
A GRUBU

2022

TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

KPSS

5
DENEME



Komisyon

A GRUBU TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 5 DENEME

ISBN 978-0-2021-0127-9

Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. A.Ş.’ye aittir. Anılan kuruluşun izni 
alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt ya da başka 

yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Bu kitap, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrolü ile satılmakta-
dır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın 

almamasını diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık, 1998 yılından bugüne uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten uluslararası akademik 
bir yayınevidir. Yayımladığı kitaplar; Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer 

almaktadır. Dünyadaki en büyük çevrimiçi kamu erişim kataloğu olan WorldCat ve ayrıca Türkiye’de kurulan Turcademy.
com tarafından yayınları taranmaktadır, indekslenmektedir. Aynı alanda farklı yazarlara ait 1000’in üzerinde yayını 
bulunmaktadır. Pegem Akademi Yayınları ile ilgili detaylı bilgilere http://pegem.net adresinden ulaşılabilmektedir.

1. Baskı: Ekim 2021, Ankara

Proje-Yayın: Özge Türk

Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur Öcalan

Kapak Tasarımı: Pegem Akademi

Baskı: Vadi Grup Basım A.Ş.
 Saray Mah. 126. Cad. No: 20/A

Kazan/ANKARA
(0312 394 55 91)

Yayıncı Sertifika No: 36306
Matbaa Sertifika No: 49180

İletişim
Shira Ticaret Merkezi, Macun Mahallesi 204 Cad. 

No: 141/33, Yenimahalle/Ankara
Yayınevi: 0312 430 67 50
Dağıtım: 0312 434 54 24 

Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net

E-ileti: pegem@pegem.net
WhatsApp Hattı: 0538 594 92 40



ÖN SÖZ

Sevgili Kamu Personeli Adayları; 

KPSS yayınlarında hissedilen önemli bir eksikliği gidermek ve adaylara daha nitelikli ve kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla 

böyle bir çalışma hazırlanmıştır. Kitaptaki denemeler hazırlanırken her sorunun KPSS formatına bire bir uygun olmasına özen 

gösterilmiş, çıkması muhtemel tüm konulara da gerektiği kadar yer verilmiştir. 

Sınavda başarılı olabilmek için yeterli bilgi düzeyinin yanı sıra çok sayıda soruyu anlayarak hızlı bir şekilde cevaplamak 

gerekmektedir. Bu koşul göz önünde bulundurularak sınavda karşınıza çıkabilecek soru türleri çözümleri ile  birlikte sizlere 

sunulmuştur. 

Bu kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net adresine e-posta yoluyla ya da 0538 594 92 40 numaralı 

telefona WhatsApp üzerinden iletmeniz yeterli olacaktır.

Kitabımızın hepinize faydalı olacağını umuyor, Pegem Akademi Yayıncılık olarak bütün KPSS adaylarına başarılar diliyoruz.

Pegem Akademi Yayıncılık



iv

İÇİNDEKİLER

Deneme 1 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

Çözümler��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34

Deneme 2 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 66

Çözümler��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99

Deneme 3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 132

Çözümler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164

Deneme 4 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 196

Çözümler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 231

Deneme 5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 263

Çözümler������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 294

Cevap Anahtarı ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 328



1

DENEME SINAVI

Diğer sayfaya geçiniz.

1.	 Bu	testte	40	soru	vardır.
2.	 Cevaplarınızı,	cevap	kağıdının	Hukuk	Testi	için	ayrılan	kısmına	işaretleyiniz.

HUKUK TESTİ
ALAN  

BİLGİSİ
1

1. 

I. Aynı iş yerinde, aynı dönem için birden fazla toplu 
iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

II. Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sen-
dikaya üye olunamaz.

III. Memurlar ve diğer kamu görevlileri toplu sözleşme 
yapma hakkına sahiptir.

IV. Kamu görevlileri grev hakkına sahiptir.
Yukarıdakilerden	hangileri	 ilk	kez	2010	değişikliği	
ile	1982	Anayasası’na	dâhil	olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV
 D) II ve III  E) I, II ve III

2. 

I. Koruma sağladığı alan
II. Koruma sağladığı süre
III. Korumadan yararlanabilecek kişiler
Yukarıda	verilen	hususlardan	hangileri	yasama	so-
rumsuzluğu	 ve	 yasama	 dokunulmazlığında	 farklı	
şekillerde	düzenlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II  E) I, II ve III

3. 1982	 Anayasası’na	 göre	 hâkim	 ve	 savcılarla	 ilgili	
olarak	aşağıda	verilenlerden	hangisi	yanlıştır?

