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MİSYON KORUMA 10 DENEME 
 

Değerli Ziyaretçimiz, 

7145 Sayılı Kanunla; OHAL sona erdikten sonra, OHAL yetkilerinin üç yıl uzatılması ve 
akabinde 7333 sayılı kanunla bir yıl daha uzatılması kapsamında; 5442 sayılı İller İdaresi,  
211 sayılı TSK İç Hizmet, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2803 sayılı Jandarma 
Teşkilat ve Görev ve Yetkileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, 2937 sayılı, 
2491 sayılı, 3713 sayılı Terörle Mücadele, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi, 6749 sayılı, 7075 
sayılı Kanunlar ile 375 sayılı KHK’de yer alan bazı hükümlerin iptali için Anayasa 
Mahkemesine yapılan başvuru üzerine, Anayasa Mahkemesinin 12 Ocak 2023 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan, 30.6.2022 tarihli E.2018/137, K. 2022/86 sayılı kararıyla 7145 
sayılı ve 7333 sayılı Kanunlarda öngörülen ve yukarıdaki yasalara ilişkin hükümlerde 
kısmi ret kısmi iptal kararı verilmiştir. 

İptal kararı üzerine konuya ilişkin olarak kitabımızda yer alan aşağıdaki sorular da 
güncellenmiştir. 

 

 
4. DENEME 
35.  soru değiştirilmiştir. 

35. 2911 sayılı Kanununa göre toplantının yapıldığı yer, toplantı süresince hangi 
kapsamda sayılır? 

A) Umumi yer sayılır  
B) Umuma mahsus yer sayılır  
C) Kamusal alan sayılır  
D) Umuma açık yer sayılır 
E) Kamuya açık alan sayılır  

8. DENEME 

38. soru değiştirilmiştir 

38. 2911 sayılı Kanuna göre belirli bir toplantı hangi nedenle yasaklanabilir? 

A) Genel sağlığın ve genel ahlâkın korunması için 
B) Kamu düzen ve güvenliğini sağlamak amacıyla   
C) Kamu mallarını korumak amacıyla  
D) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla  
E) Suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcutsa 

NOT: Soruları güncellenen yukarıdaki testlerin kitaptaki cevap 
anahtarlarında değişiklik bulunmamaktadır. 
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Değerli ziyaretçimiz, 
 
Polis meslek içi sınav kitaplarımızla ilgili satış sonrası hizmet kalitemiz 
gereği 2023 yılında yapılacak ilk PAEM, ilk MİSYON KORUMA ve ilk 
RÜTBE TERFİ sınavına kadar kitaplarımız ücretsiz olarak 
güncellenmeye devam edilecektir. Bunun için sizin adınıza değişiklik 
ve yenilikleri günü gününe takip etmekte ve buradan sizlerle 
paylaşmaktayız. 
 
Lütfen! 
 
Siz de azim ve gayretle çalışmaya devam ediniz. 
 
 

Bizim Güncel KONU, SORU VE BİLGİLERİ 
Paylaştığımız Sizin de  
 ÖNERİ, SORU VE ELEŞTİRİLERİNİZİ  
Yazabileceğiniz instagram hesabımız: 

@polismeslekici 


