
                                  CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER-CMK) 

1. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, hukuka uygunluk nedenleri (ceza sorumluluğunu 
kaldıran nedenler) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( KPSS 2005) 
a) Amirin emrinin yerine getirilmesi bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmemiş, 

Anayasa’ya atıfta bulunmakla yetinmiştir. 
b) Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni olarak açıkça 

düzenlenmiştir. 
c) Üçüncü kişi lehine zorunluluk hali kabul edilmemiştir. 
d) Hukuka uygunluk nedenleri arasında sınırın aşılması hali düzenlenmemiş, çözüm 

kusurlulukla ilgili genele kurallara bırakılmıştır. 
e) Hukuka uygunluk nedenlerinin sadece 5237 sayılı TCK’da yer alanlarla sınırlı olduğu 

hükme bağlanmıştır. 
 

2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, meşru savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? ( KPSS 2005) 
a) Kişiye ait her türlü hakka saldırı karşısında meşru savunma mümkündür. 
b) Saldırının haksız sayılabilmesi için saldıranın isnat edilebilir veya cezalandırılabilir olması 

gerekir. 
c) Saldırının haksız olabilmesi için suç teşkil etmesi gerekli değildir, hukuka aykırı olması 

yeterlidir. 
d) Sınır, mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ötürü aşılmışsa faile ceza 

verilemez. 
e) Saldırı ile savunma arasında bir oran bulunması, meşru savunmayı hükme bağlayan 

normda belirtilmiştir. 
 

3. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bir deniz taşıtında ve taşıt Türk 
karasularındayken işlenen suçlarda yer itibariyle yetkili mahkeme, aşağıdakilerden hangisidir? 
( KPSS 2005) 
a) Gemi kaptanının yerleşim yeri mahkemesi 
b) Şüphelinin yerleşim yeri mahkemesi 
c) Ankara mahkemeleri 
d) Yargıtay tarafından belirlenen mahkeme 
e) Geminin ilk ulaştığı yer mahkemesi 

 
4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisine el konulabilir? ( 

KPSS 2005) 
a) Şüphelinin babasının evinde yapılan aramada bulunan ve şüpheli tarafından babasına 

yazılmış olduğu anlaşılan mektuba 
b) Sanığın ablasının işyerindeki çalışma masasında yapılan aramada bulunan ve sanık 

tarafından ablasına yazılmış olduğu anlaşılan mektuba 
c) Şüphelinin hekiminin muayenehanesinde yapılan aramada ele geçen, şüpheliye ait sağlık 

kayıtlarına 
d) Şüphelinin avukatının bürosunda yapılan aramada bulunan, şüpheli hakkında yürüyen 

soruşturmaya ait savunma evrakının yerleştirildiği dosyaya 
e) Sanığın yakın arkadaşının evinde yapılan aramada bulunan ve şüpheli tarafından yazılmış 

olduğu anlaşılan mektuba 
 



5. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2006) 
a) Suç işlendikten sonra olabilir 
b) Manevi şekilde olabilir 
c) Suç işlenirken olabilir 
d) Maddi şeklide olabilir. 
e) İhmali davranışla olabilir. 

 
6. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 

2006) 
a) Sadece hayata yönelik olmalıdır. 
b) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik olmalıdır. 
c) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yönelik olmalıdır. 
d) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalıdır. 
e) Her türlü hakka yönelik olabilir. 

 
7. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2006) 

a) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur. 
b) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir. 
c) Olası kast cezayı ağırlaştıran bir nedendir. 
d) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin yeterli olduğu suç tipleri vardır. 
e) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça etki eden nedendir. 

 
8. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya 

bakamayacağı hallerden biri değildir? (KPSS 2006) 
a) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması. 
b) Mağdurlar aralarında evlat edinme ilişkisi olması 
c) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması 
d) Mağdurun vekilliğini yapmış olması 
e) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış olur? (KPSS 2006) 

a) İddianamenin düzenlenmesiyle 
b) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle 
c) İddianamenin kabulüyle 
d) Mahkemenin duruşma günü belirlemesiyle 
e) İddianamenin sanığa tebliğiyle 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez? (KPSS 2006) 

a) Şüphelinin nişanlısı 
b) Şüphelinin eski eşi 
c) Şüphelinin evlatlığı 
d) Şüphelinin babası 
e) Şüphelinin iş ortağı 

 
 
 
 



11. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, yargılamaya katılma yasağıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2007) 
a) Bir hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemede bu hükme ilişkin olarak verilecek 

karara katılamaz. 
b) Hâkim boşandığı eşinin sanık olduğu davada yargılama yapamaz. 
c) Önceki yargılamada görev yapan hâkim yargılamanın yenilenmesinde görev yapamaz. 
d) Aynı davada tanık olarak dinlenen kişi hâkimlik yapamaz. 
e) Bir işin kovuşturmasına katılan hâkim davanın nakli nedeniyle başka bir yer 

mahkemesinde o işe bakamaz. 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama nedenlerinden biri değildir. (KPSS 2007) 
a) Şüphelinin kaçması 
b) Şüphelinin kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması 
c) Şüphelinin davranışlarının delilleri değiştirme konusunda kuvvetli şüphe oluşturması 
d) Şüphelinin davranışlarının mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma 

hususunda kuvvetli şüphe oluşturması 
e) Fiilin kamuoyunda infial uyandırması 

 
13. Katılmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2007) 

a) Malen sorumlu olan kamu davasına katılabilir. 
b) Küçük olan katılanın avukatı yoksa zorunlu olarak bir avukat görevlendirilir. 
c) Katılan ölürse katılma hükümsüz kalır. 
d) Katılan ancak savcıyla birlikte kanun yoluna başvurabilir. 
e) Mirasçılar davaya katılabilir. 

 
14. Aşağıdaki suçlardan hangisi taksirle de işlenebilir? (KPSS 2007) 

a) Yaralama 
b) Tehdit 
c) Hırsızlık 
d) Cinsel saldırı 
e) Zimmet 

 
15. A ve B birbirinden habersiz bir şekilde öldürmek için C’ye zehir verirler. Her birinin verdiği 

zehir öldürücü miktarda değildir. Ancak ikisinin verdiği zehir C’nin ölümüne neden olur. 
Buna göre A ve B’nin cezai sorumluluklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
(KPSS 2007) 
a) Sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama suçundan sorumludurlar. 
b) Kasten insan öldürme suçundan sorumludurlar. 
c) İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan sorumludurlar. 
d) Taksirle insan öldürme suçundan sorumludurlar 
e) Olası kastla insan öldürme suçundan sorumludurlar. 

 
16. Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur. (KPSS 2007) 

a) Haksız saldırı sadece faile yönelmiş olmalıdır. 
b) Haksız saldırı sadece faile veya failin akrabalarına yönelmiş olmalıdır. 
c) Haksız saldırı sadece faile, yakın akrabalarına veya küçüklere yönelmiş olmalıdır. 
d) Haksız saldırı sadece faile ve failin alt ve üst soyuna yönelmiş olmalıdır. 
e) Haksız saldırı herkese yönelmiş olabilir. 



17. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008) 
a) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür. 
b) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir. 
c) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir. 
d) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu andan sona ermiş olur. 
e) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir. 

 
18. A, B’ye 20 metreden başındaki elmayı vurabileceğini söyler ve bunun üzerine iddialaşırlar. B, 

başına bir elma koyar. A, ateş eder, mermi B’nin başına isabet eder ve B ağır şekilde yaralanır. 
Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008) 
a) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur. 
b) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur. 
c) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur. 
d) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur. 
e) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir. 

 
19. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008) 

a) Haksız tahrik halinde fiil suç olma niteliğini korur. 
b) Haksız tahrik, Ceza Kanunu’nda basit ve ağır haksız tahrik olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
c) Tahriki oluşturan fiilin, tepkide bulunan kişiye karşı işlenmiş olması gerekir. 
d) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi gerekir. 
e) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir. 

 
20.  Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu ve şikâyet süresinin henüz 

dolmadığı anlaşılmıştır.  
Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2008) 
a) Durma kararı verebilir. 
b) Düşme kararı verir. 
c) İddianameyi iade eder. 
d) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir. 
e) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verir. 

 
21. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı 

sebebiyle tanıklıktan çekinemez? (KPSS 2008) 
a) Eczacılar 
b) Ebe yardımcıları 
c) Avukat stajyerleri 
d) Tapu memurları 
e) Mali müşavirler 

 
22. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada, katılana doğrudan 

soru yöneltemez? (KPSS 2008) 
a) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat 
b) Mahkeme başkanı 
c) Cumhuriyet savcısı 
d) Müdafi 
e) Sanık 



23. Kanunilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2009) 
a) Suç ve cezanın sadece kanunla yaratılmasını amaçlar. 
b) Yürütmenin keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 
c) Yargının keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 
d) Yasamanın keyfiliğini önlemeyi amaçlar. 
e) Suç ve ceza yaratan normlar yönünden kıyas işlemini yasaklamayı amaçlar. 