A) Hâkimler ve savcılar 65 yaşını dolduruncaya kadar 
hizmet görürler.

B) Hâkimler ve savcılar, kanunda belirtilen görevlerin-
den başka, resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.

C) Hâkim ve savcıların yargısal denetimi yani verdik-
leri kararların hukuka uygun olup olmadığı yüksek 
mahkemelerce denetlenir.

D) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya gö-
revleri sırasında suç işleyip işlemediklerini araş-
tırma, inceleme ve soruşturma işlemleri Anayasa 
Mahkemesince yapılır.

E) Hâkim ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet 
Bakanlığına bağlıdır.

4. 1982	Anayasası’na	göre;	meclis	iç	tüzüğünün	şekil	
yönünden	 anayasaya	 aykırı	 olduğu	 gerekçesi	 ile	
aşağıdakilerden	 hangisi	 Anayasa	 Mahkemesine	
iptal	davası	açamaz?

A) TBMM üye tam sayısının 1/5’i milletvekili 
B) Cumhurbaşkanı
C) TBMM üye tam sayısının 1/10’u milletvekili
D) TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti 

grubu
E) TBMM’de ikinci en çok üyeye sahip parti grubu

5. Aşağıdakilerden	 hangisi	 idare	 hukukunun	 incele-
me	alanına	dâhil	edilemez?

A) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin kamulaştırma 
yetkisi

B) Bir memurun borçlanma neticesinde aylığının be-
lirli bir bölümüne tedbir konulması

C) Kaymakamın görev yeri değişikliği
D) Muhtarın yetkileri
E) Belediye zabıtasının idari ceza vermesi

6. Malik,	kamulaştırma	bedeline	itiraz	etmek	istiyor-
sa	hangi	yola	başvurmalıdır?

A) İdare Mahkemesine iptal davası açmalıdır.
B) Vergi Mahkemesine bedel artırımı davası açmalıdır.
C) Danıştayda tam yargı davası açmalıdır.
D) Adli yargıda bedel artırımı davası açmalıdır.
E) Mahkemenin atadığı bilirkişiye dilekçe yoluyla iti-

raz etmelidir.
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7. Aşağıdakilerden	hangisi	merkezden	yönetimin	ya-
rarlarından	biri	olarak	gösterilemez?

A) Ülkede mali denetim kolaylaşır. 
B) Siyasal güç merkezden yönetimle genişler ve güç-

lenir.
C) Kamu hizmetleri için gerekli sermaye ve uzmanlık 

gereksinimi merkezden yönetimi gerekli kılan bir 
nedendir.

D) Merkezden yönetimde idarenin yerel etki ve baskı-
lara karşı yansızlığı daha kolay sağlanabilir.

E) Merkezden yönetim kırtasiyeciliği artırır.

8.	

I. Duruşmalarda taraflara üçer kez söz verilir.
II. Danıştay ile idare ve vergi mahkemelerinde açılan 

on bin Türk Lirasını aşan tam yargı davalarında ta-
raflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

III. Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savun-
malarda yapılabilir.

IV. Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az 
otuz gün önce taraflara gönderilir.

V. Duruşma yapıldıktan sonra en geç otuz gün içinde 
karar verilir.

İdari	 yargıda	 görülen	 davalarda	 duruşma	 ile	 ilgili	
yukarıda	verilen	bilgilerden	hangileri	yanlıştır?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve V

E) I, III ve V

9.	 Taşınır	mallara	 ilişkin	 idari	davalarda	yetkili	mah-
keme	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bölge İdare Mahkemesi 
B) Danıştay 
C) Dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleş-

meyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare 
mahkemesi

D) Taşınırın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
E) Davacının ikametgahında bulunan idare mahke-

mesi

10. Aşağıdakilerden	 hangisi	 Danıştay	 dava	 daireleri	
arasındaki	iş	bölümünü	belirlemeye	yetkilidir?

A) Danıştay Genel Kurulu
B) Danıştay Başkanlık Kurulu
C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu
D) Adalet Bakanlığı
E) Danışta 1. Dairesi

11. Anayasanın	 38’inci	 maddesinde	 yer	 alan	 “Kim-
se, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye 
suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan 
cezadan daha ağır bir ceza verilemez.”	hükmü,	aşa-
ğıdaki	hangi	ceza	hukuku	 ilkesini	öncelikle	 işaret	
etmektedir?

