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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hukuk Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

  1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi
üyeliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Barolar Birliğinin
serbest avukatlar arasından göstereceği dokuz aday
arasından üç üyeyi gizli oylamayla seçer.

Üyelerin görev süreleri kural olarak on yıldır.

Sağlık bakımından görevini yerine getiremeyeceğinin
kesin olarak anlaşılması hâlinde bir kimsenin üyeliği
kendiliğinden sona erer.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için bir
başkan ve iki başkan vekili seçilir.

Yüksek mahkemeler arasından sadece Yargıtay
üyelerinin Anayasa Mahkemesi üyesi olabileceği
düzenlenmiştir.

 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun aşağıdaki işlemlerinin
hangisinde özel karar yeter sayısı aranmamaktadır?

Meclis soruşturması neticesinde Yüce Divana sevk
kararı

Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay
içinde toplam beş birleşim günü katılmayan
milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine karar
verilmesi

Genel af ilanı

Anayasa değişiklik teklifinin kabulü

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

I.  Bütçe kanunu

II. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun

III. Kesinhesap kanunu

Türk anayasa hukukuna göre, yukarıdakilerden
hangileri kanun teklifi şeklinde sunulamaz?

Yalnız I Yalnız III I ve II

I ve III I, II ve III

1982 Anayasası'na göre, yasama dokunulmazlığı
aşağıdakilerden hangisine karşı koruma sağlamaz?

Tutulma

Tutuklanma

Yargılanma

Arama

Sorguya çekilme

I. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda yargı
yetkisi, hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.

II. Yüksek Askerî Şura kararlarının tamamı yargı
denetimi kapsamındadır.

III. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı
bildirim tarihinden başlar.

Yukarıdakilerden hangileri idarenin işlemlerine karşı
yargı yoluyla ilgili olarak 1982 Anayasası'ndaki
düzenlemelerden biri değildir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

3.

A) B) C)

D) E)

4.

A)

B)

C)

D)

E)

5.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne
veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup ona bağlı
işletme veya işletmeler topluluğu, Türk idare
hukukunda aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Kamu idaresi

Bağlı ortaklık

Kamu iştiraki

Müessese

İdari kamu kurumu

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre, belediye adına
imtiyaz verilmesine karar verme yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

Belediye meclisi

Belediye encümeni

Vali

İl idare kurulu

Belediye başkanı

2577 sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre,
adresi belli olmayanlara özel kanunlarındaki
hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan
hâllerde dava açma süresi, özel kanunda aksine bir
hüküm bulunmadıkça son ilan tarihini izleyen
günden itibaren kaç gün sonra işlemeye başlar?

30 20 15 7 1

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

8.

A) B) C) D) E)

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından
yapılan merkezî ve ortak sınav sonuçları hakkında
dava açma süresi kaç gündür?

7 10 15 30 60

I. Savunma süresi bir defaya mahsus en fazla on
beş gün uzatılabilir.

II. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak
verilecek kararlara itiraz edilemez.

III. Verilen nihai kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na
göre, ivedi yargılama usulü ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi, zincirleme suç
hükümlerinin uygulanabileceği suçlardan
biri değildir?

Hırsızlık

Güveni kötüye kullanma

Kasten yaralama

Cinsel saldırı

Çocukların cinsel istismarı

9.

A) B) C) D) E)

10.

A) B) C)

D) E)

11.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türk ceza hukukunda, suçun işlenmesi anında var
olan ve failin cezalandırılmasına engel olan şahsa
bağlı sebepler aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilir?

Cezayı kaldıran şahsi sebepler

Şahsi cezasızlık sebepleri

Objektif cezalandırılabilme şartları

Hukuka uygunluk nedenleri

Suçun manevi unsuru

 Türk ceza hukukunda meşru savunmayla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Haksız tahrikin sebep olduğu hukuka aykırı bir
saldırıya karşı meşru savunma mümkün değildir.

Hem icrai hem de ihmalî davranışlara karşı meşru
savunmada bulunulabilir.

Kişi, gerek kendisinin gerekse üçüncü bir kişinin
herhangi bir hakkına yönelik saldırıya karşı meşru
savunmada bulunabilir.

Meşru savunmada saldırının hukuka aykırı olması
yeterli olup ayrıca suç teşkil etmesi gerekli değildir.

Yalnızca saldırıyı gerçekleştiren kişiye yönelik
savunma niteliğindeki hareketler meşru savunma
kapsamında değerlendirilebilir.

12.

A)

B)

C)

D)

E)

13.

