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41. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa’nın 1., 2. ve 3. maddeleri hükümlerinin
değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz?
A) Bilim ve sanatı yayma hakkı

43. 1982 Anayasası’nın 15. maddesine göre savaş,
seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde
dahi aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisine dokunulamaz?
A) Basın özgürlüğü

B) Bilim ve sanatı öğrenme hakkı

B) Haberleşme özgürlüğü

C) Bilim ve sanatı öğretme hakkı

C) Konut dokunulmazlığı

D) Bilim ve sanat alanlarında araştırma hakkı

D) Özel hayatın gizliliği

E) Bilim ve sanatı açıklama hakkı

42. 1982 Anayasası’na göre, dernek kurma hürriyetiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

E) Düşünce ve kanaatlerini açıklamama özgürlüğü

44. 1982 Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanların
konumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Kişiler, mahallin en büyük mülki idare amirliğinden izin alarak dernek kurabilirler.

A) Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri
arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine
sahip olanlar arasından atanır.

B) Dernek kurma hürriyeti, hiçbir biçimde sınırlandırılamayacak olan temel hak ve hürriyetler arasında yer alır.

B) Herhangi bir bakan, görev sırasında kendi yetkisi
içindeki uygulamalarından ötürü TBMM’den güven isteyebilir. TBMM, bu istemi en az üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla reddedebilir.

C) Kamu düzeninin gerektirdiği hâllerde gecikmede
sakınca varsa kanunla bir merci, dernekleri faaliyetten men ile yetkilendirilebilir.

C) Başbakan, gerek gördüğünde Bakanlar Kuruluna
da danışarak bir bakanın görevine son verebilir.

D) Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde yalnızca
hâkim kararıyla faaliyetten alıkonabilirler.

D) Yeni Bakanlar Kurulunun listesi, Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM’ye sunulur ve TBMM tarafından onandıktan sonra Bakanlar Kurulu göreve
başlayabilir.

E) Devlet memurları hiçbir derneğin kurucusu veya
üyesi olamazlar.

E) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak
sadece bakanlıklar arasında işbirliğini sağlayıp,
hükûmetin siyasetinin yürütülmesini gözetmekle
yetinemez. Başbakan, ayrıca bakanların görevlerinin Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri
almakla da yükümlüdür.

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki TBMM kararlarının hangisinde sadece olumsuz oylar sayılır?

45. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisinde Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünün alınması zorunludur?

A) Bütçe kanunu tasarısının oylanmasında

A) Şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi
şekilde bozulması sebebiyle olağanüstü hâl ilanı

B) Başbakan ya da bakanların Yüce Divana sevkine
ilişkin kararlarda

B) TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi

C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarında

C) Siyasi partiler hakkında kapatma davası açılması
D) Milletlerarası antlaşmaların TBMM tarafından uygun bulunması
E) Tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüstü hâl
ilanı

46. Aşağıdakilerin hangisinde, 1982 Anayasası’nda
Cumhurbaşkanının TBMM tarafından vatana ihanetten dolayı suçlandırılabilmesi için öngörülen
düzenlemelerdeki gerekli teklif ve karar yeter sayıları doğru biçimde yer almaktadır?

D) Milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin meclis kararlarında
E) Gensoru görüşmeleri sonrasında Bakanlar Kurulunun veya bir bakanın düşürülmesine ilişkin oylamada

48. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının dörtte üçü suçlandırır.

A) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun göreve
başlarken güvenoyu alamamasından itibaren 45
gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar
verebilir.

B) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının üçte ikisi suçlandırır.

B) Cumhurbaşkanı, bütçe kanunu tasarısının
TBMM’de reddedilmesi hâlinde seçimlerin yenilenmesine karar verir.

C) TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisi teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının beşte dördü
suçlandırır.

C) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun görev sırasında güvenoyu isteminin reddedilerek düşürülmesinden itibaren 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde seçimlerin
yenilenmesine karar verebilir.

D) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu
suçlandırır.

D) Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar
verirken TBMM Başkanına danışır.

E) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri teklif
eder. – TBMM üye tam sayısının üçte ikisi suçlandırır.

E) Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun gensoru
önergesiyle düşürülmesinden sonra 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması
üzerine seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. Medeni Kanun’un 175. maddesine göre, “Boşanma
yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha
ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan
mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Bu hükümde yoksulluk kavramına yer verilmiş,
fakat bu kavram tanımlanmamıştır.

49. 1982 Anayasası’na göre, anayasa yargısında “10
yıl yasağı” olarak bilinen yasakla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) “10 yıl yasağı”, Anayasa Mahkemesinin ret kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra
başlar.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

B) “10 yıl yasağı”, itiraz yolunda değil, sadece iptal
davalarında geçerlidir.
C) “10 yıl yasağı”, Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki iddia Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiş aynı kanun hükmü için geçerlidir.

A) Burada bir kural içi boşluk söz konusu olup hâkim bu boşluğu Medeni Kanun’un 4. maddesine
göre, takdir yetkisini kullanarak doldurur.
B) Burada bir kural dışı boşluk (yasa boşluğu) söz
konusu olup hâkim bu boşluğu Medeni Kanun’un
1. maddesine göre, kıyas yoluyla doldurur.

D) “10 yıl yasağı”nı, davaya bakan bir mahkeme
dikkate alabileceği gibi, Anayasa Mahkemesi de
ilk inceleme evresinde değerlendirebilir.
E) “10 yıl yasağı”nın başlaması için Anayasa Mahkemesinin ret kararını işin esasına girerek vermiş
olması gerekir.

C) Burada bir kural dışı boşluk (yasa boşluğu) söz
konusu olup hâkim bu boşluğu Medeni Kanun’un
1. maddesine göre, orijinal (özgün) hukuk yaratma suretiyle doldurur.
D) Burada bir kural içi boşluk söz konusu olup hâkim bu boşluğu Medeni Kanun’un 1. maddesine
göre, hukuk yaratma yoluyla doldurur.
E) Burada ne kural içi boşluk ne de kural dışı boşluk
(yasa boşluğu) söz konusudur.

50. 1982 Anayasası’nın değiştirilmesi yöntemiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifleri TBMM Genel Kurulunda iki kez görüşülür.
B) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki kanun tekliflerini TBMM üye tam sayısının en az üçte biri
oranındaki milletvekili yapabilir.

52. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan biri değildir?
A) Fikrî haklar

C) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin
kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye
geri gönderebilir.

B) Kişilik hakları

D) TBMM tarafından beşte üç veya daha fazla, ancak üçte ikiden az oyla kabul edilmiş Anayasa
değişiklikleri hakkındaki kanunların Cumhurbaşkanınca TBMM’ye geri gönderilmediği takdirde
halk oyuna sunulması zorunludur.

D) İntifa hakkı

C) Taşınmaz yükü

E) Paylı mülkiyette ön alım hakkı

E) Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunların halk
oyuna sunulması hâlinde, Anayasa’nın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte, hangilerinin ayrı ayrı oylanacağına sadece Cumhurbaşkanı karar verebilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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53. On yaşında ayırt etme gücüne sahip bir kişinin
vasisi, aşağıdaki işlemlerden hangisini küçük adına yapabilmek için vesayet makamının izninden
sonra denetim makamının da onayını almalıdır?
A) Bağışlama

B) Kefalet

C) Taşınmaz mal satımı

D) Vasiyet

55. Edinilmiş mallara katılma rejimiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel malların gelirleri kanun gereği edinilmiş
mal sayılır.
B) Edinilmiş mal rejiminin başlangıcında eşlerden
birine ait bulunan mal varlığı değerleri kanun gereği onun kişisel malı sayılır.

E) Mirasın reddi

C) Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen
mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.
D) Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar
edinilmiş mal kabul edilir.
E) Eşler arasındaki edinilmiş mal rejimi, mahkemece evliliğin iptal ve boşanma sebebiyle sona erdirilmesine karar verilmesi hâllerinde iptal ya da
boşanma kararının kesinleştiği tarihte sona erer.

