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1. Bu testte 40 soru vardır.

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

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri
değildir?

Genel af ilanına karar vermek

Bakanları atamak ve görevlerine son vermek

Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Türkiye Büyük
Millet Meclisine mesaj vermek

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin
temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne
gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun görevlerinden biri
değildir?

Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya
yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini
karara bağlamak

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarına geçici yetki
vermek

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının yükselme,
birinci sınıfa ayırma ve kadro dağıtma işlemlerini
yapmak

Adli ve idari yargı hâkim ve savcıları hakkında verilen
meslekten çıkarma cezalarına karşı açılan davaları
karara bağlamak

Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını görevden
uzaklaştırmak

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

A)

B)

C)

D)

E)

   1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi
Cumhurbaşkanlığına aday gösteremez?

Siyasi parti grupları

20 milletvekili

100.000 seçmen

En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların
yüzde 6’sını almış olan siyasi parti

En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların
yüzde 10’unu birlikte almış olan siyasi partiler

  1982 Anayasası’na göre bir milletvekilinin, ilk
oylamada Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı
seçilebilmesi için en az kaç oy alması gerekir?

301 330 360 367 400

3.

A)

B)

C)

D)

E)

4.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Aşağıdakilerin hangisinde idari işlemin yetki
unsurunda ortaya çıkan hukuka aykırılık,
diğerlerinden farklıdır?

Millî Savunma Bakanlığının savaş ilanına karar
vermesi

Kaymakamın, amacı kanuna aykırı hâle gelen
derneğin feshine karar vermesi

Belediye başkanının, valinin görevli olduğu bir konuda
karar alması

Adalet bakanının bir siyasi partinin kapatılmasına
karar vermesi

İçişleri bakanının, belediyeye verilen görevlerle ilgisi
olmayan siyasi konularda karar alan belediye meclisini
feshetmesi

I. Kanun

II. Yönetmelik

III. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

1982 Anayasası’na göre kamu tüzel kişiliği,
yukarıdakilerden hangileriyle kurulur?

Yalnız I Yalnız III I ve II

I ve III II ve III

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre,
toplam nüfusu en az kaçtan fazla olan illerin il
belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine
dönüştürülebilir?

500.000 750.000 1.000.000

1.250.000 1.500.000

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

A) B) C)

D) E)

7.

A) B) C)

D) E)

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre
yürütmenin durdurulması talebinin reddine ilişkin
karara, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 
en geç kaç gün içinde bir defaya mahsus olmak
üzere kural olarak itiraz edilebilir?

30 15 10 7 5

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve
İşleyişi Hakkında Kanun’a göre Uyuşmazlık
Mahkemesi, Danıştay ile aşağıdakilerin hangisi
arasında doğabilecek görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkilidir?

Kırşehir Asliye Hukuk Mahkemesi

Batman Vergi Mahkemesi

Yüksek Seçim Kurulu

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi ilk incelemede ele alınacak
konulardan biri değildir?

Husumet

İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi
gereken bir işlem olup olmadığı

Delil tespiti talebinde bulunulup bulunulmadığı

Süre aşımı

İdari merci tecavüzü

8.

A) B) C) D) E)

9.

A)

B)

C)

D)

E)

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı
suçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Şikâyet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı ay içinde
şikâyette bulunmadığı takdirde, bundan dolayı
diğerlerinin şikâyet hakkı düşmez.

Kamu davasının düşmesi, suçtan zarar gören kişinin
şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmiş ve
şikâyetten vazgeçen kişi bu sırada şahsi haklarından
da vazgeçtiğini ayrıca açıklamış ise artık hukuk
mahkemesinde de dava açamaz.

Hükmün kesinleşmesinden sonraki şikâyetten
vazgeçme, kural olarak cezanın infazına engel olmaz.

Kanunda aksi yazılı olmadıkça şikâyetten vazgeçme,
onu kabul etmeyen sanığı etkilemez.

İştirak hâlinde suç işlemiş sanıklardan biri hakkındaki
şikâyetten vazgeçme, diğerlerini kapsamaz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi işlenen suçtan dolayı
yardım eden sıfatıyla sorumlu olmaz?

Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak
kullananlar

Suçun nasıl işleneceği hususunda yol gösterenler

Suç işlemeye teşvik edenler

Suç işleme kararını kuvvetlendirenler

Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını
vaat edenler

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerin hangisinde 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun teşebbüse ilişkin hükümleri
uygulanamaz?

Bağlı hareketli suçlar

Özgü suçlar

Bilinçli taksirle işlenen suçlar

Kesintisiz suçlar

İtiyadi suçlu tarafından işlenen suçlar

Bir soruşturma kapsamında şüpheli A’nın iş yerindeki
ses ve görüntüleri kayda alınmıştır.

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
uygulanan bu koruma tedbiri aşağıdakilerden
hangisidir?

Arama

Adli kontrol

El koyma

Teknik araçlarla izleme

Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi duruşma sırasında tanığa
doğrudan soru yöneltemez?