A)

B)

C)

D)

E)

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, ağır
ceza mahkemesindeki yargılama sonrası hüküm
verilmesi için yapılan müzakere ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cumhuriyet savcısı hazır bulunamaz.

Katılan vekili veya sanık müdafii hazır bulunamaz.

Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan
hâkim adaylarının müzakere sırasında hazır
bulunmalarına izin verebilir.

Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan
avukat adaylarının müzakere sırasında hazır
bulunmalarına izin veremez.

Müzakerede ilk olarak kıdemsiz üye oyunu verir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
hırsızlık suçunu işlediği şüphesiyle yürütülen bir
soruşturmada şüpheli S’nin parmak izinin alınması,
aşağıdaki işlemlerden hangisine örnektir?

Fizik kimliğinin tespiti

Vücuttan örnek alınması

Moleküler genetik inceleme

Beden muayenesi

Keşif

14.

A)

B)

C)

D)

E)

15.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Ceza muhakemesinde fiilin hukuki niteliğinin
değişmesiyle ilgili,

I. Ağır ceza mahkemesi, duruşmada fiilin hukuki
niteliğinin değiştiği gerekçesiyle görevsizlik kararı
vererek dosyayı asliye ceza mahkemesine
gönderemez.

II. Asliye ceza mahkemesi, duruşmada fiilin hukuki
niteliğinin değiştiği gerekçesiyle re’sen görevsizlik
kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine
gönderebilir.

III. Duruşmada fiilin hukuki niteliğinin değişmesi
hâlinde, savcının yeni hukuki nitelendirmeye bağlı
olarak iddianame düzenleyip kamu davası açması
gerekir. 

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi, kişilik hakkına hukuka
aykırı saldırı sebebiyle açılabilecek davalardan biri
değildir?

Saldırıya son verilmesi

Saldırı tehlikesinin önlenmesi

Saldırıdan elde edilen kazancın vekaletsiz iş görme
hükümlerine göre verilmesi

El atmanın önlenmesi

Maddi ve manevi tazminat

16.

A) B) C)

D) E)

17.

A)

B)

C)

D)

E)

I. Taşınmazın satımı

II. Kamulaştırma

III. Taşınmaz mülkiyetini terk

IV. Miras yoluyla kazanma

 Yukarıdakilerden hangileri taşınmaz mülkiyetinin
mutlak kaybı sebeplerinden değildir?

I ve III I ve IV II ve III

II ve IV II, III ve IV

A, maliki olduğu ve kiracısı K’nin elinde bulunan
televizyonunu B’ye satar.

Bu olayda satış bakımından  zilyetliğin devri
şekillerinden hangisi söz konusudur?

Araçların teslimi

Kısa elden teslim

Hükmen teslim

Zilyetliğin havalesi

Malın teslimi

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi bir eşin edinilmiş
mallarından değildir?

Kişisel mallarının gelirleri

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve
kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan
sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler

Çalışmasının karşılığı olan edinimler

Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar

Manevi tazminat alacakları

18.

A) B) C)

D) E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türk medeni hukukunda anlaşmalı boşanmaya
ilişkin,

I. Evlilik birliği en az iki yıl sürmüş olmalıdır.

II. Eşler, boşanmak için mahkemeye mutlaka birlikte
başvurmalıdırlar.

III. Hâkim, evliliğin mali sonuçları ve çocukların
durumuna ilişkin olarak taraflarca yapılan
anlaşmayı uygun bulmalıdır. 

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Usulüne uygun şekilde düzenlediği vasiyetnameyle
taşınmazını eşi E’ye bırakan M, ileride E’nin ölümünün
ardından taşınmazın mülkiyetinin arkadaşı
A’ya geçeceğini belirtmiştir.

Bu olayda, A lehine yapılan ölüme bağlı tasarruf
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Art mirasçı atama

Yedek mirasçı atama

Yükleme

Mirastan feragat

Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama

21.

A) B) C)

D) E)

22.

A)

B)

C)

D)

E)

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre,
sözleşmelerde şekille ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil kural olarak
geçerlilik şeklidir.

Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin
taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa
belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme, tarafları
bağlamaz.

Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında ön
sözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin
şekline bağlıdır.

Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç
altına girenlerin yanında alacaklıların imzalarının da
bulunması zorunludur.

Sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan
hükümler hariç olmak üzere, kanunda yazılı şekilde
yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde
de yazılı şekle uyulması zorunludur.

 Aşağıdakilerden hangisi Türk borçlar
hukukunda kısmi ifayı kabul yükümlülüğünün
bulunduğu hâllerden değildir?

