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3. 1982 Anayasası’na göre, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere aşağıdaki temel
hak ve hürriyetlerin hangisi bir kanun hükmünde
kararname ile düzenlenebilir?

1. 1982 Anayasası’na göre, TBMM aşağıdakilerden
hangisini bir parlamento kararıyla gerçekleştirir?
A) Genel ve özel af ilanına karar vermek
B) Bir kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek
kabulüne karar vermek

A) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
B) Düzeltme ve cevap hakkı

C) Bir bakan veya Başbakanın Yüce Divana sevkine karar vermek

C) Bilim ve sanat hürriyeti
D) İspat hakkı

D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

E) Dilekçe hakkı

E) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisi vermek

4. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisine
ancak beşte üç oy çokluğuyla karar verebilir?

2. 1982 Anayasası’na göre “ara seçim” ne demektir?
A) TBMM’nin, dönemin bitmesini beklemeden yapılmasına karar verdiği erken seçim

A) Siyasi partilerin kapatılmasına
B) Kanunların şekil bozukluğu nedeniyle iptaline

B) Cumhurbaşkanının, TBMM’nin seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine yapılan seçim

C) Bütçe kanunlarının iptaline

C) TBMM’nin, komisyonları oluşturmak üzere yapılmasına karar verdiği seçim

D) Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalarda sanıklar
hakkında mahkûmiyete

D) Yerel yönetimler için 5 yılda bir yapılması gereken seçim

E) Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının
kaldırılmasına veya üyeliklerinin düştüğüne ilişkin TBMM kararlarının iptaline

E) TBMM’de herhangi bir nedenle boşalan milletvekillikleri için yapılan seçim

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin
görevlerinden biri değildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yönetmelik çıkarma yetkisi açıkça tanınmış birimlerden biridir?

A) İlgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak

A) Bakanlar Kurulu
B) Kamu tüzel kişileri

B) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek

C) Milli Güvenlik Kurulu

C) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek

D) Devlet Planlama Teşkilatı

D) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini
belirlemek

E) Genelkurmay Başkanlığı

E) Bütçe ve kesin hesabı incelemek

6. Müşterek kararname, aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisinin içinde yer alır?
A) Belirleyici işlem
B) Karma işlem
C) Basit işlem
D) Zincir işlem

9. Aşağıdakilerden hangisi, dava dilekçeleri üzerinde idari yargı yeri tarafından yapılacak ilk incelemede diğerlerinden daha önce incelenir?

E) Kolektif işlem

A) Husumet
B) Süre
C) İdari merci tecavüzü
D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı
7. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi bütçe tasarısını hazırlamakla görevlidir?

E) Dava dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. ve 5. maddelerine uygun olup olmadığı

A) İl encümeni
B) Plan ve bütçe komisyonu
C) İl genel meclisi
D) İl idare kurulu
E) Vali

Diğer sayfaya geçiniz.
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12. Meşru savunmada haksız saldırı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10. Aşağıdaki idari başvurulardan hangisi işlemeye
başlamış olan idari dava açma süresini durdurur?
A) TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuru

A) Sadece hayata yönelik olmalıdır.

B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılan
başvuru

B) Sadece hayata ve vücut bütünlüğüne yönelik olmalıdır.

C) İdari vesayet makamına yapılan başvuru

C) Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ve ırza yönelik olmalıdır.

D) Yeni bir idari işlem yapılması istemiyle yapılan
başvuru

D) Sadece kişilik haklarına yönelik olmalıdır.
E) Her türlü hakka yönelik olabilir.

E) İşlemin gerekçesinin bildirilmesi istemiyle yapılan
başvuru

13. Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

11. Suça iştirak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Kasti sorumluluk istisnai bir sorumluluktur.

A) Suç işlendikten sonra olabilir.

B) Kast için fiilin bilinmesi yeterlidir.

B) Manevi şekilde olabilir.

C) Olası (muhtemel) kast cezayı ağırlaştıran bir nedendir.

C) Suç işlenirken olabilir.

D) Kast için sadece hareketin bilinip istenmesinin
yeterli olduğu suç tipleri vardır.

D) Maddi şekilde olabilir.
E) İhmali davranışla olabilir.

E) Özel kast suçun kurucu unsuru değil, sadece suça etki eden nedendir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Hâkimin hukuk yaratması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimin davaya bakamayacağı hallerden biri değildir?

A) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda örtülü boşluk
varsa mümkündür.

A) Mağdur ile aralarında kayyımlık ilişkisi olması

B) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda açık boşluk
varsa mümkündür.

B) Mağdur ile aralarında evlat edinme ilişkisi olması
C) Mağdur ile aralarında nişanlılık ilişkisi olması

C) Hâkimin hukuk yaratması, kanunda kural içi boşluk varsa mümkündür.

D) Mağdurun vekilliğini yapmış olması
E) Aynı davada tanık sıfatıyla dinlenmiş olması

D) Kanun koyucu bir konuda kasıtlı sustuğu takdirde, hâkim susulan durumu doldurur.
E) Kanun metni ihtiyaca cevap vermiyorsa kanunda
boşluk vardır ve hâkim bu boşluğu doldurur.