A) Cezada adalet ilkesi
B) Kusurlu sorumluluk anlayışı
C) Kanunilik ilkesi
D) Şahsi sorumluluk ilkesi
E) İnsancıllık ilkesi

12. Cezada	 adalet	 (orantılılık)	 ilkesi	 kapsamında	 ön-
celikle	anlaşılması	gereken	aşağıda	yer	alanlardan	
hangisidir?

A) Ceza yargılamaları sonucunda verilen kararlar ke-
sinleşmeden infaz olunamaz.

B) Kişiye işlediği fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve gü-
venlik tedbirine hükmolunur.

C) Ceza hukuku yaptırımları herkese eşit uygulanır.
D) Kusuru olmayan kişiye ceza verilmez.
E) Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutula-

maz. 
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13. Türkiye’de	 işlenen	 suçlarda	 yetkili	 mahkeme	 be-
lirlenirken	aşağıdaki	kurallardan	hangisi	öncelikle 
dikkate	alınır?

A) Yetkili mahkeme, Yargıtay tarafından belirlenir.
B) İlk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.
C) Şüpheli veya sanığın en son adresinin bulunduğu 

yer mahkemesi yetkilidir.
D) Şüpheli veya sanığın yakalandığı yer mahkemesi 

yetkilidir.
E) Suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

14. A, kendisine borcu olan B’yi, İzmir’de bir sabah işe 
giderken zorla arabasına bindirip kaçırmıştır. Yanında 
zorla tuttuğu B olduğu hâlde Balıkesir’de kendine ait 
bir çiftlik evine geçen A, B’yi burada bir süre alıkoyar. 
Ancak olayın polise ihbarı sonucu başlayan takip üze-
rine A, yanında B olduğu hâlde bu çiftlik evinden ayrı-
lır ve yine yanında zorla tuttuğu B olduğu hâlde önce 
Manisa’da bir otelde kalır, ardından da Bolu’daki bir 
akrabasının evine geçer. Bolu polisinin bu eve yaptığı 
baskın sonucu B kurtarılır. Baskından kaçan A ise kısa 
süre sonra Zonguldak’ta yakalanır. 

Yukarıdaki	 bilgilere	 göre	 A	 hakkında	 özgürlükten	
yoksun	 kılma	 suçundan	 açılacak	 ceza	 davasının	
hangi	yer	mahkemesinde	görülmesi	gerekir?

A) İzmir B) Balıkesir C) Manisa
 D) Bolu  E) Zonguldak

15. A, B ve C şahısları bir evde hırsızlık yapmak amacıyla 
anlaşmışlardır. Yapılan işbölümüne göre A şahsı kapı-
da gözetleme yapacak, B şahsı kapının kilidini açacak 
ve C şahsı da evdeki ziynet eşyalarını alıp kaçacak-
lardır. Her üçü de görevlerine uymuş ve olay yerinden 
birlikte uzaklaşmışlardır. Kaçacak güvenli bir yer arar-
ken akıllarına yakında oturan arkadaşları D gelmiş ve 
durumu onunla paylaşarak onun evine sığınmışlardır.

Verilen	 olaya	 göre	 aşağıdaki	 ifadelerden	 hangisi	
doğrudur?

A) A şahsı hırsızlık suçuna eksik teşebbüsten sorum-
lu tutulmaktadır.

B) Hırsızlık suçundan dolayı ceza alacak olan tek kişi 
eşyaları çalan C’dir.

C) C hırsızlık suçundan, A ve B ise suçluyu kayırma 
suçundan sorumlu tutulacaktır.

D) D şahsının hırsızlık suçuyla ilgili cezai bir sorumlu-
luğu bulunmamaktadır.

E) Olayda verilen şahısların tamamı hırsızlık suçun-
dan müşterek fail olarak sorumludur.

16. Ceza	 muhakemesinde	 hüküm	 konusunda	 aşağı-
daki	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Yüklenen suç sanık tarafından işlenmesine 
rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin 
bulunması hâlinde beraat kararı verilir.

B) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş 
nedeniyle aşılması hâlinde ceza verilmesine yer 
olmadığı kararı verilir.

C) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı hâlinde ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı verilir.

D) Aynı fiil nedeniyle aynı sanık için önceden verilmiş 
bir hüküm veya açılmış bir dava varsa düşme 
kararı verilir.

E) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde; durma, 
düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı 
verilemez.
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17. 