54. On yedi yaşındaki A, yaş gününde kendisine hediye
edilen bilgisayarını B’ye satmış, B de bilgisayarı C’ye
satıp teslim etmiş ve karşılığında satış bedelini almıştır.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

56. Soyadıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk anasının evli olduğu kişinin soyadını taşır.
B) Evlatlık ilişkisinin ölüm dışında bir sebeple sona
ermesi hâlinde, evlatlık kendi ailesinin soyadına
döner.

A) B, iyi niyetliyse bilgisayarın mülkiyetini kazanır.

C) Evlatlık evli bir erkek ise ve evlat edinilirken evlat
edinenin soyadını almışsa, onunla birlikte eşinin
ve ergin olmayan çocuklarının soyadı da değişir.

B) B, bilgisayarın zilyetliğini devren kazanmış olur .
C) B’nin almış olduğu satım bedelini geri vermesi
için kendisine karşı istihkak davası açılması gerekir.
D) İyi niyetli de olsa C’nin mülkiyeti teslimle kazanabilmesi için A’nın yasal temsilcisinin onamına gerek vardır.
E) C, iyi niyetliyse kendisine ödediği satım bedeli
verilmedikçe bilgisayarı alıkoyabilir.

D) Evli bir kadının evlat edinilmesi hâlinde evlatlık
kadın, kocasının soyadını taşımaya devam eder,
fakat boşanma hâlinde asıl ailesinin soyadına
döner veya dilerse evlat edinenin soyadını seçer.
E) Babalık davası veya tanımayla baba ile soybağı
ilişkisi kurulmuş olsa bile evlilik birliği dışında
doğmuş çocuk anasının soyadını taşır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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59. Aşağıdakilerden hangisi miras sözleşmesinin konusu olamaz?

57. Yasal ön alım hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Yasal ön alım hakkının yeni malike karşı da ileri
sürülebilmesi için tapu kütüğüne şerh verilmesine gerek yoktur.

A) Belirli mal vasiyeti

B) Mirastan yoksunluk

C) Mirasçı atama

D) Ön vasiyet

E) Miras taksim kuralı

B) Belirli bir satışta ön alım hakkını kullanmaktan
vazgeçme resmî şekle tabidir.
C) Ön alım hakkı alıcıya karşı dava açılarak kullanılır.
D) Ön alım hakkının satışın hak sahibine bildirildiği
tarihten itibaren 3 ay içerisinde kullanılması gerekir.
E) Satıştan önce ön alım hakkından feragat edilebilir.

60. Ayırt etme gücüne sahip olmayan 92 yaşındaki M,
2000 yılında bir el yazısı ile vasiyetname yapar ve bu
vasiyetname ile mal varlığının yarısını avukatı S’ye
bıraktığını belirtir. M, 2003 yılında ölür. M’nin ölümünde M’nin kızı T, T’nin oğlu G, M’nin oğlu F, M’nin diğer oğlu Y, Y’nin eşi F, M’nin kendisinden önce (1995
yılında) ölmüş kızı R’nin evlatlığı D ve M’nin eşi E
sağdır. M’nin oğlu F, M’nin ölümünden 1 ay sonra
miras payını üçüncü bir kişiye temlik etmiştir. M’nin
kızı T, M’nin ölümünden 1 ay sonra mirası reddetmiştir. M’nin oğlu Y ise M’nin ölümünden 2 ay sonra bir
kalp krizi sonucu arkasında eşi F’yi bırakarak ölmüştür. M’nin eşi E’nin 1970 yılında yapmış olduğu geçerli bir mirastan feragat sözleşmesiyle, ivazlı olarak
miras payının yarısından feragat ettiği anlaşılmıştır.

58. Olağanüstü zaman aşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tapulu taşınmazların mülkiyetinin bu yolla kazanılabilmesi için malikin 20 yıl önce ölmüş veya
gaipliğine karar verilmiş olması ve mirasçılarının
da bulunmaması gerekir.

Buna göre, M’nin 2000 yılında yapmış olduğu vasiyetnamenin ehliyetsizlik nedeniyle geçersizliği
konusunda aşağıdakilerden hangisi iptal davası
açamaz?

B) Mülkiyetin olağanüstü zaman aşımıyla kazanılabilmesi için kazananın iyi niyetli olması gerekmez.

A) T’nin oğlu G

C) Mülkiyeti kazanacak olan kişi aleyhine açılan el
atmanın önlenmesi davası zaman aşımını keser.

C) M’nin kendisinden önce ölmüş kızı R’nin evlatlığı D

D) Bu yolla mülkiyet, tescilden önce davasız, aralıksız ve malik sıfatıyla süren 20 yıllık zilyetlik süresinin dolmasıyla kazanılır.

D) M’den 2 ay sonra ölmüş bulunan oğlu Y’nin eşi F

B) M’nin oğlu F

E) M’nin eşi E

E) Şartları varsa, taşınmazın bir parçasının olağanüstü zaman aşımıyla kazanılması mümkündür.

Diğer sayfaya geçiniz.
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61. Ankara’da oturan A, İstanbul’a yaptığı bir seyahat esnasında İstanbul’da oturan B ile tanışır ve B’den B’nin
İzmir’deki yazlık evinde bulunan aile yadigârı antika
vazosunu fotoğrafta görerek satın alır. Taraflar bedelin B’nin banka hesabına yatırıldığı günden itibaren
10 gün içerisinde vazonun da teslimi konusunda anlaşırlar, ancak vazonun nerede teslim edileceği konusunu belirlemezler. İfa günü yaklaşırken bu konuda
taraflar arasında anlaşmazlık doğar.

63. A’nın maliki olduğu apartmanda biri zemin katta, diğeri onun bir üstünde iki daire boştur. Her iki dairenin
de bulunduğu katların dışarıdan girişi vardır. B, A’ya
bir mektup yazarak giriş katındaki daireyi aylık 300
YTL’ye tutmak istediğini bildirir. A kabul eder. Dairenin teslimi sırasında A, B’ye zemin kattaki daireyi teslim etmek ister. B, bu daireden daha büyük olan, zemin katının üzerindeki dairenin kiralanmış olduğunu
iddia eder.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) A ile B arasındaki sözleşme ifa yeri kararlaştırılmadığı için geçersizdir.

A) Sözleşme, konusu imkânsız olduğundan batıldır.
B) A, hataya düştüğü için sözleşmeyi iptal edebilir.

B) Hâkim ifa yerini yorumla belirler.

C) B, hataya düştüğü için sözleşmeyi iptal edebilir.

C) Vazo, sözleşmenin yapıldığı sırada İzmir’de bulunduğundan İzmir’de teslim edilmelidir.

D) Tarafların irade beyanları arasında uyuşma yoktur, sözleşme kurulmamıştır.

D) Vazo, alacaklının yerleşim yeri olan Ankara’da
teslim edilmelidir.

E) Güven nazariyesine göre sözleşme A’nın iradesine uygun olarak kurulmuştur.

E) Vazo, borçlunun yerleşim yeri olan İstanbul’da
teslim edilmelidir.

64. Zaman aşımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

62. Müteselsil borçlulukla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Müteselsil borçlulardan biri borcun tamamını alacaklının kendisine olan aynı miktarda borcu ile
takas etmişse, diğer borçluların borcu sona ermiş olmaz.
B) Alacaklı müteselsil borçlulardan birini ibra etmişse, diğerlerinin borcu sona ermiş olmaz.

A) Zaman aşımına uğramış bir borcu ödemiş olan
kimse, borcun zaman aşımına uğramış olduğunu
bilmeden ödemede bulunmuş olduğunu ispat
ederek, verdiğinin iadesini sebepsiz zenginleşme
hükümlerine göre talep edebilir.
B) Hastalık sebebiyle alacağın ifasının dava edilememiş olması zaman aşımının durması sebebi
değildir.

C) Alacaklının müteselsil borçlulardan birine dava
açması veya icra takibi yapması diğerlerine başvurma hakkını ortadan kaldırmaz.

C) Alacağın dava veya icra takibi yoluyla talep edilmesi zaman aşımını kesen sebeplerden biridir.

D) Müteselsil borçlulardan birine yapılan temerrüt
ihtarı, borçları muaccel olan diğer müteselsil
borçluların da temerrüde düşmesine yol açmaz.
E) Müteselsil borçlulardan birinin hataya düştüğünü
ileri sürüp iptal edebileceği borç ilişkisine icazet
verip alacaklıya ifada bulunması, onun diğer
borçlulara rücu hakkını kaybetmesine yol açmaz.