15. Aşağıdakilerden hangisi ile kamu davası açılmış
olur?
A) İddianamenin düzenlenmesiyle
B) İddianamenin mahkemeye verilmesiyle
C) İddianamenin kabulüyle
D) Mahkemenin duruşma gününü belirlemesiyle
18. Aşağıdakilerden hangisi bir zararın ortaya çıkmasıyla ilgili hukuka uygunluk sebeplerinden biri
değildir?

E) İddianamenin sanığa tebliğiyle

A) Zarar görenin, kişiye ilişkin olmayan zararlarda
rızası
B) Üstün nitelikteki bir özel menfaatin varlığı
C) Üstün nitelikteki bir kamu menfaatinin varlığı
D) Zarar görenin kusuru
E) Kanunun verdiği yetkiye dayanan bir davranışın
yol açtığı bir zararın varlığı
16. Aşağıdakilerden hangisi tanıklıktan çekinemez?
A) Şüphelinin nişanlısı
B) Şüphelinin eski eşi
C) Şüphelinin evlatlığı
D) Şüphelinin babası
E) Şüphelinin iş ortağı

Diğer sayfaya geçiniz.

4

A
KPSS/1-AB-PS/2006
21. Yasal önalım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

19. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir işin görülmesi
için sulh mahkemesi tarafından atanır?
A) Kayyım

A) Yasal önalım hakkının ileri sürülmesi için, önalım
hakkının tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek
yoktur.

B) Yasal danışman
C) Vasi

B) Paylı mülkiyette, payın paydaşlardan birine satılması halinde önalım hakkı kullanılamaz.

D) Yasal temsilci

C) Cebri artırmayla yapılan satışlarda önalım hakkı
kullanılamaz.

E) Akdi temsilci

D) Önalım hakkı muhataba karşı dava açılarak kullanılır.
E) Önalım hakkı, hak sahibinin satışı öğrendiği tarihten itibaren 2 ay içinde kullanılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi taşınır rehnine hakim
olan ilkelerden biri değildir?

22. Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) Alacağa bağlılık

A) 1 ay

B) Kamuya açıklık

B) 3 ay
D) 1 yıl

C) Güvenin korunması

C) 6 ay
E) 10 yıl

D) Sabit dereceler
E) Öncelik

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Borçlar Kanunu’na göre, haksız eylemden doğan
borçların zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

23. İfa zamanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) İfa zamanını taraflar sözleşme ile serbestçe tayin
edebilirler.

A) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 1 yıldır.

B) İfa zamanı, sözleşme ile tayin edilmediği hallerde kanun tarafından tayin edilmiş olabilir.

B) Zararın ve failin öğrenilmesinden itibaren 2 yıldır.
C) Zarar gören zararı ve faili daha geç öğrenmiş olsa bile olaydan itibaren 10 yıldır.

C) Sözleşmede ve kanunda hüküm bulunmayan
hallerde borcun doğduğu anda ifa edilmesi gerekir.
D) İfa zamanının sözleşme ile tayin edilmediği durumlarda sözleşme geçersizdir.

D) Haksız eylem aynı zamanda suç teşkil eden bir
eylem ise, ceza yasalarının öngördüğü daha
uzun süreli ceza davası zamanaşımı süresine
tabidir.

E) İfa zamanı gelmedikçe borç hakkında zamanaşımı süresi işlemeye başlamaz.

E) Borçlar Kanunu’nun dışında haksız eylemler için
özel zamanaşımı süresi öngören yasalar vardır.

24. Munzam kusur ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

26. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen sebeplerden biri değildir?

A) Zarar görenin de zarara sebebiyet veren yanında
ortak kusurunun bulunmasıdır.

A) Borçluya karşı dava açılması

B) Zarar görenin zararın artmasına sebebiyet veren
kusurlu davranışlarıdır.

B) Borçluyu temerrüde düşürmek için noterden ihtar
çekilmesi

C) Zarar gören ve zarardan sorumlu kişi dışındaki
üçüncü kişilerin zarara sebebiyet veren kusurlu
davranışlarıdır.

C) Borçluya karşı icra takibi yapılması
D) Borçluya karşı hakeme gidilmesi

D) Kusursuz sorumlu kişinin, zararın doğumunda
aynı zamanda kusurunun bulunmasıdır.

E) Borçlunun birikmiş faiz borcu için bir miktar ödemede bulunması

E) Kusurlu sorumlu kişinin kusurunu artıran davranışlardır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini
yapamaz?

27. Alacağın temliki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Alacaklının borçludan olan alacağını bir üçüncü
kişiye devretme konusunda borçlu ile yaptığı bir
sözleşmedir.

A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapılmasına aracılık etmek
B) Tacir adına bir akit yapmak

B) Alacaklının bir üçüncü kişiyle noterde resmi yazılı şekilde yapılması zorunlu bir sözleşme ile
borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devretmesidir.