Cumhuriyet savcısı

Müdafi sıfatıyla duruşmaya katılan avukat

Vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat

Heyet hâlinde görev yapan mahkemelerde heyeti
oluşturan hâkimler

Sanık

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre,
disiplin hapsiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Ön ödemeye konu olmaz.

Adli sicil kayıtlarına işlenir.

Yasal bir neden olmaksızın tanıklıktan çekinen kişiye
uygulanabilir.

Ertelemeye konu olmaz.

Tekerrüre esas olmaz.

Sınırlı ehliyetsizlerle ilgili,

I. Kendilerine yapılan karşılıksız kazandırmaları
kabul edebilirler.

II. Kefil olabilirler.

III. Yasal temsilcilerinin rızasıyla nişanlanabilirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve III I, II ve III

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

A)

B)

C)

D)

E)

17.

A) B) C)

D) E)

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi evliliğin mutlak butlanına
yol açan nedenlerden biridir?

Evlenmenin ayrı cinsten iki kişi arasında yapılmamış
olması

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması

Evlenmenin temsilci aracılığıyla yapılması

Eşlerden birinin evlenme iradesini açıklamamış olması

Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış
olması

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi nişanın bozulmasının
sonucu olarak kusurlu olan tarafın da ileri
sürebileceği bir taleptir?

Hediyelerin geri verilmesi

Maddi tazminat

Manevi tazminat

Yoksulluk nafakası

İştirak nafakası

I. Vasiyetname

II. Miras sözleşmesi

III. Mirasçı atama

Yukarıdakilerden hangileri şeklî anlamda ölüme
bağlı tasarruflar arasında yer alır?

Yalnız I Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

18.

A)

B)

C)

D)

E)

19.

A)

B)

C)

D)

E)

20.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Van Gölü’ne dökülen Erciş’teki bir derenin ağzında
av yasağı olmayan dönemde inci kefali avlayan
Ferit’in, bu balığın mülkiyetini kazanma biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?

Devren kazanma

Kaybedilmiş eşyanın bulunarak mülkiyetin kazanılması

İşleme

Malların birleşmesi veya karışması sonucu mülkiyeti
kazanma

Sahiplenme

I. Oturma hakkı

II. Taşınmaz yükü

III. Mülkiyet hakkı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre,
yukarıdakilerden hangileri sınırlı ayni hak niteliği
taşır?

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre alacaklının,
alacağı için mahkemede dava açmasının söz konusu
alacağın zaman aşımına etkisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

Zaman aşımı kesilir.

Zaman aşımı süresi, hak düşürücü süreye dönüşür.

Zaman aşımı, dava sonuçlanıncaya kadar durur.

Zaman aşımına etkisi olmaz.

Alacaklı zaman aşımından feragat etmiş olur.

21.

A)

B)

C)

D)

E)

22.

A) B) C)

D) E)

23.

A)

B)

C)

D)

E)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre hukuki
işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca
kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden
anlaşılmadıkça aşağıdaki durumların hangisinde
sona ermez?

Temsilcinin gaipliğine karar verilmesi

Temsil olunanın ölümü

Temsilcinin iflas etmesi

Temsilcinin evlenmesi

Temsil olunanın fiil ehliyetini kaybetmesi

I. İmzalı bir mektup

II. Asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf

III. Güvenli elektronik imzayla gönderilip saklanabilen
metinler

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda aksi
öngörülmedikçe yukarıdakilerden hangileri
yazılı şekil yerine geçer?

Yalnız II Yalnız III I ve II

I ve III I, II ve III

24.

A)

B)

C)

D)

E)

25.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüde
düşmesine ilişkin koşullardan biri değildir?

Edimin ifası mümkün olmalıdır.

Borç muaccel olmalıdır.

Borçlu kusurlu olmalıdır.

Alacaklı edimi kabule hazır olmalıdır.

Borçlunun, edimi ifadan kaçınmayı sağlayan bir hakkı
bulunmamalıdır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre, ceza
koşuluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Asıl borç herhangi bir nedenle geçersiz ise cezanın
ifası istenemez.

Alacaklının, kararlaştırılan cezanın ifasını talep
edebilmesi için zarara uğramış olması gerekir.

Hâkim, kural olarak aşırı gördüğü cezayı kendiliğinden
indirir.

Alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza tutarını
aşıyorsa alacaklı, borçlunun kusuru bulunduğunu
ispat etmedikçe aşan miktarı isteyemez.

Ceza koşulunun geçersiz olması, asıl borcun
geçerliliğini etkilemez.

26.

A)

B)

C)

D)

E)

27.

A)

B)

C)

D)

E)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre adam
çalıştıranın sorumluluğuyla ilgili,

I. Kusur sorumluluğu hâllerinden biridir.

II. Zararın üçüncü bir kişiye verilmiş olması gerekir.

III. Adam çalıştırana kurtuluş kanıtı getirerek
sorumluluktan kurtulma imkânı tanınmıştır.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve III I, II ve III

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, ticaret
unvanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını şube
olduğunu belirterek kullanmak zorundadır.