D) Bir borcun senetle ikrar edilmesi hâlinde kesilen
zaman aşımı süresi daha az olsa bile yeni başlayan süre 10 yıldır.
E) Alacağın bir taşınır rehniyle teminat altına alınması, asıl alacağın zaman aşımına uğramasını
engellemez.

Diğer sayfaya geçiniz.
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65. Ek kusurla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Zarar veren şahsın ağır kusurunun bulunması ek
kusurdur.
B) Birden fazla şahsın haksız fiilde bulunması hâlinde, her bir failin kusurunun bulunması ek kusurdur.
C) Kusursuz sorumlulukta sorumlu şahsın ayrıca
kusuru varsa buna ek kusur denir.
D) Ek kusur sadece müteselsil sorumlulukta söz konusu olur.
E) Sorumlunun ortak kusurunun bulunması, tazminatın hesabında zarar görenin ek kusurunun göz
önünde bulundurulmasına engel değildir.

66. Antika meraklısı A, ünlü bir ailenin oğlu olan S’nin aile
yadigârı 24 parçalık antika porselen yemek takımını
satmak istediğini duyar ve ona telefon ederek bu takımı satın almak istediğini bildirir. S, ertesi gün öğle yemeği için bir lokantada buluşup konuşabileceklerini
söyler. Ertesi gün lokantada S, A’ya yemek takımının
fotoğrafını göstererek takımın tümü için 60.000 YTL
istediğini belirtir. A derhal kabul eder. Oysa 2 saat önce takımın 8 parçası S’nin hizmetçisi H’nin dikkatsizliği sonucu kırılmıştır.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A ile S arasında yapılan satım sözleşmesinin gereği gibi ifa edilmesi S’nin kusuru olmaksızın imkânsızlaşmış olduğundan, S’nin borcu sona ermiştir. Ancak, hasar sözleşmenin kurulmasıyla
birlikte A’ya geçtiğinden A, satım bedelini ödemek zorundadır.
B) Burada, sözleşmenin geçerli olup olmadığı tarafların farazi iradeleri, hâl ve şartlar, özellikle tarafların menfaat durumu dikkate alınarak dürüstlük
kuralına göre belirlenir. Antika porselen takım
ancak bir bütün olarak değer taşıdığından A ile S
arasında yapılan satım sözleşmesi tümüyle batıldır.
C) A, sözleşmeyi yaparken temel hatasına düşmüştür. A, sözleşmeyi iptal etmedikçe satım bedelini ödemek zorundadır.
D) A ile S arasında yapılan satım sözleşmesinin konusu kısmen imkânsızlaşmışsa da dürüstlük kuralı gereği A, kısmi edimi kabul etmek zorundadır. Ancak, sözleşme öncesi müzakerelerde yardımcı kişinin kusurundan sorumlu olan S, A’nın
zararını karşılamakla yükümlü olur.
E) Burada sözleşme geçerli olarak kurulmuştur, ancak gabin hükümleri dikkate alınarak uyarlama
yapılmalı ve A, 16 parçanın karşılığı olarak sadece 40.000 YTL ödemelidir.
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67. Aşağıdakilerden hangisi satıcının zapta karşı tekeffül nedeniyle kanundan dolayı sorumlu olmasının şartlarından biri değildir?
A) Satılan malın alıcıya teslim edilmiş olması
B) Satım sözleşmesinin geçerli olması

69. Bursa’da harası bulunan A, İstanbul’da bulunan
K’den Venüs isimli yarış atını satın almıştır. Atı Bursa’ya göndermeyi üstlenmiş olan K, özel bir taşıma
şirketiyle anlaşma yapmış ve at 01.07.2007 tarihinde
özel şirketin aracına bindirilmiştir. Ancak, yolda aracın kaza yapması sonucunda at bundan sonra yarışlara katılamayacak şekilde yaralanmıştır.

C) Satım akdinin kurulmasından sonra satıcının satılan mal üzerinde üçüncü kişi lehine zaptı sağlayacak bir üstün hak kurması

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

D) Alıcının zapt tehlikesini satım akdinin kurulduğu
anda bilmemesi

A) A, somut olayın şartlarından kaynaklanan istisnalar dışında at için kararlaştırılan semenin tamamını ödemelidir.

E) Üçüncü kişinin üstün hakkını kullanarak satılanı
zapt etmiş olması

B) A, atın değerinde meydana gelen eksiklik oranında semenden indirim yapılmasını isteyebilir.
C) Burada borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkânsızlık söz konusu olup A, semeni ödemekle
yükümlü değildir. Daha önce ödemişse geri isteyebilir.
D) At henüz teslim edilmeden kazaya uğradığından,
bu satım sözleşmesi başlangıçtaki imkânsızlık
nedeniyle geçersizdir.
E) Burada kısmi ifa söz konusu olup A, sözleşmeyi
iptal edebilir.

68. İkinci el otomobil satımıyla uğraşan A, 01.05.2007
tarihinde tekrar satmak amacıyla B’den 15.000
YTL’ye bir otomobil satın almıştır. A, daha sonra bu
aracı C’ye 18.000 YTL’ye satmış, ancak otomobile
çalıntı mal olması sebebiyle polis tarafından
15.08.2007 tarihinde el konulması üzerine otomobili
C’ye teslim edememiştir. A, B’den satım bedelini ve
C’ye malı teslim edememesi sebebiyle uğradığı 3000
YTL zararının tazminini istemektedir.

70. Eser sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) İş sahibi henüz kararlaştırılan teslim tarihi gelmeden, müteahhidin temerrüdü nedeniyle sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A’nın söz konusu taleplerinden B’nin sorumlu
olabilmesi için A’nın satıcı B’ye karşı durumu öğrendiği 15.08.2007 tarihinden itibaren derhal ihbarda bulunması gerekir.
B) B’nin A’ya karşı sorumluluğunun söz konusu
olabilmesi için A’nın 01.05.2007 tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde ihbarda bulunması
gerekir.

B) Borçlar Kanunu’nda teslim için belirli bir vade kararlaştırılan ticari nitelikteki eser sözleşmeleri bakımından, müteahhidin temerrüdü hâlinde iş sahibinin somut veya soyut metoda göre tazminat
talep edebileceği düzenlenmiştir.
C) Müteahhidin ayıplı eser teslim etmiş olması hâlinde, mevcut şartların sözleşmeden dönme hakkını haklı göstermediği durumlarda hâkim bedel
indirimine karar verebilir.

C) B’nin A’ya karşı sorumlu olabilmesi için A’nın
01.05.2007 tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde sözleşmeden dönme hakkını kullanması
gerekir.

D) Satım sözleşmesinden farklı olarak eser sözleşmesinde ayıplı eser teslimi hâlinde, iş sahibine
ayıbın giderilmesini talep etme hakkı tanınmamıştır.

D) B, A’nın taleplerinin tamamından her durumda
sorumludur.
E) B, A’nın semenin iadesine ilişkin talebinden kusuru olmasa da sorumludur, ancak 3000
YTL’den kusursuz sorumlu olabilmesi için bu zararın doğrudan zarar olarak nitelendirilmesi gerekir.

E) İş sahibinin eser sözleşmesini sona erdirebilmesi
için her durumda haklı bir sebebe dayanması
şart değildir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Davalı, yargılama sırasında davaya bakan hâkimin
davacının dayısının oğlu olduğunu öğrenmiştir.
Buna göre davalı, en geç ne zamana kadar hâkimi
ret talebinde bulunabilir?

73. Babalık davasının, medeni usul hukukunu ilgilendiren boyutlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Görevli mahkeme, aile mahkemesidir.

A) Ret sebebini öğrenmesinden itibaren 10 gün içerisinde

B) Yetkili mahkeme, taraflardan birinin dava veya
doğum sırasındaki yerleşim yeri mahkemesidir.

B) Ret sebebini öğrenmesinden itibaren 7 gün içerisinde

C) Davalı, babalığın tayini bağlamında kendisinden
kan, sıvı veya doku örneği alınmasına rıza göstermek zorundadır, aksi hâlde babalığına dahi
hükmedilebilir.

