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3.

1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

I. Anayasa değişiklikleri
II. TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlar

A) Yasaların, kanun hükmünde kararnamelerin ve
TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu
denetlemek

III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin kararlar

B) Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak

IV. Af kanunları

C) TBMM üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması kararlarını denetlemek

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangilerinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi
için nitelikli çoğunluk aranır?

D) Anayasa’da belirtilen kişileri görevleriyle ilgili
suçlarından dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak

A) I ve II

B) I ve IV
D) II ve IV

E) Yüksek mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak

C) II ve III

E) III ve IV

4. Aşağıdaki oylamaların hangisinde TBMM Genel
Kurulunda gizli oylama yapılması zorunlu değildir?

2. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
aşağıdakilerden hangisini sadece şekil yönünden
denetleyebilir?

A) Anayasa’nın bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında verilmiş olan bir teklifin kabulüne ilişkin
yapılan oylama

A) Kanunlar
B) TBMM İçtüzüğü

B) Bir bakan hakkında verilmiş olan Meclis soruşturması açılması isteminin kabulüne ilişkin yapılan
oylama

C) Anayasa değişiklikleri
D) Milletlerarası antlaşmalar

C) Hakkında Meclis soruşturması açılan bir bakanın
Yüce Divana sevk edilmesine ilişkin yapılan oylama

E) Kanun hükmünde kararnameler

D) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya
hizmeti sürdürmekte ısrar eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama
E) Milletvekilliğinden istifa eden bir milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesine ilişkin yapılan oylama

Diğer sayfaya geçiniz.
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7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, valinin
yetkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyona dahildir?
A) TBMM Başkanının TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılma istemini ret kararı

A) İl genel meclisinin başkanı seçimle gelmez ve
meclis başkanlığı vali tarafından yerine getirilir.

B) Cumhurbaşkanının bir milletvekilini hükûmeti
kurmakla görevlendirme kararı

B) Vali, il encümeninin başkanıdır.

C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bir hâkimi Yargıtay üyesi seçme kararı

C) Vali, il genel meclisinin gündeminin belirlenmesinde konu önerme yetkisine sahiptir.

D) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun verdiği
içtihatları birleştirme kararı

D) Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir.

E) Adalet Bakanının bir davaya ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulunmasına dair kararı

E) Vali, kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiş il genel
meclisi kararlarının iptali istemiyle idari yargıya
başvurabilir.

8. Belediye Kanunu’na göre, belediye meclisi kararlarının yürürlüğe girme koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi valinin, merkeze danışmadan da karar alabilmesini ifade eder?
A) Vesayet ilkesi

A) Kararın mahallin en büyük mülki amirine gönderilmesi

B) Kanuni idare ilkesi

B) Dava açma süresinin geçmesi

C) Yetki genişliği ilkesi

C) Mahallin en büyük mülki amirinin onaması

D) Yerinden yönetim ilkesi

D) Kararın İçişleri Bakanlığına gönderilmesi

E) İdarenin bütünlüğü ilkesi

E) Belediye başkanının onaması

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Aşağıdaki davalardan hangisi Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görülmez?

12. 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.

A) Askerlik işlemleriyle ilgili olarak sivil kişinin açtığı
iptal davası

Buna göre, A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Askerlik şubesinde çalışan sivil memurun, aldığı
disiplin cezasıyla ilgili olarak açtığı iptal davası

A) Kasıtlı insan yaralamadan sorumludur.

C) Askerî tatbikat sırasında yaralanan asker kişinin
açtığı tam yargı davası

B) Basit taksirli insan yaralamadan sorumludur.

D) Askerî tatbikat sırasında yaralanan sivil kişinin
açtığı tam yargı davası

C) Olası kast ile insan yaralamadan sorumludur.
D) Öngörülü taksirle insan yaralamadan sorumludur.

E) Askerlik hizmeti sırasında ateşli silah yaralanması sonucu ölen asker kişinin babasının açtığı tam
yargı davası

E) B’nin rızası olduğu için sorumlu değildir.

10. Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı bireysel idari
işlemlere karşı açılan iptal davalarında ilk derece
mahkemesi olarak Danıştay görevlidir?
A) Kamu İhale Kurulu
B) Rekabet Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Üniversitelerarası Kurul
E) Yabancı ülkelerde görevli idari makamlar

13. Haksız tahrikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Haksız tahrik hâlinde 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.