I. Hakların kazanılmasında
II. Hakların kullanılmasında
III. Borçların ifasında
4721	sayılı	Medeni	Kanuna	göre	iyiniyet	yukarıda-
kileden	hangilerinde	rol	oynar?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
 D) II ve III E) I, II ve III

18.	 Aşağıdakilerden	hangisi	kişilik	hakkına	saldırı	hâ-
linde	açılabilecek	davalardan	biri	değildir?

A) İstihkak davası
B) Tespit davası
C) Men davası
D) Tazminat davası
E) Önleme davası

19.	 Sınırlı	ehliyetsiz	kişinin	aşağıda	verilen	hangi	işle-
minin	geçerliliği	yasal	temsilci	rızasına	tabidir?

A) Kendisine yapılan bağışı kabul etmek
B) Kefil olmak
C) Taşınmaz satış sözleşmesi yapmak
D) Vasiyetname yoluyla vakıf kurma
E) Mirasçı sıfatıyla ivazsız miras sözleşmesi yapmak

20. M ölmüştür. M’nin hayattayken boşanma davası açtığı 
eşi E, oğlu O ile annesi A hayattadır. M’nin herhangi bir 
ölüme bağlı tasarrufu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki	 olaya	 göre	 M’nin	 mirasçılarının	 yasal	
miras	payları	ve	saklı	payları	ile	ilgili	aşağıdaki	ifa-
delerden	hangisi	yanlıştır?	

A) A mirastan pay alamaz.
B) Boşanma davası açılması E’nin mirasçılığına engel 

teşkil etmez.
C) O, mirasın 3/4’ünü yasal miras payı olarak alır.
D) O, boşanma davasının devam etmesine karar 

verirse E’nin mirasçılık sıfatı kesin olarak ortadan 
kalkar.

E) Hâkim boşanma davasının devamına re’sen karar 
veremez.

21. Aşağıdakilerden	hangisi	tapuda	şerh	verilmez?

A) Alım hakkı
B) Yasal önalım hakkı
C) Geri alım hakkı
D) Kira hakkı
E) Arsa payı karşılığı inşaat hakkı

22. Aşağıdakilerden	 hangisi	 özel	 vesayet	 hakkında	
yanlış	bir	ifadedir?

A) Özel vesayet, vesayet altına alınan kişinin fiil eh-
liyetine sahip iki yakın hısımının veya bir hısımı ile 
eşinin istemi üzerine vesayet makamı tarafından 
kurulur.

B)  Aile meclisi, vesayet altındaki kişinin vasi olmaya 
ehil, denetim makamınca atanacak en az üç hısı-
mından oluşur.

C)  Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye 
olabilir.

D)  Aile meclisi üyeleri, görevlerini gereği gibi yerine 
getireceklerine dair güvence vermek zorundadır-
lar.

E)  Aile meclisi görevini yapmadığı veya vesayet 
altındaki kişinin menfaati gerektirdiği takdirde, 
denetim makamı her zaman aile meclisini değişti-
rebileceği gibi özel vesayeti de sona erdirebilir.
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23. Aşağıdakilerden	hangisi	borcu	sona	erdiren	hâller-
den	biri	olan	birleşme	olarak	kabul	edilemez?

A)  Alacaklı A’nın tüm mirasını borçlusu B’ye bırak-
ması

B)  Alacaklı A’nın alacağını borçlusu B’ye devretmesi
C)  Alacaklı A şirketi ile borçlu B şirketinin birleşmesi
D)  Alacaklının A’nın kendisine borcu olan işletmeyi 

satın alması
E)  Borcu için senet düzenleyerek veren A’nın aynı 

senede ciro yoluyla tekrar sahip (zilyet) olması

24. Aşağıdakilerden	hangisi	borç	ilişkisinin	nispiliği	il-
kesinin	istisnası	niteliğindedir?

A) Üçüncü kişinin fiilini taahhüt
B) Kefalet sözleşmesi
C) Alacağın devri sözleşmesi
D) Tam üçüncü kişi lehine sözleşme 
E) Borcun üstlenilmesi sözleşmesi

25. Borcun	ifasında	vade	ile	ilgili	aşağıdaki	ifadelerden	
hangisi	yanlıştır?

A) Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu be-
lirlenmişse bundan ayın birinci ve sonuncu günü; 
ayın ortası belirlenmişse bundan da ayın on beşin-
ci günü anlaşılır. 

B) Borcun ifası için gün belirtilmeksizin sadece ay be-
lirlenmişse bundan o ayın ilk günü anlaşılır. 