C) Davanın sonuna kadar her zaman
D) Ret sebebini öğrenmesinden sonraki ilk oturumda mahkemece yeni bir işlem yapılmasından önce

D) İddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, babalık davalarında da uygulanır.

E) Ret sebebini öğrenmesinden itibaren 1 ay içerisinde

E) Babalık davası sonucunda verilen ve babalığın
hükümle tahakkukunu öngören kararlar, kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

72. Tespit davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

74. Aşağıdakilerden hangisi davaya vekâletin kanuni
(olağan) kapsamı içinde yer alır?

A) Bir hakkın ya da hukuki ilişkinin, varlığının veya
yokluğunun belirlenmesi amacına yöneliktirler.

A) Davanın tamamında ıslah

B) Tespit davası açanın, kanunda belirtilen istisnai
durumlar dışında bu davayı açmakta hukuken
korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır.

C) Babalık davası açmak

B) İhtiyati tedbir isteminde bulunmak

D) Başkasını tevkil

C) Maddi vakıalar da, tek başlarına tespit davasına
konu olabilirler.

E) Hâkimin reddi

D) Eda davası açma olanağı varken, tespit davası
açmakta hukuki yarar yoktur.
E) Tespit davası sonucunda verilen ilamlar, yargılama giderlerine ilişkin kesimi hariç olmak üzere,
içerik itibariyle cebrî icraya elverişli değildir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Dava dosyasının işlemden kaldırılmasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

75. Hâkimlere karşı açılan sorumluluk (tazminat) davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sorumluluk davası sebepleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda sınırlı bir biçimde sayılmıştır.
B) Sorumluluk davasının reddi hâlinde davacı, yargılama giderlerine ilaveten sadece para cezasına
mahkûm edilir.
C) Sorumluluk davasından feragat hukuken caiz değildir.
D) Vekilin müvekkili adına hâkime karşı sorumluluk
davası açabilmesi için, vekâletnamesinde bu konuda açıkça yetkilendirilmiş olması şarttır.
E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda, sorumluluk davasının muhatabı olan hâkimin görev
yaptığı mahkemeyi esas almak suretiyle sorumluluk davasına bakacak yargı yeriyle ilgili özel
düzenlemeler mevcuttur.

A) Usulüne uygun biçimde çağrıldıkları hâlde taraflar ile vekillerinden hiçbiri geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmaya gelmezse, mahkemece dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir.
B) İşlemden kaldırılan dosya, 3 ay süreyle derdest
kalmaya devam eder.
C) Usulüne uygun biçimde çağrılmış olan taraflardan yalnız biri duruşmaya gelir diğer taraf gelmezse, mahkeme kendiliğinden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.
D) Her iki taraf da katıldıkları duruşmada davaya
devam etmeyeceklerini beyan ederlerse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.
E) İşlemden kaldırılan dosya işlemden kaldırıldığı
tarihten itibaren 1 ay içerisinde yenilenecek olursa yenileme harcı alınmaz.

78. Aşağıdakilerden hangisi, senede karşı tanıkla ispatın mümkün olduğu hâllerden biri değildir?
A) Senede karşı savunma olarak ileri sürülen, senedin hüküm veya kuvvetini ortadan kaldıracak ya
da azaltacak hukuki işlem hakkında, bir yazılı delil başlangıcının bulunması
76. Davadan feragatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Davadan feragat, mahkemeye yönelik tek taraflı
bir irade beyanıyla gerçekleştirilir.
B) Davadan feragat, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işlerden kaynaklanan
uyuşmazlıkları konu alan davalarda mümkündür.
C) Davadan feragat iradesi, açık ve kesin yani kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

B) Senede karşı savunma olarak ileri sürülen, senedin hüküm veya kuvvetini ortadan kaldıracak ya
da azaltacak hukuki işlem hakkında, çıkan yangın nedeniyle senet alınamamış olması
C) Senede karşı savunma olarak ileri sürülen, senedin hüküm veya kuvvetini ortadan kaldıracak ya
da azaltacak hukuki işlemin senede bağlanmasının müteamil olmaması
D) Senede karşı savunma olarak ileri sürülen, senedin hüküm veya kuvvetini ortadan kaldıracak ya
da azaltacak hukuki işlem hakkında, alınmış olan
senedin usulüne uygun olarak ibraz edildiği, resmî memur elindeyken kaybolduğunun, yeterli delil veya belirtilerle ortaya konmuş olması

D) Hüküm kesinleşinceye kadar, her zaman davadan feragat edilebilir.
E) Davadan feragatin beklenen etkiyi doğurabilmesi, ne davalının rıza göstermesine ne de mahkemenin tasdikine ihtiyaç gösterir.

E) Senede karşı savunma olarak ileri sürülen, senedin hüküm veya kuvvetini ortadan kaldıracak ya
da azaltacak hususun, bir haksız fiil olması
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81. Faturalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

79. Asli müdahaleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
B) “Derdest bir davanın konusunu oluşturan şey veya hak üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden bir kimsenin, bu davanın taraflarına karşı, davanın açıldığı mahkemede bir dava açmasıdır.” şeklinde genel çerçevede tanımlanır.
C) Amacı, usul ekonomisine katkı sağlamak, uyuşmazlığın tüm boyutları itibariyle açıklığa kavuşturulmasına ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak ve çelişen kararlar verilmesinin önüne geçmektir.
D) Çekişmesiz yargı bağlamında asla işlerlik kazanamaz.

A) Fatura konusu mal henüz alıcı tacirin eline ulaşmadan evvel fatura ele geçmişse 8 günlük itiraz
süresi, malın teslimi tarihinden başlar.
B) Kargo aracılığıyla bir tacirden diğer bir tacire
ulaştırılan faturaya itiraz edilmeme hâlinde de fatura münderecatı kabul edilmiş sayılır.
C) Geçersiz bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturaya itiraz etmeme, sözleşmeye geçerlilik kazandırmaz.
D) Proforma faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi, münderecatının kabul edilmiş sayılması
sonucunu doğurmaz.
E) Sekiz günlük süre içerisinde dava açılması da faturaya itiraz edilmiş olduğunu gösterir.

E) Asli müdahil, feri müdahilden farklı olarak, taraf
yardımcısı değil taraf konumundadır.

82. Tacir A, tacir B’den alacaklı olduğunu ispat edebilmek
için kanıtını B’nin ticari defterlerine hasretmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

80. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 241. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir: Kanunun tayin ettiği
istisnalardan maada hâllerde, deliller hâkim huzurunda istima ve tetkik olunur ve mahkemede ve haricinde icra olunan tetkikler ve muameleler tafsilen zabıt
varakasına yazılır.

A) B’nin ibraz ettiği ticari defterlerinde A’ya borçlu
olduğunu gösteren bir kayıt varsa B, bu kaydın
aksini başkaca bir surette ispat edebilme imkânını kaybeder.
B) B’nin ticari defter tutmadığını bildirmesi üzerine
mahkemece kendisine yemin verilen A, yemini
kabul ederek yemin ederse iddiasını kesin bir şekilde ispatlamış olur.

Buna göre, kanun hükmünde yer alan yargılama
hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasarruf ilkesi
B) Doğrudan doğruyalık ilkesi

C) B’nin çıkan bir yangında defterlerinin yandığını
iddia edip zayi belgesini sunmaması üzerine
mahkemece kendisine yemin verilen A, yemini
kabul ederek yemin ederse iddiasını kesin bir şekilde ispatlamış olur.

C) Resen araştırma ilkesi
D) Taraflarca getirilme (hazırlama) ilkesi
E) İddia ve müdafaanın teksifi ilkesi

D) B’nin defterlerini ibrazdan kaçınması üzerine
mahkemece kendisine yemin verilen A, yemini
kabul ederek yemin ederse iddiasını kesin bir şekilde ispatlamış olur.
E) B’nin ibraz ettiği ticari defterlerinden A’dan borç
aldığı, fakat daha sonra bu borcu ödediği anlaşılıyorsa B’nin defterlerinin kanuna uygun tutulmuş
olması hâlinde A, alacağın kendisine ödenmediği
hususunda başka bir kanıt getiremez.
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84. Ortakları A, B, C ve D olan bir kolektif şirkette ortak
D ölmüştür. D’nin tek mirasçısı T’dir.