 
24. Kastla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2009) 

a) Kastın kurucu unsurları bilme ve istemedir. 
b) Kastın, suçu oluşturan davranışın icrası anında var olması yeterlidir. 
c) Olası kast halinde ceza artırılır. 
d) Bazı suçlar yönünden genel kast dışında özel kast da aranır. 
e) Kast, hareketin yapılmasından sonra da ortaya çıkabilir. 

 
25. I. Suçun oluşması için kural olarak failin taksirli olması aranır. 

II. Öngörülü taksirde netice fail tarafından öngörülmüştür. 
III. Öngörülü taksirde ceza artırılır. 
IV. Taksirli fiiller ancak kanunda açıkça belirtilen hallerde cezalandırılır. 
V. Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin netice yönünden en azından taksirli hareket 
etmesi gerekir. 
Taksirle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? (KPSS 2009) 
a) Yalnız I 
b) Yalnız III  
c) I ve III  
d) II, IV ve V 
e) II, III, IV ve V 

 
26. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, bilgisayarlarda, bilgisayar programlarına ve kütüklerinde 

arama, kopyalama ve el koyma tedbiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 
2009) 
a) Şüphelinin kullandığı bilgisayarlar ve bilgisayar programlarında arama yapılabilmesi için, 

başka surette delil elde etme olanağının bulunmaması gerekir.  
b) Şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde 

arama yapılabilmesi için hâkim kararı gerekir. 
c) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve 

kütüklerinde arama, kopyalama, el koyma tedbirine Cumhuriyet savcısının yazılı emri 
bulunması şartıyla başvurulabilir. Cumhuriyet savcısının bu kararı 24 saat içinde görevli 
hâkimin onayına sunulur. 

d) Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında sistemdeki veriler 
yedeklenir. 

e) Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında oluşturulan veri yedeğinin 
bir kopyası, istenmesi halinde şüpheliye veya vekiline verilir. 
 
 
 
 
 



27. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, duruşmanın açık ya da kapalı yapılmasıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2009) 
a) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı olarak yapılır. 
b) Sanık, 18 yaşını doldurmamış ise hüküm kapalı duruşmada açıklanır. 
c) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın 

bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir. 
d) Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, açıklığın 

kaldırılmasına ilişkin duruşma da kapalı yapılır. 
e) Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada 

açıklanır. 
 

28. Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen olağan ya da olağanüstü 
kanun yollarından biri değildir? (KPSS 2009) 
a) Temyiz 
b) İtiraz 
c) Yargılamanın yenilenmesi 
d) Karar düzeltme 
e) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı 

 
29. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2010) 

a) Taksirli fiiller, kanunun belirttiği hallerde cezalandırılır. 
b) Taksirle işlenen suçlardan dolayı verilecek ceza, zararın ağırlığına göre belirlenir. 
c) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin cezalandırılması için ağır netice bakımından en 

azından taksirle hareket etmesi gerekir. 
d) Bilinçli (öngörülü) taksir cezayı ağırlaştıran bir nedendir. 
e) Taksir, neticenin öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir. 

 
30. Soruşturma evresinde en geç ne kadar sürelerle sulh ceza hâkimi tutukluluk halinin devam 

edip etmeyeceğine karar verir? (KPSS 2010) 
a) Bir hafta 
b) 10 gün 
c) 15 gün 
d) 30 gün 
e) 60 gün 

 
31. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden 

biri değildir?  (KPSS 2010) 
a) Kanun hükmünün yerine getirilmesi 
b) Yetkili amirin emri 
c) Haksız tahrik 
d) Zorunluluk hali 
e) İlgilinin rızası 

 
 
 
 
 



32. Yemin etmeyen tanığa uygulanabilecek disiplin hapsinin azami süresi ne kadardır? (KPSS 
2010) 
a) 3 gün 
b) 1 hafta 
c) 1 ay 
d) 3 ay 
e) 6 ay 

 
33. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi iştirak türlerinden biri değildir? (KPSS 

2010) 
a) Azmettirme 
b) Teşvik 
c) Suç kararını kuvvetlendirmek 
d) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek 
e) Suç işlendikten sonra yardım etmek 