C) Belli bir gün sonra olarak belirlenmiş süre, söz-
leşmenin kurulduğu gün sayılmaksızın, bu sürenin 
son günü dolmuş olur. 

D) İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda ta-
til olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendili-
ğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne 
geçer.

E) Borç, alışılmış iş saatlerinde ifa ve kabul edilir.

26. Aşağıdakilerden	 hangisi	 borcu	 ödediği	 takdirde	
alacaklının	haklarına	halef	olmaz?

A) Kefil alacaklıya ifada bulunursa
B) Borcu üstlenenin borcu ödediğinde alacaklının 

haklarına halef olacağı sözleşmede belirtilmişse 
ve borcu üstlenen öderse

C) Müteselsil borçlulardan biri borcun tamamını 
öderse

D) Başkasının borcu için ipotek kuran borcu öderse
E) Üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden taahhüdünü ye-

rine getirirse

27. Aşağıdakilerden	 hangisi	 alacaklının	 temerrüdü	
hakkında	yanlış	bir	ifadedir?

A) Temerrüde düşen alacaklı, ifa isteğinde bulunan 
borçluya karşı ödemezlik def’inde bulunamaz. 

B) Borçlunun kusuru olmaksızın, alacağın kime ait 
olduğunda tereddüt oluştuğu için, borç alacak-
lıya ifa edilmemiş olsa bile borçlu, sözleşmeden 
dönme hakkını kullanamaz. 

C) Borçlunun, alacaklının temerrüde düşmesinden 
önce olduğu gibi, alacaklının temerrüdünden son-
ra da, borcun konusu olan şeyi özenle saklama 
yükümlülüğü vardır. 

D) Borçlu alacaklı temerrüdünden sonra sadece kast 
ve ağır ihmalle verdiği zararlardan sorumlu olur, 
hafif ihmalinden sorumlu olmaz. 

E) Alacaklıdan daha önce temerrüde düşmüş borçlu 
hakkında işlemekte olan borçlunun temerrüdü 
hükümleri, alacaklının temerrüde düşmesi anıyla 
birlikte işletilmez. 

28.	 Aşağıdakilerden	hangisi	için	beş	yıllık	zaman	aşımı	
uygulanmaz?

A) Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi dö-
nemsel edimler

B) Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi yerlerdeki 
konaklama bedelleri ile lokanta ve benzeri yerler-
deki yeme içme bedelleri

C) Sebepsiz zenginleşmeden doğan iade borcu
D) Küçük sanat işlerinden ve küçük perakende satış-

larından doğan alacaklar
E) Vekalet, komisyon ve acentalık sözleşmelerinden, 

ticari simsarlık ücreti alacağı dışında, simsarlık 
sözleşmesinden doğan alacaklar
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Diğer sayfaya geçiniz.

29.	 Aşağıdakilerden	hangisi	ticaret	sicili	ile	ilgili	yanlış 
bir	ifadedir?

A) Ticaret sicili ticaret ve sanayi odaları bünyesinde 
kurulan ticaret sicil müdürlükleri tarafından tutulur.

B) Ticaret sicili ticaret ve sanayi odalarına bağlıdır.
C) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlar-

dan devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur.
D) Ticaret siciline kayıt istisnai hâllerde inşai etkiye 

sahiptir.
E) Ticaret siciline tescil talebinin reddi hâlinde en geç 

10 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz 
edilebilir.

30. 6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	göre	aşağıdaki-
lerden	hangisi	haksız	rekabete	karşı	açılacak	da-
valarda	zaman	aşımı	süresi	ile	ilgili	doğru	ifadedir?

A) Her hâlde doğumundan itibaren 1 yıl, öğrenildiği 
günden itibaren 3 ay

B) Her hâlde doğumundan itibaren 1 yıl, öğrenildiği 
günden itibaren 6 ay

C) Her hâlde doğumundan itibaren 2 yıl, öğrenildiği 
günden itibaren 1 yıl

D) Her hâlde doğumundan itibaren 3 yıl, öğrenildiği 
günden itibaren 1 yıl

E) Her hâlde doğumundan itibaren 5 yıl, öğrenildiği 
günden itibaren 3 yıl

31. 6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	göre	aşağıda-
kilerden	hangisi	geçerli	bir	şirket	bölünmesi	değil-
dir?

