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5. Türkiye Büyük Millet Meclis inin çıkard ı ğı
yetki
Kanununa
dayanarak,
Bakanlar
Kurulunca belli konuları düzenlemek üzere
çıkarılan
yazılı
hukuk
kuralları
aşağıdakilerden hangisidir?

piKKATI

Bu d ersin k a psamına giren ba z ı kon ul arda,
ders kita bınızın b asıma hazır l an m asın da"
s o nra değ i ş iklik ya pılmı ş olabil ir . Bu nunla
kitabı nızda

bir likte, testte ki s orulan, d e r s

velilen bilgilere göre cev a playınız . Bir
so runun ceva b ı sonraki düze nlemelerle
değiş mi ş o lsa bile, k ita ptak i bilg iye g ö re
doğ ru o la n ceva bı i şa ret l eyiniz .

1. Askerlerin
ve
emniyet
kendilerinden
bir
üst
selamlama ları

A)

Hukuk

hangi

Genel Düzenleyici işlemler
Yönetmelikler
cı Kanun Teklifleri
OL Kanun Hükmünde Kararnameler
El Tüzükler

Al
Bl

mensuplar ı n ı n

r ütbedeld ler i

kuralların gwağidir?

kuralları

Bl Örf adet kuralları

6.

CL Görgü kural la'"1
Dl AHak k ı.r alları
El Din kuralları

Bı r

kısım

haklar sahıbıne tek taraflı bır ırade
yeni br huklA<i dxllTl yaratmak veya
mevcut bir hukuki ci.Jrumu degşti rmek veya mevcut
bir hukuki durllTl u tamamen Oftadan kaldırmak
yetkisi ni verir ler ,
açıklamas ıyla

Bu haklara ne ad verili r1
2.

Aşağıdaki durumlarda" hangisinde tazminat
söz konusu olmaz?

A)
B)

Haksı z

Kamu hakları
Yerilik doğ..ıran haklar
cı Sınır lı ayni haklar
Dl Madd mallar üzerindeki mutlak haklar
El Alelade haklar

Al
Bl

fii l nederiyle zarar verm e

5amış oIdJğ..ı malı zamanında teslim etmeme

nedeniyle zar ar verm e

c)

Sözleşme

hükümteıifll:!

aykırı

davran ı ş

nedeniyle zarar verm e
OL Sözleşme hükümlerine uym.::rna nedeniyle
zarar verme
El Evlemıe i şl emini resmi evlerdrme memuru
önünde yapmama

7.

Aşağıdaki

devren
Al

durumlardan hangisi hakların
bir örnek oluşturur?

kazanılma s ına

Murat

akşam

ye meği

için dört tane

ba lı k

tutmuştur.

3.

Aşağıdakilerden
alınan

hangisi servet
vergilerden biri deği Idir?

Bl

üzerinden

cı

Ali parktaki elma ağacından elma a lmışt ır,
Esra bir sokak kedisine acıdığı için evine
a l mıştır.

OL Sami k itapla n nı Ümran'a salm ı şlır.
El Sibel'in vapurda te rke ttiği gazeteyi Nilgün
almış ve evine götürmüşt ür.

Motorlutaşıt vergsi
KlIlITll a- vergsi
cı Taşıtal ı m vergsi
OL Veraset ve intikal vergsi
El Emlak verg si

Al
Bl

8.
4.

Aşağıdakilerden
kapsamına

hangisi Ticaret Kanununun
girmez?

Aşağıdakilerden

Al
Al
Bl
CL
OL
El

A

hangisi

ölümün

hukuksal

eşya

niteliğine

sonuçlarından dtğjldir?

Tica ri işletme
Sigorta
Adi şirket
K ı ymetli evrak
Deniz ticareti

Ölen

kişini n

ceseanin

dönüşmesi

Bl Gerçek kişiliğin sona ermesi
CL Kiş i lik haklarının Oftadan kalkması
Dl Kiş i ye bağlı hakların ortadan kal k mas ı
El Malvarl ı ğı hal< lar m ı n mirasç ı lara geçmesi
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9.

hangis i bir derneğin tüzel
sona ermes i nedenlerinden b iri

14.

Aşağıdakilerden

ki ş iliğinin

Aşağıdakil e rden
hangisi
türlerinden biri degi ldir?

sorum l uluk

degildir?
Al

Ilk

genel

kurul toplantısının

Al
Bl

olması

BL

Acız halıne düşme

cı

Amacın gerçekleşmiş olması

OL üst

uste

üç defa

olağan

genel

Şahıs

ile sorumluluk
Bölünebilen sorumluluk
cı Sınırsız sorumluluk
OL Sınır11 sorumluluk
El Mal ile sorumluluk

yapılmamış

kurul

toplantısının yapılamaması

El

10.