11. Kesintisiz (mütemadi) suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her suçun kesintisiz suç olarak işlenmesi mümkündür.

D) Tahrik fiilinin haksız olması için suç teşkil etmesi
gerekir.

B) Kesintisiz suç cezayı ağırlaştıran bir nedendir.

E) Tepki, haksız tahrikten hemen sonra gerçekleştirilmelidir.

C) Bazı ani suçlar da kesintisiz suç şeklinde işlenebilir.
D) Kesintisiz suç, ihlal edici durumun oluşturulduğu
anda sona ermiş olur.
E) Ani suç ve kesintisiz suç ayrımı sadece suçun tamamlanması anı yönünden önemlidir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Hâkimin yarattığı hukuk kuralının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14. Kovuşturma evresinde suçun takibinin şikâyete bağlı
olduğu ve şikâyet süresinin henüz dolmadığı anlaşılmıştır.

A) Hâkimin boşluk doldurma faaliyeti Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir.

Bu durumda Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
mahkemenin vereceği kararla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Hâkim, boşluk doldururken kanunun özünde yer
alan esasla bağlıdır.

A) Durma kararı verebilir.

C) Hâkim, boşluk doldururken yarattığı kural ile kanunun diğer hükümleri arasında bir uyum sağlamak zorundadır.

B) Düşme kararı verir.
C) İddianameyi iade eder.
D) Ceza verilmesine yer olmadığına karar verir.

D) Hâkim, boşluk doldururken Anayasa’daki değer
hükümlerini göz önünde tutmalıdır.

E) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verir.

E) Hâkim, boşluk doldururken atıf yollarından yararlanır.

15. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi mesleği ve sürekli uğraşı sebebiyle
tanıklıktan çekinemez?
A) Eczacılar
B) Ebe yardımcıları
C) Avukat stajyerleri
D) Tapu memurları
18. Ayırt etme gücüne sahip küçük, aşağıdakilerden
hangisini yasal temsilcisinin izni olmadan yapabilir?

E) Mali müşavirler

A) İsmini değiştirmek
B) Evlenme akdi yapmak
C) Vasiyetname yapmak
16. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi duruşmada, katılana doğrudan soru
yöneltemez?

D) Miras sözleşmesi yapmak
E) Evlilik dışı doğan çocuğunu tanımak

A) Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat
B) Mahkeme başkanı
C) Cumhuriyet savcısı
D) Müdafi
E) Sanık

Diğer sayfaya geçiniz.
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19. A, saatini rehin olarak B’ye bırakmış, B’nin ölümü
üzerine B’nin mirasçısı C, saati D’ye satıp teslim etmiştir.

21. Paylı mülkiyette paydaşların payları üzerinde tek
başlarına tasarruf edebilmeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Paydaşlardan birinin payını üçüncü şahsa devretmek istemesi hâlinde diğer paydaşların onayı
olmadan devir yapılabilir.

A) D, iyi niyetli ise saat rehin karşılığı verilmiş olsa
bile saatin mülkiyetini kazanır. Rehin kesin olarak sona erer.

B) Edinilmiş mallara katılma rejiminde eşlerin paylı
mülkiyet üzerinde, diğerinin rızasını almadan tasarrufta bulunması yasaklanmıştır.

B) C, saatin rehin olarak verildiğini bilmediği için
B’nin ölümü üzerine saatin mülkiyetini kazanır.

C) Bir paydaşın payı haczettirilebilir.

C) A, saati C’ye vermediği için C saate emin sıfatı
ile zilyet olmamıştır.

D) Her paydaş, kendi payı üzerinde diğer paydaşların onayı olmadan intifa hakkı tesis edebilir.

D) B’nin ölümü ile rehin sözleşmesi sona ereceğinden C, saat üzerinde bir hak iddia edemez.

E) Bir paydaş kendi payı üzerinde geçit hakkı tesis
edebilir.

E) B’nin ölümü üzerine A, B ile arasındaki rehin
sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, D’den
saati talep eder ve bedelini ödeyerek geri alır.

22. Mirasın reddiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mirası ret beyanı yazılı veya sözlü olarak miras
bırakanın son yerleşim yeri sulh mahkemesine
yapılır.
B) Miras bırakanın en yakın mirasçılarından tümü
mirası reddettiği takdirde miras, bu kişiler miras
bırakandan önce ölmüş olsalardı kimler mirasçı
olacak idiyse o kişilere geçer.
20. B, A’dan aldığı borca karşılık rehin olarak saatini A’ya
vermiştir.

