayesi hisse paylarına bölünmüş olan bir özel limited şirketi diğer 

şirketlerden ayırt eden özellikler nelerdir? 

 

b)XYZ Ltd. şirketi sekreterine geçmişte her defasında 5,000TL’yi geçmemek üzere 

kırtasiye malzemesi satın alınmasına izin verilmişti, ancak kısa bir süre önce 

sekreter direktörlerin bilgisine getirmeden 50,000TL’lik kırtasiye malzemesini 

D’den sipariş etti ve D’de bu siparişi kabul etti, bunu öğrenen direktörler siparişi 

durdurmak istemektedirler, halbuki D bağlayıcı bir sözleşme olduğunu ileri 

sürmektedir, bu durumda direktörlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?   

 

3. a) Üyeler Sicil Defterinin hukuki etkileri nedir ve herhangi bir düzeltme nasıl 

yapılabilir? 

 

 b) K’nin Vasiyeti Tenfiz Memurları (ki ayni zamanda K’nin vasiyeti altındaki 

trust’ların (Tröstlerin) mütevellisi (trustee’si) idiler) K’nin vasiyetnamesini ihlal 

ederek C’ye K’nin ABC Ltd.’deki hisselerini devrederler ve ABC Ltd.’in 

Direktörler Kurulu nezdinde onaylatıp, Üyeler Sicil Defterine kaydettirirler, ancak 

K’nin vasiyetinin orjinali ABC Ltd.’in tasarrufundadır ve ABC Ltd.’in 

direktörlerinin biri de Vasiyeti Tenfiz Memurlarından biri idi. Bu durumda 

hisselerin devrinin geçerliliği hususunda taraflara ne tavsiye edersiniz?  

 

4. a) Bir Tasfiye İstidasında (Company Petition) Mahkemenin yetkileri nelerdir?  

 

b) Bir Mahkeme hangi hallerde tam ve hakça (just & equitable) nedeniyle bir 

şirketin tasfiyesini emredebilir?  
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Taşınmaz Mallarla ilgili Yasalar ile Veraset ve Tevarüs Yasası ve Miras ile 

ilgili Mevzuat 
 

NOT:  Süre 1 saattir. (4 soruyu yanıtlayınız. Her soru 25 puandır) 

 
1. a) Taksim edilmemiş hisseler halinde elde bulundurulan taşınmaz malların taksimi 

(partition of immovable property held in undivided shares) hakkındaki kuralları 

açıklayınız. 

 

b) A ve B 10 dönüm olan bir bahçenin eşit oranda koçanlı sahipleridirler, sözkonusu 

bahçeyi 2 eşit parçaya bölmek hususunda bir yazılı anlaşma yaparlar. Böyle bir 

yazılı anlaşma uygulanabilir mi ve nasıl uygulanabilir?    
 

2. a) Bir ipotek hangi yükümlülükleri teminat altına alabilir?  

 

 b) Tapu Müdürü hangi hallerde bir deviri ve ipoteği iptal edebilir? 
  
 

3. a) Bir vasiyetnamenin esasa ilişkin geçerliliğini (Essential validity) etkileyen 

unsurlar nelerdir? 

 

b) “A” 40 dönümlük bir arazi sahibidir. Vasiyetname bırakmadan ölür. Geride eşi 

“B”, çocukları “C”, “D”, “E” ve “F” ile kendinden önce ölen çocuğu “G”’nin eşi 

“H” ve çocukları “J” ile “K” kalır. Bunların “A”dan alabilecekleri hisseleri 

hesaplayınız.    

  

4. a) Berlin’de ikamet eden bir Alman vatandaşının ölümü halinde KKTC’deki evinin 

ve KKTC’deki yerel bir bankadaki hesabının veraset intikaliyesi hangi kurallara 

göre yapılacaktır? 

 

b) Ayşe nene 85 yaşında, hastalıklı, cahil bir kadındır, oğlu Hasan ile birlikte 

yaşamaktadır, tüm ihtiyaçlarını Hasan karşılamaktadır, kızı Zeynep ile 

görüşmemektedir. Ayşe nenenin Lefkoşa’da 3 dairesi vardır, Ayşe nene oğlu 

Hasan’ın istemi üzerine 2014 yılında bir vasiyetname yaparak tüm mal varlığını 

Hasan’a vasiyet eder, vasiyetnameyi sağ baş parmağı ile imzalar ve 2 kişide tanık 

olarak imzalarlar, ancak vasiyetname Ayşe neneye okunmaz, kızı Zeynep, Ayşe 

nenenin 2017’de ölümü üzerine bu vasiyetnamenin varlığından haberdar olur. Bu 

durumda Zeynep’in ne gibi yasal çareleri vardır ve intikaliye nasıl 

gerçekleştirilecektir?  
 

 

 

 