Yönetim kurulunu kuramayacak hale gelme

hangisi Mede ni Kanun'da
belirti len ki ş ilik ha klarına sa ldınnın söz
konus u oldugu durumlarda a ç ılabilec e k
dav alardan biri degildir?
Aş ağıdakil e rden

Tespit davası
Tazminat davası
cı Önleme davası
OL Saldınya son verilmesi
El Hakarel davası

15. i.

Aldatma
Derhal

11. .

kastı
gerçekleşecek

ağır

tehlike

bir

oluştunna

II'

Belli hususlarda aldatılma
üçüncü kişi larafından da yapılabilme
Kendiliğinden hükümsüz olma

'V.

Al
Bl

V.

"Hi le"
ile
ıl gı lı
hangileri va nlı s t ı r?

davası

yukandak i

ifadelerden

ii ve V
IVveV
cı 1," ve LV
OL 1,IIIveV
ElII,lVveV

A)
Bl
11.

hangis i kamu hukuku tüzel
b iri degildir?

Aşa ğıdakilerden
ki ş ilerinden

Al
Bl

Belediye
iı

cı

Demekler
OL Köy
El Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
16. Resmi

ş ekle

a ş ağıdakilerde n

12.

Aşa ğıdaki l erden

yükleyen

Al
Bl
cı

hangisi her iki tarafa borç
biri degi ldir?

uvulm a ma sını n

sonucu

hangis idir?

A) Kısmi but!an
Bl Mutlak but!an
c) iptal edilebilirlik
OL Nisbi but!an
El Tek taraflı bağlama zl ı k

s özle ş me lerden

Hizmet
Kira
Satım

OL Vasiyet
El Trampa

13.

Aşa ğıdakilerden hangisinde borç ili ş kisinin
zorYnlY uns urla rını n 1yw.ü. 1iLm ve .Si29.DıI.
olarak verilmi ştir?

Al
Bl
CL
Dl
El

A

17.

göre

Sahcı-alacaklı --kefil

A)
Bl
CL
Dl
El

Borçlu-ketil-vade
Edim-sözleşme -semen

Semen-alacakh-faiz
Alacaklı -borçlu-edim

13

hangis i Borçlar Kanunu'na
hata degildir?

Aşağıdakilerden
esaslı

lüzumlu vasıflannda hata
konusu olan şeyde hal a
mahiyetinde hala
Sözleşmede kişide hata
Sözleşmen in saiklerine ilişki n hata
Sözleşmenin

SöZıeşmenin
Sözleşmenin
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18.

imza
unsuru hakkında
ifadelerden hangisi yanlıstır?

Sözleşmelerdeki
aşağıdaki

A)

Bl

22.

Aşağıdakilerden

biri

hangisi

takasın şartlarından

değildir?

Borçlunun temerrüde düşmesi
Borçlann karşılıklı olması
cı Borçlann benzer olması
OL Borçlann muaccel olması
El Takas açıklamasında bulunu lmuş olması

Kefalet senedinde sadece borç altına giren
kefilin imzası
yeterli olup alacaklının
imzasına gerek yoktur.
Kıymetli
evrak tedavüle çok miktarda
çıkanlıyorsa imzanın bir alel aracılığıyla
konulması mümkündür.

Al
Bl

cı

şart deQildir.
OL Temsilci. temsilolunanın

El

açık

muvafakati
23. Lfa zamanına ilişkin aşağıdaki
hangisi vanhstır?

imza alamayan bir kimse parmak basabilir
veya mühür kullanabilir. Ancak bunlar

ifadelerden

onaylanmalıdır.

Al

Müeccel borçlarda, vade gelmeden borcun
isteneme%..
Bl Taraflar
borcun
ifasını
bir
süreye
ifası

bağlayabilirler.
cı

19.

Aşağıdaki

ulaktan

ayırt

ifadelerden hangisi
etmektedir?

Borçlu. borcunu
vaktinden
önce
ifa
edemez.
OL lfa zamanı borcun ifa edilmesi gereken

temsilciyi

andır.

El Vade olarak
günüdür.