Komandit şirketin ticaret unvanı, komandite
ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve
türünü gösterecek bir ibareyi içerir.

Anonim şirketin ticaret unvanında işletme konusunun
gösterilmesi gerekir.

Her tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren on
beş gün içinde ticari işletmesiyle birlikte seçtiği ticaret
unvanını da işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret
siciline tescil ve ilan ettirir.

Ticaret unvanı, ticari işletmeden ayrı olarak bir
başkasına devredilebilir.

28.

A) B) C)

D) E)

29.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Gerçek kişi tacir Nuri’nin ticareti terk ettiğini ticaret
siciline bildirmesi ve mal beyanında bulunması üzerine
durum usulüne uygun olarak ilan olunmuştur.

Buna göre, ticareti terk eden tacir Nuri hakkında ilan
tarihinden itibaren en fazla ne kadar süre içinde iflas
yoluyla takip yapılabilir?

2 ay 3 ay 6 ay 1 yıl 2 yıl

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, kollektif
şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Ortaklar, şirket borçlarından dolayı sınırsız olarak
sorumludurlar.

Yalnız gerçek kişiler ortak olabilir.

Tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

Ortaklar, şirket borçlarından dolayı müteselsilen
sorumludurlar.

Azami bir ortak sayısı öngörülmemiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi geçerli bir şirket birleşmesi
değildir?

Kollektif şirketin devralan şirket olması kaydıyla limited
şirketle birleşmesi

Limited şirketin devralan şirket olması kaydıyla
kooperatifle birleşmesi

Kooperatifin devralan şirket olması kaydıyla komandit
şirketle birleşmesi

Komandit şirketin devralan şirket olması kaydıyla
kollektif şirketle birleşmesi

Anonim şirketin devralan şirket olması kaydıyla
komandit şirketle birleşmesi

30.

A) B) C) D) E)

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

I. Bono

II. Çek

III. Poliçe

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, 
yukarıdakilerden hangileri hamiline yazılı
düzenlenebilir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III I, II ve III

Poliçenin kabulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Poliçeyi kabul eden muhatap, poliçenin asıl borçlusu
hâline gelir.

Poliçe bedelinin kısmen kabulü mümkündür.

Kabul beyanı kural olarak kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Poliçeyi yalnız lehtar kabule arz edebilir.

Muhatabın, poliçenin ön yüzüne yalnız imzasını
koyması kabul hükmündedir.

Genel haciz yoluyla takipte, icra dairesince takdir
edilen kıymete göre haczedilen malların takip
konusu alacağı ve takip giderlerini karşılamaya
yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde düzenlenen haciz
tutanağının niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Geçici aciz belgesi

Kesin aciz belgesi

Geçici rehin açığı belgesi

Kesin rehin açığı belgesi

Mal beyanı

33.

A) B) C)

D) E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)

35.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 Hacizde tertip ilkesine göre, borçlunun aşağıdaki
mal ve haklarından hangisi diğerlerinden daha sonra
haczedilir?

Yalnız yaz tatillerinde kullandığı evi

Yıl boyunca kullandığı motorlu taşıtı

İstihkak davasına konu olan arazisi

Anonim şirketteki imtiyazlı payları

Kiraya verdiği konuttan elde ettiği kira geliri

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre,
aşağıdakilerden hangisi vadesi gelmemiş bir
borçtan dolayı ihtiyati haciz istenebilecek hâllerden
biri değildir?

Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin olmaması

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla
mallarını gizlemeye hazırlanması

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla
kaçması

Borçlunun borcunun senede bağlanmamış olması

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla
alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde
bulunması

36.

A)

B)

C)

D)

E)

37.

A)

B)

C)

D)

E)

Genel haciz yoluyla takipte ödeme emrine, maddi
hukuka ya da takip hukukuna dayanan nedenlerle itiraz
edilebilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi takip hukukuna
dayanan itiraz nedenlerinden biridir?

Borcu doğuran sözleşmenin geçersiz olması

Alacağın muaccel olmaması

Borcun, takip talebinde gösterilen tutardan daha az
olması

Borcun zaman aşımına uğramış olması

İcra dairesinin yetkisiz olması

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na göre, genel
iflas yoluyla takipte iflas davasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

Basit yargılama usulü uygulanır.

Davaya bakmakla icra mahkemesi görevlidir.

İflas ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 yıl
içinde açılabilir.

Davaya bakmaya borçlunun işlem merkezinin
bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Borçlu iflas ödeme emrine itiraz etmese dahi iflas
sonucunu gerçekleştirmek isteyen alacaklının iflas
davası açması gerekir.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi değildir?

Esnaflar

Donatma iştiraki

Ticari işletmesi yasal temsilcisi tarafından işletilen
küçükler

Ticari işletmesini fiilen işletmeye başlamamış
ancak ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş
olan kimseler

Bir ticari işletmeyi kısmen kendi adına işletenler

40.

A)

B)

C)

D)

E)

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
9
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2018-KPSS Alan Bilgisi
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HUKUK

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

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