Sözleşmenin kısmi ifaya izin vermesi

Edimin niteliğinin ifanın tek seferde yapılmasına imkân
vermemesi

Ticari teamülün kısmi ifaya izin vermesi

Borçlunun borcun bir kısmına itiraz etmesi
durumunda, kalan kısmın ifasının teklif edilmesi

Edimin, niteliği itibarıyla bölünebilir olması

23.

A)

B)

C)

D)

E)

24.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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 Bir sözleşmenin kurulduğuna delil olsun diye sözleşme
kurulurken bir tarafın diğerine verdiği para olarak ifade
edilir. Bu parayı veren taraf sözleşmeden dönme hakkı
elde etmiş olmaz.

Türk borçlar hukukuna göre, sözü edilen bu hukuki
kurum aşağıdakilerden hangisidir?

İfa yerine istenebilecek sözleşme cezası

Cayma parası

Bağlanma parası

Dönme cezası

İfayla birlikte istenebilecek sözleşme cezası

Borç ilişkisinden doğan haklar, kural olarak sadece
alacaklı ve borçlu arasında sonuç doğurur. Alacaklı,   
bu hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilir.

 Yukarıda verilen bilgi borçlar hukukunun hangi
temel ilkesi ile ilgilidir?

Nispilik

Eşitlik

Sözleşme serbestisi

İvazlılık (Karşılıklılık)

Dürüstlük

25.

A)

B)

C)

D)

E)

26.

A)

B)

C)

D)

E)

 Türk borçlar hukukunda, aşağıdakilerden hangisi
hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir sebep olarak
değerlendirilemez?

Kanunun verdiği bir yetkinin kullanılması

Zarar görenin, kişilik hakkına verilecek zarara önceden
razı olması

Üçüncü bir kişinin şahıs varlığına yönelik devam eden
saldırı karşısında haklı savunmada bulunulması

Özel hukuktan doğan bir hakkın kullanılması

Zorunluluk hâlinin bulunması

Türk borçlar hukukunda aşağıdakilerden hangisi,
asıl borcun sona ermesine bağlanan sonuçlardan
değildir?

Borcu temin için kurulan taşınmaz rehni kendiliğinden
sona erer.

Borcu temin için kurulan taşınır rehni sona erer. 

Kural olarak asıl borca bağlı işlemiş faizleri talep hakkı
sona erer.

Borcu temin için kurulan kefalet sona erer.

Kural olarak asıl borca bağlı ceza koşulu sona erer.

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin, ticari
davalarda sahibi lehine delil olarak kabul
edilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?

Dava taraflarının her ikisinin de defter tutma
yükümlülüğüne tabi olması

Ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarının usulüne
uygun şekilde yapılmış olması

Defter kayıtlarının birbirini doğrulaması

Defter kayıtlarının eksiksiz ve usule uygun tutulmuş
olması

Defter kayıtları yanında diğer kesin delillerin de
bulunması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, tacir
sıfatına bağlanan aşağıdaki hukuki sonuçlardan
hangisi esnaflar için de geçerli kılınmıştır? 

Ticaret unvanı seçme ve kullanma

Hapis hakkı

Basiretli iş adamı gibi hareket etme

Ticari defter tutma

İşletmesini ticaret siciline tescil ettirme

I. Fikrî mülkiyet hakları

II. Kişisel emek

III. Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her
türlü değer 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre,
yukarıdakilerden hangileri kollektif şirkete sermaye
olarak getirilebilir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

II ve III I, II ve III

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

31.

A) B) C)

D) E)

 Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklık sözleşmesinin
özelliklerinden değildir?

Rızai bir sözleşme olması

Sürekli bir borç ilişkisi teşkil etmesi

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması

Kural olarak şekle bağlı olmaması

Müşterek bir amaç etrafında toplanılması

K, düzenlediği bonoda lehtar olarak L’yi göstermiş ve
senedi kendisine teslim etmiştir. Bu bono, görüldükten
belirli bir süre sonra ödenecek vadelidir ve L bu bonoyu
devretmek istemektedir.

6102 sayılı  Türk Ticaret Kanunu’na göre, L en geç
hangi tarihe kadar, ciro hüküm ve sonuçlarını
doğuracak şekilde bu bonoyu ciro yoluyla
devredebilir?

Ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde

Vadeyi takip eden iki gün içinde

Düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde

Bononun görüldüğü tarihi takip eden üç iş günü içinde

Bononun zaman aşımı süresi içinde

Türk ticaret hukukuna göre, poliçede avale ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Düzenleyen tarafından aval verilmesi mümkündür.

Lehtar tarafından aval verilmesi mümkündür.