 
34. Aşağıdaki suçlardan hangisinde tutuklama nedeni varsayılabilir? (KPSS 2010) 

a) Taksirle insan öldürme 
b) Cebir suçu 
c) Organ ve doku ticareti 
d) Hırsızlık 
e) Resmi belgede sahtecilik 

 
35. Türk Ceza Kanunu’na göre suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? (KPSS 2011) 
a) Kanunilik ilkesi, kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kişilerin 

cezalandırılmasına engeldir. 
b) Kanunilik ilkesi, örf ve âdete göre suç ihdas etmeye ve ceza vermeye engeldir. 
c) Kanunilik ilkesi, kanun hükmünde kararname ile suç ve ceza içeren hükümler 

konulmasına engeldir. 
d) Kanunilik ilkesi, kişinin tehlikelilik hali göz önünde bulundurularak hükmedilen güvenlik 

tedbirleri bakımından geçerli değildir. 
e) Kanunilik ilkesi, suç ve ceza içeren hükümlerin kıyasa yol açacak şekilde geniş 

yorumlanmasına engeldir. 
 

36. Kişinin işlediği fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet vermesi hali 
aşağıdakilerden hangisini oluşturur? (KPSS 2011) 
a) Fikri içtima 
b) Zincirleme suç 
c) Bileşik suç 
d) Gerçek içtima 
e) Görünüşte içtima 

 
 
 
 
 
 



37. Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana geldiği halle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (KPSS 2011) 
a) Kişi bu fiili kasten işlemiştir. 
b) Kişi bu fiili bilinçsiz taksirle işlemiştir. 
c) Kişi bu fiili olası kastla işlemiştir. 
d) Kişi bu fiili bilinçli taksirle işlemiştir. 
e) Kişi bu fiili kast taksir kombinasyonu çerçevesinde işlemiştir. 

 
38. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre mahkemelerin (yer bakımından) yetkisinin 

belirlenmesinde esas alınan temel kural aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2011) 
a) Suçun işlendiği yer 
b) Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer 
c) Şüpheli veya sanığın yerleşim yeri 
d) Şüpheli veya sanığın Türkiye’deki son yerleşim yeri 
e) Şüpheli veya sanık hakkında ilk usul işleminin yapıldığı yer 

 
39. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi koruma tedbiri değildir? (KPSS 

2011) 
a) Yakalama 
b) Tutuklama 
c) Arama 
d) İletişimin denetlenmesi 
e) Kamu davasının açılmasının ertelenmesi 

 
40. Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar 

geçen evreye ne ad verilir? (KPSS 2011) 
a) Kovuşturma 
b) Soruşturma 
c) Hazırlık soruşturması 
d) İlk soruşturma 
e) Son soruşturma 

 
41. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, bir suç nedeniyle kişinin yabancı ülkeye geri verilmesi 

ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  (KPSS 2012) 
a) Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir.  
b) Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul edilebilir olduğuna karar verse de bu 

kararın yerine getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlıdır. 
c) Geri verme halinde, kişi ancak geri verme kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı 

yargılanabilir. 
d) Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakımından da geri verme talebi kabul edilebilir. 
e) Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye’nin 

taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar verilebilir.  
 

42. Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki hata türlerinden hangisinin kapsamında 
değerlendirilir? (KPSS 2012) 
a) Maddi unsurlarda hata 
b) Hukuka uygunluk nedenlerinde hata 
c) Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında hata 



d) Saik hatası 
e) Yasak hatası 

 
43. Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi hakkında yapılan kınama yargısından ibaret 

olan ve failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
(KPSS 2012) 
a) Kanunsuz suç ve ceza olmaz 
b) Ceza sorumluluğunun şahsiliği 
c) Kusurluluk 
d) Kıyas yasağı 
e) Şüphenin sanığın aleyhine yorumlanması 

 
44. Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde bulunabilecek kişilerden biri değildir? (KPSS 

2012) 
a) Cumhuriyet savcısı 
b) Tanık 
c) Sanık 
d) Müdafi 
e) Katılan 

 
45. Aşağıdakilerden hangisi bir savcı işlemi değildir? (KPSS 2012) 

a) Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek 
b) İddianame düzenlemek 
c) Esas hakkında mütalaa vermek 
d) Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek 
e) Tutuklama kararı vermek 

 
46. Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi 

durumunda fail hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir? (KPSS 2012) 
a) Beraatine 
b) Mahkûmiyetine 
c) Davanın reddine 
d) Davanın düşmesine 
e) Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer olmadığına 