83. 100.000 YTL esas sermayeli A Anonim Şirketinin
paylarının büyük kısmını elinde tutan grup, % 10 oranında paya sahip pay sahibi K’nin şirketteki pay oranını azaltmayı, böylelikle onun azınlık haklarını kullanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda,
K’nin rüçhan hakkını kullanamayacağını öngörerek,
esas sermayeyi artırmayı planlamışlardır. Esas sermaye artırımının görüşüldüğü genel kurul toplantısına, 80.000 YTL’lik esas sermayeyi temsil eden pay
sahipleri katılmıştır. Esas sermayenin artırılması kararına, 70.000 YTL’lik esas sermayeyi temsil eden
pay sahipleri olumlu oy kullanmıştır. 10.000 YTL’lik
esas sermayeyi temsil eden K ise olumsuz yönde oy
kullanmış ve muhalefetini zapta geçirmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla
devam edeceğine dair bir hükmün bulunmaması
hâlinde T’nin şirkete ortak olarak girmesi A, B ve
C’nin oy birliğiyle kabul etmesi şartına bağlıdır.

Buna göre K, esas sermayenin artırımına ilişkin
söz konusu genel kurul kararına karşı açmak istediği iptal davasını aşağıdaki gerekçelerden hangisine dayandırabilir?
A) Kararın kanuna aykırı olmasına

B) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla
devam edeceğine dair bir hükmün bulunmaması
ve T’nin ortak olarak girmek istememesi hâlinde
A, B ve C, D’nin payını T’ye vermek suretiyle onu
şirketten çıkarır ve şirkete devam edebilirler.
C) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla
devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T, A’nın muhalefetine rağmen ortak olarak
şirkete girebilir.
D) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla
devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T’nin, ölen ortak D’nin payı ile komanditer
olmak istediğini A, B ve C kabul edip etmemekte
serbesttir.

B) Kararın afaki iyi niyet kurallarına aykırı olmasına
C) Kararın toplantı yeter sayısına uyulmadan alınmasına
D) Kararın karar yeter sayısına uyulmadan alınmasına

E) Şirket ana sözleşmesinde şirketin mirasçılarla
devam edeceğine dair bir hükmün bulunması hâlinde T, D’nin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde
hiçbir bildirimde bulunmamışsa kolektif ortaklık
infisah eder.

E) Azınlık paya sahip olması nedeniyle K’nin onayı
olmadan alınan kararın butlanla sakat olmasına
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86. Hamil H, bonoyu keşideci K’ye ödemesi için süresinde ibraz etmiş, keşideci K’nin ödemeden kaçınması
üzerine, süresi içerisinde protesto çekmiştir. Hamil H
daha sonra müracaat hakkı kapsamında ciranta C1’e
başvurmuştur. Ciranta C1 ise, ciranta C2’nin kendisine
sattığı malların ayıplı çıktığını, bu nedenle zarara uğradığını belirterek, hamil H’ye ödeme yapmaktan kaçınmıştır.

85. ve 86. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Keşideci K tarafından lehtar L lehine 100.000 YTL’lik
bir bono düzenlenmiştir. Bonoda ödeme tarihi
01.12.2007 olarak gösterilmiştir. Bono sırasıyla lehtar L tarafından ciranta C1’e, ciranta C1 tarafından ciranta C2’ye ve ciranta C2 tarafından da hamil H’ye
devredilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

85. Buna göre lehtar L’nin, bu bonoyu ciranta C1’e
devrederken “Ciro edilemez.” kaydını eklemesiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Lehtar L tarafından konulan “Ciro edilemez.” kaydı, bonoyu nama yazılı hâle getirmiştir.
B) Lehtar L, müracaat hakkı kapsamında ciranta C2
ve hamil H’ye karşı sorumlu değildir.
C) Ciranta C1’in bu kayda rağmen ciranta C2’ye yaptığı devir geçerli değildir.
D) Bono üzerine konulan “Ciro edilemez.” kaydı, yazılmamış sayılır.
E) “Ciro edilemez.” kaydı, bonoda yer alması gereken kayıtsız ve şartsız belirli bir meblağın ödeneceği vaadine uymamaktadır, bu nedenle bono
geçersizdir.

A) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, temel ilişkiden doğan şahsi defidir. Ciranta C1 bu defiyi senette imzası bulunan herkese karşı ileri süreceğinden ciranta C1 hamil H’ye bu defiyi ileri sürerek borcu ödemekten kaçınabilir.
B) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, mutlak defidir. Ciranta C1 bu defiyi senette imzası bulunan
herkese karşı ileri sürebilir, ciranta C1 hamil H’ye
bu defiyi ileri sürerek borcu ödemekten kaçınabilir.
C) Ciranta C1’in ciranta C2’ye yaptığı devir, ayıp nedeniyle geçerli değildir. Ciranta C1, devrin geçersizliğini ileri sürerek hamil H’ye ödeme yapmaktan kaçınabilir.
D) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, senette yer
alan kambiyo taahhüdünün hükümsüzlüğüne ilişkin bir defidir. Ciranta C1, bu defiyi hamil H’ye ileri sürerek borcu ödemekten kaçınabilir.
E) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, temel ilişkiden doğan şahsi bir defidir. Ciranta C1, bu defiyi,
temel ilişkinin tarafı olan ciranta C2’ye ileri süreceğinden, hamil H’ye borcu ödemek zorundadır
meğer ki, H bonoyu iktisap ederken bile bile
borçlunun zararına hareket etmiş olsun.

Diğer sayfaya geçiniz.
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89. A, Sigorta Şirketi S nezdinde 05.05.2003 tarihinde
hayat sigortası sözleşmesi akdetmiştir.

87. Gemi müdürü donatma iştirakini harice karşı temsil
eder.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gemi müdürünün yasal temsil yetkisinin kapsamında değildir?

A) Sigorta şirketi ilk prim ödenmemişse, tahsili için
dava açabilir.

A) Geminin donatılması ve bakımı
B) Navlun sözleşmesi akdetmek

B) A, Sigorta Şirketine ilk primin ödenmesinden önce ölürse, sigorta hükümsüz olur.

C) Gemi ve navlunu sigorta ettirmek

C) 01.05.2005 tarihine kadar primlerini düzenli olarak ödeyen A, 02.05.2005 tarihinde sözleşmeden
cayarsa ödediği primlerin iadesini sigortacıdan
talep edemez.

D) Müşterek donatanlardan herhangi biri adına
kambiyo taahhüdünde bulunmak
E) Kaptanı azletmek

D) 05.05.2007 tarihine kadar primlerini düzenli olarak ödeyen A, poliçenin iştiraı hakkını kullanabilir.
E) 05.05.2007 tarihine kadar primlerini düzenli olarak ödeyen A’nın talebi üzerine Sigorta Şirketi,
sigorta poliçesi üzerinden ödenmemiş primler
için ödünç para verir.

88. Aşağıdakilerden hangisi donatma iştirakine son
veren hâllerden biridir?

90. “Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı
şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız
davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve
menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde
sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İştirak payının temliki
B) Müşterek donatanlardan birinin kısıtlanması
C) Müşterek donatanlardan birinin ölümü
D) Müşterek donatanlardan birinin iflası

A) Sigorta sözleşmesi akdedebilen acente

E) Bütün payların bir elde birleşmesi

B) Aracı acente
C) Ticari işler tellalı
D) Broker
E) Komisyoncu

Diğer sayfaya geçiniz.
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93. İcra ve İflas Kanunu’na göre, aşağıdakilerden
hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri değildir?

91. Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemlerinden
biri değildir?
A) İhtiyati haciz

A) İcra dairesi huzurunda yapılan sulhler

B) Haczedilen taşınırın açık artırma yoluyla satışı

B) Mahkeme huzurunda yapılan kabuller

C) Ödeme emri tebliği

C) Temyiz kefaletnameleri

D) Takip talebinde bulunma

D) Kayıtsız ve şartsız (tek taraflı) belirli bir miktar
para borcu ikrarı içeren ipotek akit tabloları

E) İcra emri tebliği

E) Kayıtsız ve şartsız (tek taraflı) belirli bir miktar
para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki
noter senetleri

92. Borçtan kurtulma davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Esası itibariyle menfi tespit davasının özel bir uygulanma biçimidir.

94. Genel haciz yoluyla takipte, icra müdürünün, alacağın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle alacaklının takip talebini reddetmesi durumunda, gidilecek olan şikâyetin sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kamu düzenine aykırılık

B) İtirazın geçici kaldırılması kararının tefhim veya
tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde,
borçlu tarafından açılması zorunludur.

B) Hadiseye uygun düşmemek

C) Dinlenebilmesi açısından genel dava şartlarının
dışında, herhangi bir özel dava şartı aranmaz.

D) Bir hakkın yerine getirilmemesi

C) Kanuna aykırılık

E) Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması

D) Genel mahkemelerde açılıp genel hükümler dairesinde görülüp karara bağlanır.
E) Bu dava sonucunda verilen hükümler maddi anlamda kesin hüküm gücüne sahiptir.

Diğer sayfaya geçiniz.

25

A
Av. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2008
95. İcra mahkemelerinin hukuka ilişkin kararlarının
temyiziyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hangi kararlarının temyiz edilebileceği İcra ve İflas Kanunu’nda sınırlı bir biçimde sayılmıştır.
B) Temyiz süresi 10 gündür ve bu süre kararın tefhim veya tebliği ile birlikte işlemeye başlar.

97. İflasta borç ödemeden aciz belgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İflas tasfiyesi sonunda alacağını tamamen alamamış olan alacaklılara, ödenmemiş alacak kesimi için verilir.
B) İflas idaresi tarafından düzenlenir.
C) Müflise karşı borç ödemeden aciz belgesinin
alındığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde takip yapılırsa, yeniden ödeme emri tebliğine gerek yoktur.

C) Temyiz, satıştan başka hiçbir icra takip işlemini
durdurmaz.
D) Yargıtay, temyiz incelemesi evresinde tarafların
ileri sürmüş olduğu temyiz sebepleriyle bağlı değildir.

D) Müflisin alacağı kabul edip etmediği hususu,
borç ödemeden aciz belgesine yazılır.

E) Yargıtay, temyiz incelemesini, işin kendisine gelişinden itibaren 15 gün içerisinde sonuçlandırmak
zorundadır.

E) Bu belgeye bağlı alacak için faiz yürütülemez.

98. Birinci alacaklılar toplanmasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

96. Genel iflas yoluyla takipte, iflas davasıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu toplanmaya, iflas müdürü veya yardımcısı
başkanlık eder.

A) İflas davası, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde
açılır.

B) Bu toplanmada, görev üstlenmiş olan organlardan birini de, iflas bürosu teşkil eder.

B) Alacaklının iflas davası açma hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliği tarihinden itibaren 1 yıl sonra düşer.
C) İflas kararı kesinleşinceye kadar iflas davasından
her zaman feragat mümkündür.
D) İflas davası, basit yargılama usulüne göre incelenir.
E) İflas davasının reddi veya borçlunun iflası hakkındaki karara karşı, kararın taraflara tebliğinden
itibaren 10 gün içerisinde temyiz yoluna gidilebilir.

C) Bu toplanmanın kararlarına karşı, her alacaklı
7 gün içerisinde şikâyet yoluyla icra mahkemesine başvurabilir.
D) Bu toplanma, kararlarını alacaklı tutarı ekseriyetiyle alır.
E) İflas tasfiyesi için gerekli olan acil kararları almak
bu toplanmanın asli görevlerinden biridir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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101. Türk Ceza Kanunu’na göre, teşebbüsle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

99. Konkordato komiseriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taksirli suçlara teşebbüs cezalandırılır.

A) Görevlendirildikleri süreçte, objektif ve tarafsız
bir biçimde davranmakla ödevlidirler.

B) Suç işleme kararının icrasına başlamak yeterlidir.

B) Görevlerini ifa ederlerken kusurlu fiilleriyle sebebiyet vermiş oldukları zararlardan dolayı açılacak
tazminat davalarının, birinci derecede muhatabı
Devlettir.

C) Hareketler elverişli olmalıdır.
D) İcra hareketlerini tamamlamaktan fail kendiliğinden vazgeçmelidir.

C) Her türlü merci ve kurumlarla icra müdürleri gibi
doğrudan muhabere edebilme yetkileri mevcuttur.

E) Sonuç ortaya çıkmış olmalıdır.

D) İşlemlerine karşı icra mahkemesine şikâyet yoluyla başvurulabilir.
E) Tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesi
evresinde, gözetim ve denetimle sınırlı olmak
kaydıyla konkordatonun tasdikine karar veren
yargı organınca, konkordato komiserinin görevlendirilmesi mümkündür.

102. A, hasmı olan B’yi öldürmek için gece vakti B’nin evine girer ve B’yi öldürür.

100. Aşağıdakilerden hangisi, alacaklının talebiyle
borçlunun doğrudan doğruya iflasının istenebileceği hâller arasında yer almaz?

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

A) Borçlunun ödemelerinin kesintiye uğramış bulunması
B) Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması
C) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla
kaçması
D) Konkordatonun tamamen feshine karar verilmiş
olması

A) A, fikrî içtima nedeniyle sadece insan öldürmeden dolayı cezalandırılır.
B) A, bileşik suç nedeniyle sadece insan öldürmeden dolayı cezalandırılır.
C) A’ya insan öldürmeden ceza verilir ve zincirleme
suç nedeniyle cezası bir miktar artırılır.
D) A’ya, hem insan öldürmeden, hem de konut dokunulmazlığını ihlalden iki ayrı ceza verilir.

E) İlam niteliğinde belgeye bağlı bulunan ve icra
emriyle istenen alacağın süresi içinde borçlu tarafından ödenmemiş olması

E) A’ya insan öldürme ve konut dokunulmazlığını
ihlalden ceza verilir, ayrıca tekerrür nedeniyle cezalar artırılır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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105. Hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

103. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuki hata kastı ortadan kaldırır.

A) Taksirli fiiller kanunun açıkça belirttiği hâllerde
cezalandırılır.

B) Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda hata, fiil üzerinde hataya dönüşebilir.

B) Birden çok kişinin işlediği taksirli suçlar bakımından herkes kendi kusurundan sorumlu olur.

C) Fiilî hata hâlinde herhangi bir sorumluktan söz
edilemez.

C) Taksirli suçlarda ceza failin kusuruna göre belirlenir.

D) Meşru savunmanın varlığı konusundaki her türlü
hata sorumluluğu ortadan kaldırır.

D) Birden çok kişinin işlediği taksirli suçlar bakımından iştirak hükümleri uygulanır.

E) Hukuki hata sadece Ceza Kanunu’nu yanlış bilme şeklinde söz konusu olur.

E) Bilinçli taksirle gerçekleştirilen hareket sonucu
ortaya çıkan netice münhasıran failin kişisel ve
ailevi durumu bakımından mağdur olmasına yol
açmışsa, ceza indirilebilir.

104. A, hırsızlık yaptığı B’nin evinden çıkarken kendisini
gören C’yi tanıklık yapmaması için öldürür.

106. A, babası B ile tartışan C’ye kızar ve onu dövmek için
elindeki sopasıyla C’ye vurur. Sopanın ucundaki demir C’nin başına isabet eder ve C beyin kanamasından ölür.

Buna göre, A’nın cezai sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) A’ya hırsızlık ve insan öldürme suçlarından dolayı iki ayrı ceza verilir.

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

B) Bileşik suç söz konusu olduğundan A’ya sadece
ağırlaştırılmış insan öldürmeden ceza verilir.

A) Kasıtlı insan öldürmeden sorumludur.
B) Taksirli insan öldürmeden sorumludur.

C) Fikrî içtima söz konusu olduğundan A’ya sadece
insan öldürmeden ceza verilir.

C) Olası kasıtla insan öldürmeden sorumludur.
D) Yaralama ve taksirli insan öldürmeden sorumludur.