Ciranta lehine aval verilmesi mümkündür.

Aval işlemi sadece senedin ön yüzünde yapılabilir.

Kimin lehine verildiği belirtilmeyen aval, düzenleyen
için verilmiş sayılır.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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İcra ve iflas hukukunda şikâyetle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Şikâyet yoluna başvurulması üzerine icra takibi
kendiliğinden durur.

Şikâyetin konusu kural olarak icra ve iflas dairelerinin
yapmış oldukları işlemlerdir.

Şikâyet yoluna maddi hukuka ilişkin kuralların yanlış
uygulanması sebebiyle başvurulamaz.

Şikâyet, basit yargılama usulüne göre incelenir.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden dolayı her zaman
şikâyet yoluna başvurulabilir.

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, taşınır
malların pazarlık suretiyle satışına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bütün ilgililer isterse, taşınırların pazarlık suretiyle
satışına karar verilebilir.

Borsada fiyatı bulunan mallar için o günün piyasasında
mukarrer fiyat teklif edilirse pazarlık suretiyle satış
gerçekleştirilebilir.

Muhafazası masraflı veya değeri süratle düşen taşınır
malların pazarlık suretiyle satışına karar verilebilir.

Haczedilen taşınır malın değeri, Kanun'da öngörülen
miktarın altında ise pazarlık suretiyle satışına karar
verilebilir.

Altın eşya için maden fiyatının teklif edilmesi
durumunda, açık artırma yerine doğrudan pazarlık
suretiyle satışına karar verilebilir.

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi üzerinde haciz
gerçekleştirilebilir?

Devlet malları

Öğrenci bursları

Asgari ücret düzeyinde maaş alan kimsenin ücreti

Vücut üzerine ika edilen zararlar için zarar görene
tazminat olarak verilmesi lazım gelen para

Borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan
tohumluğu

  İcra ve iflas hukukuna göre, itirazın kesin
kaldırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

İtirazın kesin kaldırılması talebi, bir dava değildir.

Alacaklı, bu yola itirazın kendisine tebliğinden itibaren
altı ay içerisinde başvurabilir.

Bu yola, borca itiraz edilmesi durumunda
başvurulabilir.

İcra mahkemesinden talep edilmesi gerekir.

İtirazın kesin kaldırılması yolunda borçlu, ödeme
emrine itiraz ederken bildirdiği itiraz sebepleri ile bağlı
değildir, her türlü itiraz sebebini sonradan da ileri
sürebilir.

37.

A)

B)

C)

D)

E)

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.
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İflasta takas yapılamayacak alacaklarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Müflisin borçlusu, iflas açıldıktan sonra müflisin
alacaklısı olmuşsa borcu ile alacağını takas edemez.

Müflisin alacaklısı, iflas açıldıktan sonra müflisin
borçlusu olmuşsa alacağı ile borcunu takas edemez.

Alacaklının alacağı hamiline yazılı bir senede
dayanmakta ise bu alacağı ile müflise olan borcunu
takas edemez.

Anonim şirketin iflası hâlinde ortaklar, konması
taahhüt edilen fakat konmamış olan sermaye
borçlarını bu şirketten olan alacakları ile takas
edemez.

Alacaklının alacağı nama yazılı bir senede
dayanmakta ise bu alacağı ile müflise olan borcunu
takas edemez.

İflasın kapanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

İflasın kapanmasına bütün masa mallarının
tasfiyesinden, elde edilen paraların alacaklılara
dağıtılmasından ve alacağını tamamen alamamış
alacaklılara aciz belgesi verilmesinden sonra karar
verilir.

İflasın kapanması, iflas dairesi tarafından ilan edilir.

İflasın kapanması ile birlikte, müflisin müflislik sıfatı
sona erer.

İflasın kapanmasına mahkeme tarafından karar verilir.

İflasın kapanması kararının kesinleşmesi ile birlikte
müflise karşı, yeni mal iktisap etmesi durumunda yeni
takip yapılabilir.

39.

A)

B)

C)

D)

E)

40.

A)

B)

C)

D)

E)

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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HUKUK

1.   D
2.   E
3.   D
4.   D
5.   B
6.   D
7.   A
8.   C
9.   B

10.   D
11.   C
12.   B
13.   A
14.   D
15.   A
16.   C
17.   D
18.   B
19.   D
20.   E
21.   D
22.   A
23.   D
24.   E
25.   C
26.   A
27.   B
28.   A
29.   E
30.   B
31.   E
32.   C
33.   A
34.   D
35.   A
36.   E
37.   C
38.   E
39.   E
40.   C
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