 
47. I. Kanunilik ilkesi hem ceza hem güvenlik tedbirleri için geçerlidir. 

II. İdarenin düzenleyici işlemleri ile ceza konulamamasına karşılık hangi fiilin suç 
oluşturacağına ilişkin, kanunun kapsam ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün 
içeriği, idarenin genel ve düzenleyici işlemleri ile doldurulabilir. 
III. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. 
IV. İşlendiği zaman yürürlükte olan kanuna göre suç sayılan ancak daha sonra yürürlüğe giren 
kanuna göre suç olmaktan çıkarılan fiilden dolayı verilen cezanın infaz edilmemesi failin 
talebine bağlıdır. 
Suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  ( 
KPSS 2013) 
a) I ve II 
b) I ve III 
c) I ve IV 



d) II ve III 
e) III ve IV 

 
48. Türk Ceza Kanunu’nun genele hükümler kısmında yer alan zorunluluk hali ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? ( KPSS 2013)  
a) Zorunluluk hali, bir tehlikeden kurtulmak için işlenen fiiller bakımından söz konusu olur. 
b) Zorunluluk hali çerçevesinde işlenen fiille korunmak istenen değer, feda edilen değerle en 

azından eşit olmalı veya ondan daha üstün olmalıdır. 
c) Üçüncü kişinin hakkına yönelik tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla işlenen fiiller 

bakımından da zorunluluk hali kabul edilmiştir. 
d) Zorunluluk halinden bahsedilebilmesi için tehlikeden başka suretle korunma imkânı 

bulunmamalıdır. 
e) Zorunluluk hali çerçevesinde işlenen fiil, he halükarda tehlikeye sebebiyet veren kişiye 

yönelik olmalıdır. 
 

49. Biri diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı nedenin oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça ne 
ad verilir. ( KPSS 2013)  
a) Bileşik suç 
b) Zincirleme suç 
c) Özgü suç 
d) İhmali suç 
e) Seçimlik hareketli suç 

 
50. Duruşmanın kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığının ancak 

duruşma tutanağıyla ispat edilebilmesi, hangi ceza muhakemesi ilkesinin bir istisnasını 
oluşturmaktadır? ( KPSS 2013)  
a) Sözlülük 
b) Doğrudan doğruyalık 
c) Delil serbestisi 
d) Açıklık 
e) Resen araştırma 

 
51. Ahmet; iş adamı Bahri’yi yakınlarından fidye alabilmek amacıyla Ankara’dan kaçırarak 

İzmir’e götürür. İzmir’de birkaç gün geçirdikten sonra Bahri’yi bu kez İstanbul’a götürür. 
İstanbul’da kolluk kuvvetlerinin yaptığı bir operasyonla Bahri kurtarılır. 
Söz konusu olayda, Ahmet’in işlemiş olduğu “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu” 
açısından hangi il veya iller mahkemesi yetkilidir? ( KPSS 2013) 
a) Ankara 
b) İzmir 
c) İstanbul veya Ankara 
d) İstanbul 
e) İstanbul veya İzmir 

 
 
 
 
 
 



52. I. İletişimin kayda alınması 
II. Şirket yönetimi için kayyım tayin edilmesi 
III. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 
IV. Kiralık kasa mevcutlarına el konulması 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yukarıdaki koruma tedbirlerinden hangilerine, 
her hâlükârda hâkim veya mahkeme tarafından karar verilir? ( KPSS 2013) 
a) I ve II 
b) I ve III 
c) I ve IV 
d) II ve III 
e) II ve IV 

 
53. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdaki suçların hangisinden dolayı yabancı ülke 

mahkemelerince verilen mahkûmiyet hükmü tekerrüre esas alınabilir? ( KPSS 2015)  
a) Yağma 
b) Hırsızlık 
c) Taksirle öldürme 
d) Güveni kötüye kullanma 
e) Rüşvet 

 
54. Aşağıdakilerden hangisi dava ve cezanın düşmesini gerektiren nedenlerden biri değildir? 

(KPSS 2015) 
a) Uzlaşma 
b) Genel af 
c) Sanığın ölümü 
d) Şikâyetin geri alınması 
e) Failin suçu işledikten sonra akıl hastalığına yakalanması 

 
55. Yaş küçüklüğüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( KPSS 2015)  

a) Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur, bu 
kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz. 

b) Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da, 15 yaşını doldurmamış olanların, işlediği 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması halinde ceza sorumluluğu yoktur. 

c) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da, 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin 
ceza sorumluluğu bulunmakla birlikte, bu kişiler hakkında hükmedilecek cezada indirim 
yapılması hâkimin takdirindedir.  

d) Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocuklar hakkında çocuklara özgü 
güvenlik tedbirleri uygulanabilir. 

e) Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olanların işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür 
hükümleri uygulanmaz. 
 