A) Anonim şirketin, limited şirkete bölünmesi
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin 

kooperatife bölünmesi
C) Limited şirketin sermayesi paylara bölünmüş ko-

mandite bölünmesi
D) Kooperatifin limited şirkete bölünmesi
E) Kollektif şirketin anonim şirkete bölünmesi

32. 6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	göre	aşağıdaki-
lerden	hangisi	komanditer	ortak	tarafından	serma-
ye	olarak	konulamaz?

A) Taşınır eşya
B) Taşınmaz eşya
C) Fikri mülkiyet hakları
D) Vadesi gelmiş alacaklar
E) Kişisel emek

33. 

I. Kıymetli evrakın barındırdığı hak zaman aşımına 
uğramaz.

II. Kıymetli evrakta mücerretlik ilkesi gereği senedi 
düzenleyen ile alacaklı arasındaki temel ilişki se-
nedin sonraki sahiplerini ilgilendirmez.

III. Kıymetli evrakta hak, senetten ayrı ileri sürülebilir, 
başkasına devredilebilir.

IV. Kıyas yoluyla veya taraflar anlaşarak yeni kıymetli 
evrak türü oluşturulabilir.

6102	 sayılı	 Türk	 Ticaret	 Kanunu’na	 göre	 kıymetli	
evrakla	 ilgili	yukarıdaki	 ifadelerden	hangileri	doğ-
rudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV
 D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

34. Aşağıdakilerden	hangisi	alacak	senetlerinden	biri	
değildir?

A) Sigorta poliçesi
B) Tahvil
C) Çek
D) Pay senedi
E) Bono
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35. Aşağıdakilerden	 hangisi	 alacaklının	 icra	 mahke-
mesine	 başvurarak	 itirazın	 kesin	 kaldırılmasını	
talep	 edebilmesi	 için	 gerekli	 koşullardan	 biri	de-
ğildir?

A) Borçlunun 7 gün içinde imzaya itiraz etmiş olması
B) Alacaklının elinde İİK m. 68’de sayılan belgelerden 

birinin bulunması ve bu belgeleri mahkemeye sun-
ması

C) Alacaklının genel mahkemede itirazın iptali davası 
açmamış olması

D) Alacaklının bu yola kendisine tanınan 6 aylık yasal 
süre içinde başvurması

E) Alacaklının takibe konu ettiği alacağın maddi hu-
kuk bakımından geçerli olması ve alacak miktarı-
nın da belli olması

36. Genel	haciz	yoluyla	takipte	taşınmaz	malların	sa-
tışı	kesin	hacizden	 itibaren	en	geç	ne	kadar	süre	
içinde	talep	edilmelidir?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
E) 1 yıl

37. 

I. Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar
II. Taşınmaz mülkiyeti ve taşınmaz üzerinde ayni hak-

ka ilişkin ilamlar
III. Taşınır mülkiyeti ve taşınır üzerinde ayni hakka iliş-

kin ilamlar
2004	sayılı	İcra	ve	İflas	Kanunu’na	göre	yukarıdaki	
ilamlardan	hangileri	zaman	aşımına	uğrar?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

38.	 Aşağıdakilerden	hangisi	ipoteğin	paraya	çevrilme-
si	yoluyla	ilamlı	takiple	ilgili	yanlış	bir	ifadedir?

A) Alacak hakkı, ipotek hakkı veya her ikisi de ilam 
ya da ilam niteliğinde belgeye dayanıyorsa ödeme 
süresi 7 gündür.

B) Borçlu 7 gün içinde icra mahkemesinden icranın 
geriye bırakılması kararı alabilir.

C) Rehin hakkına itiraz mümkün değildir.
D) Haciz aşaması bulunmaz.
E) Borçlu, borcun zaman aşımına uğradığını ileri sü-

rüp icra mahkemesine başvurarak icranın geriye 
bırakılmasını isteyebilir.

39.	

I. Adi şirket
II. Komanditer ortak
III. Kollektif şirket ortağı
IV. Anonim şirket
2004	sayılı	İcra	ve	İflas	Kanunu’na	göre	yukarıdaki-
lerden	hangileri	iflasa	tabidir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
 D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

40. Aşağıdakilerden	hangisi	iflasta	Asliye	Ticaret	Mah-
kemesinin	görevlerinden	biri	değildir?

A) Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte iti-
raz ve şikâyetleri incelemek

B) İflasta sıra cetveline şikâyetleri incelemek
C) İflasta sıra cetveline itiraz davalarına bakmak
D) İflas davasına bakarak iflas kararı vermek
E) Konkordato komiserinin işlemlerine karşı yapılan 

şikâyetleri incelemek

HUKUK TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