D) Zincirleme suç söz konusu olduğundan A’ya insan öldürmeden ceza verilir ve bu ceza zincirleme suç nedeniyle artırılır.

E) Sonucu nedeniyle ağırlaşan insan yaralamadan
sorumludur.

E) A, itiyadi suçlu kabul edilerek verilecek cezanın
artırılması yoluna gidilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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109. Türk Ceza Kanunu’na göre, iftira suçuyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

107. Türk Ceza Kanunu’na göre, görevinin gereklerine
uygun davranmak için idareyle işi olan kişiyle anlaşarak menfaat sağlayan kamu görevlisinin sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zimmet

B) İrtikâp

C) Rüşvet

D) Görevi kötüye kullanma

A) İftira suçundan söz edilebilmesi için isnat edilen
fiilin suç teşkil etmesi gerekmez.
B) İftira suçu basın ve yayın yoluyla da işlenebilir.
C) İftira suçu için isnat edilen fiilin herhangi bir şekilde işlenmiş olması gerekir.

E) Görevi ihmal

D) İdari yaptırımı gerektiren bir fiil isnadı da, iftira
suçunu oluşturur.
E) Fiilin maddi esas ve delillerini uydurarak iftira hâlinde, ceza artırılır.

108. Türk Ceza Kanunu’na göre, suç uydurma suçuyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Suç uydurma suçunda işlenmediği zannedilen bir
suçun işlenmiş gibi ihbarı söz konusudur.

110. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçu yönünden şahsi cezasızlık nedenlerinden biri değildir?

B) Suç uydurma suçu, suç teşkil etmeyen hukuka
aykırı bir fiili ihbar etmek suretiyle de işlenebilir.

A) Haklarında ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin,
diğerinin zararına işlemiş olması
B) Evlat edinenin zararına işlenmiş olması

C) Suç uydurma suçu iftiranın aksine, suçun delil ve
emarelerini uydurmak suretiyle işlenemez.

C) Üstsoy zararına işlenmiş olması
D) Aynı evde birlikte yaşayan kardeşlerden birinin,
diğerinin zararına işlemiş olması

D) Suç uydurma suçunda failin gösterilmemesi gerekir.

E) Evlatlık zararına işlenmiş olması

E) Suç uydurma suçu kamu barışına karşı bir suçtur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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111. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, görev (madde
yönünden yetki) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

113. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, kamu davasının açılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mahkeme kovuşturmanın her aşamasında görev
konusunda karar verebilir.

A) Toplanan deliller ancak kuvvetli şüphe oluşturduğunda Cumhuriyet savcısı iddianameyi düzenler.

B) Görev konusundaki karar için talebe gerek yoktur, resen de verilebilir.

B) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşullar varsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

C) Görev konusunda uyuşmazlık çıktığında görevli
mahkemeyi ortak yüksek görevli mahkeme belirler.

C) Şahsi cezasızlık sebebi varsa kovuşturmaya yer
olmadığına karar verilebilir.

D) Mahkemenin görevsizlik kararlarına itiraz edilemez.

D) Kuvvetli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılması 3 yıl süreyle ertelenebilir.

E) Görevsiz mahkemenin bazı işlemleri geçerlidir.

E) Erteleme kararına, savcının görev yaptığı yargı
çevresindeki ağır ceza mahkemesi başkanına itiraz edilebilir.

114. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, tutukluluk
süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

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

A) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 6 aydır.

A) Hâkim ile mağdur arasında kayyım ilişkisinin olması

B) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi 6 ay daha uzatılabilir.

B) Hâkim ile sanık arasında hangi derecede olursa
olsun kan hısımlığının olması

C) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
tutukluluk süresi en çok 2 yıldır.

C) Hâkimin aynı davada mağdurun vekilliğini yapmış olması
D) Hâkimin aynı davada bilirkişi olarak dinlenmiş olması
E) Hâkim ile mağdur arasında evlat edinme ilişkisinin olması

D) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
tutukluluk süresi zorunlu hâllerde uzatılabilir.
E) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde
uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez.

Diğer sayfaya geçiniz.
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115. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, savcının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararıyla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

117. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, sanığın duruşmada hazır bulunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara sadece müdahil itiraz edebilir.

A) Toplanan delillere göre bir karar verilmesi gerekiyorsa dava sanığın sorgusu yapılmadan da yokluğunda bitirilebilir.

B) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara her zaman itiraz edilebilir.

B) Sanık savuşursa dava, yokluğunda bitirilebilir.

C) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı,
savcının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi
inceler.

C) Sanık ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse dava, yokluğunda bitirilebilir.
D) Sanık önceden sorguya çekilmiş ve hazır bulunmasına gerek görülmüyorsa dava, yokluğunda
bitirilebilir.

D) Savcı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararını
bu konudaki takdir yetkisini kullanarak vermişse
itiraz edilemez.

E) Suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya
müsadereyi gerektiriyorsa sanığın yokluğunda
duruşma yapılabilir.

E) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazın
ağır ceza mahkemesince reddi hâlinde savcı hiçbir şekilde kamu davası açamaz.

116. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma
evresinde şüphelinin müdafiinin kollukta bulunan
soruşturma dosyasını incelemesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

118. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, taşınmazlara
elkoymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Sulh ceza hâkiminin kararıyla dosyayı inceler.

A) Suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe olmalıdır.

B) Savcının yazılı emriyle dosyayı inceler.

B) Şüphelinin veya sanığın mülkiyetinde olmalıdır.

C) Kolluk amirinin izniyle dosyayı inceler.

C) Başkasının zilyetliğinde olmamalıdır.

D) Davayı elinde bulunduran kolluğun izniyle dosyayı inceler.

D) Bu elkoyma ancak belli suçlar yönünden mümkündür.

E) Kolluk, dosyanın incelenmesine müsaade etmek
zorundadır.

E) Elkoyma kararını ancak hâkim verebilir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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121. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yapılan
atıf dışında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisiyle ilgili özel bir
düzenleme yoktur?

119. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, soruşturma
evresinde Cumhuriyet savcısının, tutuklunun serbest bırakılmasına ilişkin kararına karşı, kanun
yolu olarak başvurulacak merciyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) O yargı çevresindeki sulh ceza hâkimine başvurulur.

A) Davadan feragat

B) Duruşma

C) Açıklama

D) Delillerin tespiti
E) Hâkimin reddi

B) Bağlı olduğu başsavcıya başvurulur.
C) Yanında bulunduğu asliye ceza mahkemesine
başvurulur.
D) Yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi başkanına başvurulur.
E) Kanun yolu kabul edilmemiştir.

122. Aşağıdakilerden hangisi, idari yargı yeri tarafından dilekçeler üzerine yapılacak ilk incelemede,
diğerlerinden daha önce incelenir?
A) Ehliyet
B) Husumet
C) Süre aşımı
120. Şiddet sebepli yaralama (müessir fiil) suçundan mahkûm olan sanık kararı temyiz eder. Yargıtay olayda
şiddet sebebinin bulunmadığı gerekçesiyle kararı sanık lehine bozar. Mahkeme, Yargıtayın bozma kararına uyar. Yeniden yapılan duruşma sonunda fiilin müessir fiil değil, insan öldürmeye teşebbüs olduğunu
kabul ile sanığı yeni tavsife göre mahkûm eder.

D) İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı
E) İdari merci tecavüzü

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mahkeme ilk vasıflandırmasına göre yargılama
yapmak zorunda olduğu gibi eskisinden daha
ağır bir ceza da veremez.
B) Bozma kararına uyan mahkeme eğer yeni bir vasıflandırma yapmak istiyorsa, bu takdirde dosyayı Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır.

123. Aşağıdaki davalardan hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın görevine girmez?
A) Birden çok idare mahkemesinin yetki alanına giren davalar

C) Mahkeme ilk vasıflandırmaya göre yargılama
yapmak zorundadır. Ancak, bozmaya uymuş olmasına rağmen daha ağır bir ceza vermek yetkisine sahiptir.

B) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına karşı
açılan davalar

D) Bozmaya uyan mahkemenin, fiilin başka bir suç
teşkil ettiği gerekçesiyle bu suçtan mahkûmiyet
kararı vermesi yerindedir, ancak mahkeme eski
cezadan daha ağır bir ceza veremez.

C) Rekabet Kurulunun rekabet ihlali nedeniyle verdiği idari para cezalarına ilişkin kararlarına karşı
açılan davalar

E) Mahkeme bozmaya uymuş olmasına rağmen
“bozmadan sonra serbesti ilkesi” gereği, yeni vasıflandırmaya göre eskisinden daha ağır bir ceza
verebilir.

D) Bakanlık müsteşarlarının görevlerinden alınmalarına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar
E) Başbakanlık müsteşar yardımcılarının görevlerinden alınmalarına ilişkin işlemlere karşı açılan davalar

Diğer sayfaya geçiniz.
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124. Aşağıdakilerden hangisi yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinden biri değildir?
A) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararı ile ortadan kalkması

126. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümleri idari yargıda
uygulanmaz?
A) Islah
B) Teminat

B) Çekinmeye mecbur olan bir hâkimin katılmasıyla
karar verilmiş olması

C) Tarafların vekilleri

C) Sonradan kararın aksi yönünde bir içtihadı birleştirme kararının verilmiş olması

D) Yargılama giderleri
E) Üçüncü şahısların davaya katılması

D) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile
davanın görülüp karara bağlanmış olması
E) Zorlayıcı nedenler dolayısıyla elde edilemeyen
bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması

125. Aşağıdakilerden hangisi, iki Danıştay idari dava
dairesi arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını karara bağlamaya görevlidir?

127. Uyuşmazlık Mahkemesi, aşağıdakilerden hangileri
arasındaki hüküm uyuşmazlıklarını karara bağlayamaz?

A) Danıştay Genel Kurulu
B) Danıştay İdari İşler Kurulu

A) Adli yargı mercileri – Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

C) Danıştay Başkanlık Kurulu

B) Adli yargı mercileri – İdare mahkemeleri

D) Danıştay 1. Dairesi

C) Danıştay – Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

E) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

D) Vergi ve benzeri mali yükümlülükler konusunda
Danıştay – Sayıştay
E) İdare mahkemesi – Askerî Yüksek İdare Mahkemesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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130. Aşağıdaki davalardan hangisi ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın görevine girmez?

128. İdari yargıda delillerin tespitine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdari dava açıldıktan sonra bu davaya ilişkin delil
tespiti ancak davaya bakan idari yargı merciinden istenebilir.

A) Tahkim yolu öngörülmemiş bir kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinden doğan idari dava
B) Dış Ticaret Müsteşarının görevden alınmasına
ilişkin müşterek kararnamenin iptali istemiyle açılan dava

B) İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki hükümler
saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun delillerin tespitine ilişkin hükümleri de idari yargıda uygulanır.

C) Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan Öğretim Elemanları Disiplin Yönetmeliği’nin iptali istemiyle
açılan dava

C) Delillerin tespiti için yapılan başvuru, işlemeye
başlamış olan dava açma süresini durdurur.

D) Yurt dışında görevli makamlarca tesis edilen bir
idari işleme karşı açılan dava

D) Davaya bakan idari yargı merci, delillerin tespiti
istemini uygun görür ise, tespitin mahallî idari
yargı merci tarafından yapılmasına da karar verebilir.

E) Danıştay idari dairesince ya da İdari İşler Kurulunca verilen bir karar üzerine uygulanan eylem
ve işleme karşı açılan dava

E) Davaya bakan idari yargı merci, delillerin tespiti
istemini uygun görür ise tespitin mahallî adli yargı merciince yapılmasına da karar verebilir.

129. İdare mahkemesince verilen aşağıdaki kararlardan hangisinin temyizi mümkündür?

131. Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetimine tabi
değildir?

A) Davanın vergi mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle görev yönünden reddine ilişkin karar

A) Rekabet Kurumu

B) Davanın Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle görev yönünden reddine dair karar

B) Ankara Üniversitesi

C) Davanın bir başka idare mahkemesinin yetkisine
girdiğinden bahisle yetki yönünden reddine ilişkin
karar

D) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü

C) Sosyal Güvenlik Kurumu

E) Ankara Büyükşehir Belediyesi

D) Dava dilekçesinin reddine ilişkin karar
E) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma
tebliğine dair karar

Diğer sayfaya geçiniz.
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135. İlçede görevli bir Devlet memuru, hakkında kay132. Bir kamu tüzel kişisi ya da kuruluşu bir başka kamu
makam tarafından verilen soruşturma izninin kentüzel kişisi ya da kuruluşunun mülkiyetindeki bir taşındisine tebliğinden sonra, bu izne karşı süresi içinmaza gereksinim duyduğunda, ödeyeceği bedeli de
de aşağıdakilerden hangisine itiraz edebilir?
belirtmek suretiyle taşınmaz mal maliki kamu tüzel kişisi ya da kamu kuruluşuna başvurur ve bu başvuruA) İlçe idare kuruluna
B) İl idare kuruluna
su reddedilir.
C) Danıştaya

Bu durumda taşınmaz malı isteyen kamu tüzel kişisi ya da kuruluşu, gereksinim duyduğu taşınmazın kendisine devrinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?

D) Sulh ceza mahkemesine

E) Bölge idare mahkemesine

A) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne
B) Danıştaya
C) Taşınmaz malın bulunduğu yerdeki asliye hukuk
mahkemesine
D) Başbakanlığa
E) Taşınmaz malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesine

133. Aşağıdakilerden hangisinin kendi görev alanını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla yönetmelik çıkarma yetkisi
yoktur?
A) Rekabet Kurumu
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

136. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülmüş yasaklardan biri değildir?

D) Muş İl Özel İdaresi

A) Belli bir konudaki şikâyetlerini içeren bir dilekçeyi
öteki memurlarla birlikte imzalayarak amirine vermek

E) Polatlı Belediyesi

B) Görevden ayrıldıktan sonra belli bir süre, ayrıldığı kurumdaki görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda, ayrıldığı kuruma karşı doğrudan veya dolaylı
olarak iş almak ya da taahhüde girmek
C) Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmak

134. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir?

D) Kolektif şirketlerde ortak olmak

A) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çalışan
kamu görevlileri

E) Komandit şirketlere komandite ortak olmak

B) Bakanlıklardaki genel müdür yardımcıları
C) Yükseköğretim kurumlarındaki profesörler
D) TBMM Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri
E) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında çalışan sivil
memurlar

Diğer sayfaya geçiniz.
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139. Köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevleri
yapmadığı gerekçesiyle mahallî en büyük mülki
amir tarafından uyarılan köy muhtarı buna rağmen de iş görmez ise, aşağıdakilerden hangisi tarafından görevinden uzaklaştırılır?

137. Aşağıdakilerden hangisi, 13.08.1999 tarih ve 4446
sayılı Anayasa Değişikliğine İlişkin Kanun ile Danıştayın idari görevlerinden biri olmaktan çıkarılmıştır?
A) Tüzük tasarılarını incelemek

A) Mahallî en büyük mülki amir

B) İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini incelemek

B) İdare mahkemesi

C) Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları
hakkında düşünce bildirmek

C) Bölge idare mahkemesi

D) Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen işler
hakkında görüşünü bildirmek

D) Sulh hukuk mahkemesi
E) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu

E) Derneklerin, kamu yararına derneklerden sayılabilmesi için yapılan teklifleri inceleyerek karara
bağlamak

138. Bir merkezî idare kuruluşu aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla Danıştaydan görüş isteyebilir?

140. Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet memuru olmaya engel değildir?

A) Adalet Bakanlığı

A) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet
B) Taksirli suçlardan dolayı 10 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet

B) Danıştayın ilgilendirildiği Devlet Bakanlığı
C) Başbakanlık

C) Herhangi bir suçtan dolayı 7 ay hapis cezasıyla
mahkûmiyet

D) Danıştay Başkanlığı

D) Resmî ihalelere fesat karıştırma suçundan dolayı
tecil edilmiş mahkûmiyet

E) Danıştay Başsavcılığı

E) Zimmet suçundan affa uğramış mahkûmiyet

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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