 
 
 
 
 



56. Bir suç ilendiği gerekçesiyle A hakkında iddianame düzenlenir ve iddianamenin kabulüyle 
birlikte kamu davası açılır. Yargılamayı yapacak olan mahkeme, iddianameyi ve duruşma 
gününü içeren çağrı kâğıdını A’ya tebliğ eder. Tebligat A’ya 04.05.2015 tarihinde ulaşır. 
Buna göre, A hakkında yapılacak yargılamanın duruşması en erken aşağıdaki tarihlerden 
hangisinde yapılabilir? ( KPSS 2015) 
a) 05.05.2015 
b) 06.05.2015 
c) 07.05.2015 
d) 08.05.2015 
e) 12.05.2015 

 
57. Tutuklamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2015) 

a) 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını 
gerektiren fiillerden dolayı tutuklama kararı verilemez. 

b) Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda tutuklama kararı verilemez. 
c) Kovuşturma evresinde yargılamayı yapan mahkeme, cumhuriyet savcısının istemi üzerine 

veya re’sen sanık hakkında tutuklama kararı verebilir. 
d) Soruşturma evresinde sulh ceza hâkiminin şüpheli hakkında tutuklama kararı verebilmesi 

için cumhuriyet savcısının istemi gerekir. 
e) Kovuşturma evresinde mahkemenin tutuklama kararına itiraz edilemez, bu karar ancak 

hükümle birlikte temyiz olunabilir. 
 

58. Bir soruşturma kapsamında şüpheli A’nın iş yerindeki ses ve görüntüleri kayda alınmıştır. 

5271 sayılı CMK’ya göre uygulanan bu koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 
2018) 

a) Arama 
b) Adli kontrol 
c) El koyma 
d) Teknik araçlarla izleme 
e) Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 

 
59. 5237 sayılı TCK’ya göre aşağıdakilerden hangisi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla 

sorumlu olmaz? (KPSS 2018) 
a) Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullananlar 
b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösterenler 
c) Suç işlemeye teşvik edenler 
d) Suç işleme kararını kuvvetlendirenler 
e) Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat edenler 

 
60. 5237 sayılı TCK’ya göre soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (KPSS 2018) 
a) Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı ay içinde şikâyette bulunmadığı takdirde, 

bundan dolayı diğerlerinin şikâyet hakkı düşmez 
b) Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından 

ileri gelmiş ve şikâyetten vazgeçen kişi bu sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca 
açıklamış ise artık hukuk mahkemesinde de dava açamaz. 



c) Hükmün kesinleşmesinden sonraki şikâyetten vazgeçme, kural olarak cezanın infazına 
engel olmaz. 

d) Kanunda aksi yazılı olmadıkça şikâyetten vazgeçme, onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. 
e) İştirak halinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki şikâyetten vazgeçme, diğerlerini 

kapsamaz.  
 

61. Aşağıdakilerin hangisinde 5237 sayılı TCK’nın teşebbüse ilişkin hükümleri uygulanamaz. 
(KPSS 2018) 
a) Bağlı hareketli suçlar 
b) Özgü suçlar 
c) Bilinçli taksirle İşlenen suçlar 
d) Kesintisiz suçlar 
e) İtiyadi suçlu tarafından işlenen suçlar 

 
62. 5271 sayılı CMK’ya göre disiplin hapsiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

(KPSS 2018) 
a) Ön ödemeye konu olamaz 
b) Adli sicil kayıtlarına işlenir. 
c) Yasal bir neden olmaksızın tanıklıktan çekinen kişiye uygulanabilir. 
d) Ertelemeye konu olmaz. 
e) Tekerrüre esas olmaz. 

 
63. 5271 sayılı CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi duruşma sırasında tanığa doğrudan soru 

yöneltemez? (KPSS 2018) 
a) Cumhuriyet savcısı 
b) Müdafi sıfatıyla duruşmaya katılan avukat 
c) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat 
d) Heyet halinde görev yapan mahkemelerde heyeti oluşturan hakimler 
e) Sanık 

 

 