C) Mirası ret 3 aylık bir hak düşürücü süreye tabi
olup, yasal mirasçılar için bu süre miras bırakanın ölümünü ve kendisinin mirasçılığını öğrendiği
tarihten itibaren başlar.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Mal varlığının aktifi, borçlarını karşılamaya yetmeyen bir mirasçı, sırf kendi alacaklılarına zarar
vermek amacıyla mirası reddederse, mirası reddeden mirasçının alacaklıları kendilerine yeteri
derecede güvence verilmediği takdirde mirasçının mirası reddettiği tarihten itibaren 6 ay içinde
reddi iptal ettirebilirler.

A) A, saate başkası için zilyettir.
B) A, saate havale yolu ile zilyet olmuştur.
C) A, saate doğrudan doğruya ve feri zilyettir.
D) A, saate hükmen teslim yolu ile zilyet olmuştur.

E) Önemli sebeplerin varlığı hâlinde hâkim, mirası
ret süresini uzatabilir veya mirasçılara yeni bir
süre tanıyabilir.

E) A, saate kısa elden teslim yolu ile zilyet olmuştur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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25. Aşağıdaki işlemlerden hangisi, özel temsil yetkisi
verilmesini gerekli kılan işlemlerden biri değildir?

23. A, bir alacak yüzünden B ile tartışıp tokat atmıştır. B,
bu kızgınlıkla silahını çekip A’yı yaralamıştır. A, yapılan müdahaleye rağmen sakat kalmıştır.

A) Hakeme başvurmak

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) Kira sözleşmesi yapmak

A) A, bu yüzden doğan zararını B’den talep edemez, çünkü tokat attığı için bu sonuca katlanması gerekir.

C) Sulh sözleşmesi yapmak

B) A, bu yüzden B aleyhine sadece şikâyette bulunmak suretiyle ceza davası açılmasını sağlayabilir.

E) Kambiyo taahhüdünde bulunmak

D) Bağışlama sözleşmesi yapmak

C) A, B aleyhine sadece manevi zararının tazmin
edilmesi için dava açabilir.
D) A, B aleyhine tüm zararlarının tazmin edilmesi
için dava açabilir.
E) A, B’ye tokat atması nedeniyle B’nin uğradığı zararları düşmek suretiyle kalan miktar için B aleyhine tazminat davası açabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri
değildir?

24. Aşağıdakilerden hangisi, beyan hatası olmamasına rağmen sözleşmenin iptaline yol açan esaslı
hata sayılır?

A) Takas beyanında bulunulmuş olması

A) Sözleşmenin lüzumlu vasıflarında hata

B) Borçların aynı cinsten olması

B) Sözleşmenin konusunda hata

C) Borçların karşılıklı olması

C) Sözleşmenin mahiyetinde hata

D) Borçların muaccel olması

D) Miktarda hata

E) Borçların çekişmesiz olması

E) Şahısta hata

Diğer sayfaya geçiniz.
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27. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nda borcu sona erdiren sebepler arasında düzenlenmemiştir?
A) Tecdit (Yenileme)

B) Birleşme

C) İbra

D) İfa

30. A ile Devlet memuru B, adi şirket sözleşmesi çerçevesinde bir ticari işletme işletmektedirler. A ölünce
şirketteki payı 5 yaşındaki kızı C’ye geçmiştir.
Buna göre, tacir sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A, adi şirket ortağı olduğu süre boyunca tacir sıfatına sahiptir.

E) Takas

B) Devlet memuru B tacir sıfatına sahiptir.
C) Tacirler hakkında uygulanan cezai müeyyideler
C’ye değil, C’nin kanuni temsilcisine uygulanır.
D) Şirket borçlarından dolayı, hem B’nin hem de
C’nin iflası söz konusu olabilir.
E) C tacir sıfatını kazanamaz, tacir sıfatı C’nin kanuni temsilcisine aittir.

28. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının temerrüdünün şartlarından biri değildir?
A) Borcun muaccel olması
B) Borcun ifasının alacaklıya teklif olunması
C) Alacaklının, ifa teklifini reddetmiş olması
D) Alacaklının, ifa teklifini reddederken kusurlu olması
E) Alacaklının, ifa teklifini haklı bir sebep olmadan
reddetmesi

29. Aşağıdakilerden hangisi esnaf faaliyeti niteliğini
aşsa dahi ticari işletme niteliği taşımaz?

31. Anonim şirket genel kurulunda alınacak aşağıdaki
kararlardan hangisi için Kanun’da ağırlaştırılmış
nisap aranmaz?

A) Ayakkabı fabrikası

A) Şirket türünün değiştirilmesi

B) Dernek tarafından işletilen lokanta

B) Şirket tabiiyetinin değiştirilmesi

C) Vakıf tarafından işletilen satış mağazası

C) Bilanço, kâr ve zarar hesabı onayı

D) A Bankası AŞ’nin Üsküdar Şubesi

D) Ortakların taahhütlerinin artırılması

E) Sadece yazları çalışan, kışları kapanan dondurma dükkânı

E) Şirket amaç ve konusunun değiştirilmesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

32. Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anonim şirket esas sözleşme değişiklikleri için
yetkili organ genel kuruldur.

A) Hamile yazılı bir çekte ciro zinciri kopuksa hamile ödeme yapılmamalıdır.

B) Anonim şirket esas sözleşmesinin değiştirilebilmesi için Kanun’da oy birliği nisabı aranır.

B) Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesi, bu çeki emre yazılı hâle getirir.

C) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı tescil ve ilan
edilir.

C) Hamile yazılı bir çekin cirosunun teşhis, temlik ve
garanti fonksiyonları bulunur.

D) Halka açık anonim şirketlerin esas sözleşmelerini değiştirebilmeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması gerekir.

D) Hamile yazılı bir çekin cirosu, hakkın devri ve
hak sahibinin teşhisi bakımından önem taşır.
E) Hamile yazılı bir çekin cirosu, sadece ciro eden
kişinin müracaat borçlusu olarak takibini sağlamayı amaçlar.

E) Esas sözleşme değişiklik metnini yönetim kurulu
hazırlar.

33. Keşidecinin bono ve poliçedeki durumunun karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

35. Aşağıdaki haciz türlerinden hangisi hacze iştirak
dolayısıyla işlerlik kazanır?

A) Bonoda müracaat borçlusu, poliçede asli borçludur.

A) Geçici haciz

B) İlave haciz

C) İhtiyati haciz

D) Tamamlama haczi
E) Kesin haciz

B) Bonoda asli borçludur. Poliçe kabul edilmişse
poliçenin asli borçlusu, edilmemişse poliçenin
müracaat borçlusudur.
C) Hem bonoda hem poliçede asli borçludur.
D) Bonoda asli borçlu, poliçede müracaat borçlusudur.
E) Hem bonoda hem poliçede müracaat borçlusudur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Aşağıdaki takip türlerinin hangisinde, şikâyet icra
dairesine yapılır ve ticaret mahkemesince incelenip karara bağlanır?

36. İflasta birinci alacaklılar toplantısında kullanılan
oyların geçerli olup olmadığına ilişkin uyuşmazlıkları aşağıdakilerden hangisi karara bağlar?
A) İcra dairesi

A) İlamlı takip

B) İflas dairesi

B) Genel iflas yoluyla takip

C) İflas bürosu

C) Genel haciz yoluyla takip

D) İcra mahkemesi

D) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip

E) Asliye ticaret mahkemesi

E) Kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip

37. Borçluya karşı, hakkında iflas kararı verilmesinden önceki evrede açılmış olan aşağıdaki davalardan hangisi, ikinci alacaklılar toplanmasından 10
gün sonrasına kadar durur?

40. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İflasın kaldırılması iflasa karar vermiş olan mahkemeden istenir.

A) Babalık davası
B) Kira alacağının tahsili davası

B) İflasın kaldırılması ancak iflas tasfiyesi devam
ederken talep edilebilir.

C) Cismani zarardan doğan tazminat davası
D) Hakaret fiilinden kaynaklanan ceza davası

C) İflasın kaldırılmasına mahkemece karar verilmesi
hâlinde müflis hiç iflas etmemiş gibi olur.

E) Yardım nafakası tutarının artırılması davası

D) Müflisin teklif ettiği konkordato tasdik edilirse
müflisin kendisi, mahkemeden iflasın kaldırılmasını talep edebilir.
E) İflasın kaldırılması istemi, mahkemece, basit yargılama usulüne göre incelenir ve karara bağlanır.

38. Yetişmemiş her çeşit toprak ve ağaç mahsulleri,
yetişme zamanlarından en erken kaç ay önce haczedilebilir?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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