C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek
D) Taciri mahkemede temsil etmek
E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul etmek

C) Alacaklının borçludan olan bir alacağını, bir
üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme
konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği
bir sözleşmedir.
D) Alacaklının resmi senede bağlı olan bir alacağını, bir üçüncü kişiye tamamen veya kısmen devretme konusunda üçüncü kişiyle yazılı olarak akdettiği bir sözleşmedir.
E) Alacaklının, kambiyo senedine bağlı olan bir alacağını bir üçüncü kişiye devretme konusunda sadece senedi üçüncü kişiye teslim etmek suretiyle
akdettiği bir sözleşmedir.

30. Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

28. Üçüncü kişi lehine sözleşme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez.

A) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcu alacaklıya garanti
eder.

B) Tacir ticari defterler tutmalıdır.

B) Üçüncü kişi lehine sözleşme ile bir kimse, bir
başkasının üstlendiği borcun ifa edilmemesinden
doğan zararları ödemeyi alacaklıya garanti eder.

C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir.

C) Üçüncü kişi lehine sözleşme, bir kimsenin edimi
bir üçüncü kişiye ifa etmesi konusunda borçlu ile
yaptığı bir sözleşmedir.

E) Tacir işletme adı kullanmak zorundadır.

D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir.

D) Üçüncü kişi lehine sözleşme, alacaklı ve borçlu
yanında sözleşmeye bir üçüncü kişinin de katılmasıdır.
E) Üçüncü kişi lehine sözleşme en az üç kişinin taraf olduğu yazılı geçerlilik koşuluna tabi olan bir
sözleşmedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Kambiyo senetlerinde temsil ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

31. Aşağıdakilerden hangisi adi şirketin kendiliğinden sona erme sebeplerinden biri değildir?
A) Ortak gayenin gerçekleşmiş olması

A) Kanuni mümessil, velayeti altındaki küçük adına
kambiyo senedi düzenleyebilir.

B) Ortak gayenin gerçekleşmesinin imkânsız bir hâl
alması

B) Ticari mümessil, özel yetkisi olmasa da temsilen
kambiyo senedi düzenleyebilir.

C) Ortaklardan birinin ölmesi

C) Temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından, temsilen kambiyo senedi düzenlenmesi halinde buna icazet verilebilir.

D) Ortaklardan birinin şirketin feshini ihbar etmesi
E) Bir ortağın tasfiye hissesinin cebri icra konusu
olması

D) Yetkisiz temsilci senet hamiline ödemede bulunduğunda, ona halef olur.
E) Ticari vekil, özel yetkisi olmazsa temsilen kambiyo senedi düzenleyemez.

32. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket genel kurulunda alınan bir kararın iptalini isteyemez?
A) Ortak
B) Yönetim kurulu
C) Yönetim kurulu üyesi
D) Denetçiler
E) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
35. Aşağıdaki davalardan hangisi icra mahkemesinin
görevine girer?
A) Borçtan kurtulma
B) İtirazın iptali
C) Hacizde istihkak
D) Menfi tespit
E) İstirdat
33. Çekte muhatap bankanın verdiği aval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Geçersizdir.
B) Kefalet anlamına gelir.
C) Garanti sözleşmesi anlamına gelir.
D) Çeki geçersiz hale getirir.
E) Çeki damga vergisine tabi kılar.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Borçlu, adi konkordato teklifini (incelenmek üzere) nereye yapar?

36. Aşağıdakilerden hangisinde mecburi icra takibi
arkadaşlığı yoktur?

A) Ticaret mahkemesine

A) Asıl borçlu ve müteselsil kefiline karşı birlikte
takip

B) İflas dairesine

B) Terekede bulunan taşınır malın teslimine dair
mirasçılara karşı ilamlı takip

C) Ticaret siciline

C) Birden fazla kiracıya karşı tahliye takibi

D) İcra mahkemesine

D) Terekede bulunan taşınmaz malın teslimine dair
mirasçılara karşı ilamlı takip

E) Konkordato komiserine

E) Tereke alacağından dolayı bütün mirasçıların
birlikte takip yapması

37. Aşağıdaki ilamlardan hangisi kesinleşmeden icraya konulabilir?

40. Mahkeme tarafından iflasın ertelenmesine karar
verilmesi halinde, mahkemenin şirketin yönetimi
ile ilgili atadığı görevliye ne ad verilir?

A) Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar
B) Genel olarak aile hukukuna ilişkin ilamlar

A) İflas idaresi

C) Hakem kararları

B) Kayyım

D) Şahsın hukukuna ilişkin ilamlar

C) Murakıp

E) Nafaka hükümleri

D) Denetmen
E) Konkordato komiseri

38. Aşağıdakilerin hangisinde kesin yetki hali vardır?

HUKUK TESTİ BİTTİ.

A) İflas takibinin başlatıldığı icra dairesinin yetkisi

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Taşınmazın aynına ilişkin ilamın icraya konulduğu icra dairesinin yetkisi
C) İflas davasının açıldığı mahkemenin yetkisi
D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu takibinin
başlatıldığı icra dairesinin yetkisi
E) Teminat alacağı için yapılan ilamsız icra takibindeki icra dairesinin yetkisi

Diğer sayfaya geçiniz.
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