Al
Bl

Temsilci hak ve borçlara sahip olur.
Temsilci temsilolunanın iradesini açıklar.
cı Temsilci ergin olmalıdır.
OL Temsilcinin ayırt elme gücüne sahip olması
gerekmez.
El Temsilci bizzat kendi iradesini açıklar.

ayın başından kası! ayın

24. Taksille satım sözleşmesine ilişkin
ifadelerden hangisi yanhstır?

Al

Satıcı nın satılan şeyi,

tüm taksit ödemeleri
alıcıya
teslim
etme
kadar
yükümlülüğü yoktur.
Bl Taksille satım, veresiye satım türüdür.
cı Alıcı birnirini izleyen iki taksiti ödemediğ i
zaman temerrüde düşer.
OL Satım sözleşıııı:ıı>i. mülkiyeti saklı tutma
kaydı kanarak yapılabilir.
El Semenin belli taksitler halinde kısım kısım
ödenmesinin karar1aştınld ı ğl satım tÜrüdÜL

Veka lelsi%. iş görme
Vasıtas ız temsil yetkisi
cı Kanuni temsil yetkisi
OL Aleni tem.sil yetkisi
El Umumi temsil yetkisi

A)
Bl

25.

Taşınmaz

satımına

ifadelerden hangisi

ilişkin

aşağıdaki

yanhstır?

aşağıdaki

Al

Süreye bağlanmış borçlarda süre geçtikten
sonra borçlu lel1l9rrüde düşebiliL
Bl Borç muaccel olmalıdır.
CL Ifanın imkansız oldUğU durumlarda borçlu
temerrüde düşer.
OL Kuralolarak. alacaklının borçluya ihtarda
bulunması gereklidir.
El Borçlu ifa mümkünse temerrüde düşer.

A)

A

aşağıdaki

bitene

20. Temsilciye verilen temsil yetkisi, temsil
olunana ait bütün işlerin görülmesi için
verildiği takdirde aşağıdakilerden hangisi söz
konusu olur?

21. Borçlunun temerrüdüne i l işkin
ifadelerden hangisi yanlıstır?

birinci

Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar resmi
şekle tabi olmaksızın satılabilirler.

B)
değildir.
cı

Nolerler

taşınmaz

OL

Taşınınaz :satımı

satımına

ilişkin

resmi

tapu sicil memuru önünde

yapılmalıd ır.

El

14

Noterler taşınınaz satış vaadi
düzenleme yetkilerine sahiptirler.
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26.

Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesini
sona erdiren nedenlenkm biri değildir?

A)

Kiralaya nın ,

taşınmazı

olarak kullanma

Kıra sözleşmesının süresının

Fesih
Kiracının ,

El

olarak
ihbar

kiralanan

sona

yargı

türlerinden biri

cı

Uyuşmazlık yargısı

D) Askeri yargı
E) Idari yargı

uygun

kullanması

27. Factoring sözleşmesi ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?
A)

ermesı

şeyi sözleşmeye

hangisi

Al Adli yargı
B) Anayasa yargısı

kendisi için konut

cı

Aşağıdakilerden

değildir?

ihtiyacı

BL
OL

30.

aşağıdaki

Alacaklann tahsil edilmerne riskini fa ctoring
şirketi devralır.

Bl

Factoring,

müşterinin alacağının,

factoring

şir1o;eti tarafından satın alınmasıdır.

cı

Dl

Factoring sözleşmesi sadece uzun vadeli
alacaklar için söz konusudur.
Factoring şirketi, ihtar işlemleri gibi hizmetler
için "factoring harcı" denilen bir komisyon
alır.

El

28.

Borçlunun
muhasebesinin
facloring şir1o;eti üsllenebilir.

tutulmasını

Alacaklının

öncelikle asıl borçluyu takip edip,
ondan almak zorunda olduğu
kefalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

alacağını

A)
Bl

Kefile kefalet
Adi kefalet
cı Müteselsil kefalet
OL Biılikle kefalet
El Rücua kefalet

29. Anayasa
aşağıdaki

A)

Mahkemesi, kararlarına
ilişkin
ifadelerden hangisi yanlıstırı

Anayasa Mahkemesi kararlan tüzel

kişileri

bağlamaz.

Bl
cı

Anayasa Mahkemesi kararlan kesindir.
Anayasa Mahkemesi kararlan ile yani bir
uygulamaya yol açacak biçimde hüküm
oluşturulamaz.

Dl
El

A

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal
kararlan geriye yürümez.
Anayasa
Mahkemesi
kararlan.
Resmi
Gazetede hemen yayınlanır.
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