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Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS
ve Kamu Kurum ve Banka sınavlarına hazırlıkları her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Kariyer meslek sınavlarına ve Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
hazırlanma konusun da mezunların yeterli bilgiye sahip
olmadıkları görülmekte, uzman kişi veya tecrübeleriyle
kendini kanıtlamış yetkin kurumlar tarafından rehberlik ve
destek alma ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir.
Başkent Kariyer, Kadrosu 2000 yılından bu yana uzman akademisyen ve öğretici kadrosu ile yüzlerce öğrencinin istediği kariyer meslek sınavlarını kazandırmış,
üstün başarılara imza atmıştır ve bu anlayışla da yoluna
devam edecektir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)
ve kamu kurumlarının yaptığı yazılı sınavlarının kapsamı
ve zorluk derecesi düşünüldüğünde uzman öğretici kadronun yetkin kişiler tarafından oluşması gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Mevcut bu mülakat soruları, yıllardır kazandırdığımız
birçok öğrenci tarafından mülakat aşamalarında kendilerine yöneltilen gerçek sorulardır.

HUKUK
MÜLAKAT SORULARI

Hukuk Mülakat Soruları
1. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının yapılmadığı,
esas olarak geleneklere dayanan ve ortak hukuk anlamına gelen hukuka ne denir?
Cevap: Common law
2. Bir ticari işletmenin ticari işletme olması için gerekli
şartlar nelerdir?
Cevap: Gelir sağlama hedefi, devamlılık, belli sınırı
aşma, bağımsızlık
3. Devrin tescil ve ilanından sonra doğan borç ve yükümlerden sorumlu olmamakla beraber, devirden öncekilerden kaç yıl ile devralanla birlikte müteselsilen
sorumludur?
Cevap: İki yıl
4. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye ne isim verilir?
Cevap: Tacir
5. Ticaret şirketleri ne zaman tacir sıfatını kazanır?
Cevap: Tescil ile tüzel kişilik kazandıkları anda
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6. Faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren kaç gün
içinde içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa, fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?
Cevap: Sekiz gün
7. Her tacir ticari işletmenin açıldığı günden itibaren kaç
gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür?
Cevap: On beş gün
8. İktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her türlü kötüye
kullanılmasına ne ad verilir?
Cevap: Haksız rekabet
9. İki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan
dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten
karşılıklı olarak vazgeçip, bunları hesabın kesilmesinden sonra bakiyeyi isteyebileceklerini sağlayan sözleşmeye ne ad verilir?
Cevap: Cari hesap
10. Bağımlı tacir yardımcıları hangileridir?
Cevap: Ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı
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11. Ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek
amacıyla ile gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına
karşı sınırlandırılmadığı şirket hangisidir?
Cevap: Kollektif Şirket
12. Anonim şirket en az kaç kişiyle kurulu?
Cevap: Bir kişi
13. Müşterek amaca ulaşabilmek için gayret, özen ve
çaba harcama hangi şirket sözleşmesinin unsurudur?
Cevap: AFFECTİO SOCİETATİS
14. Tüzel kişiliği olmayan, ortakların şirket borçlarından
dolayı birinci dereceden, sınırsız ve müteselsilen sorumlu olduğu şirket hangisidir?
Cevap: Adi şirket
15. Tacirin, tacir sıfatı sona erse dahi ticari defterlere ilişkin hangi yükümlülüğü devam eder?
Cevap: On yıl saklama
16. Cari hesapta, haksız olarak hesaba geçirilen kalemlere ilişkin davalar kaç yılda zaman aşımına uğrar?
Cevap: Beş Yıl
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17. Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına
sahip olması hangi ilkeyi ifade eder?
Cevap: Genel oy ilkesi
18. 1982 Anayasası’na göre, yasama yetkisi, Türk milleti
adına hangi kuruma verilmiştir?
Cevap: TBMM
19. 1982 Anayasası’na göre, gensoru önergesi kim tarafından verilebilir?
Cevap: Millet vekili veya siyasi parti grupları
20. 1982 Anayasası’na göre, Kanun hükmünde kararnameler kim tarafından çıkarılır?
Cevap: Bakanlar Kurulu
21. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili dokunulmazlığı
kim tarafından kaldırılır?
Cevap: TBMM
22. 1982 Anayasası’na göre, milletlerarası antlaşmaları
onaylama ve yayımlama yetkisi kime aittir?
Cevap: Cumhurbaşkanı
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23. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına TBMM
üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi
için kaç milletvekilinin yazılı teklifi gereklidir?
Cevap: Yirmi
24. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mali denetimini hangi kurum gerçekleştirir?
Cevap: Anayasa Mahkemesi
25. 1982 Anayasası’na göre, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olanlar kaç yıl süreyle bir başka partinin
kurucusu veya üyesi olamazlar?
Cevap: Beş yıl
26. 1982 Anayasası’na göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?
Cevap: Yirmi iki asıl ve on iki yedek üye
27. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi üyeleri
kaç yıl için seçilir?
Cevap: On iki
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28. 1982 Anayasası’na göre, Anayasanın değiştirilmesi
TBMM üye tamsayısının en az kaçının yazılı teklifiyle
mümkündür?
Cevap: Üçte birinin yazılı teklifi
29. Türkiye’de idari teşkilat esas olarak kaça ayrılır ve
bunlar nedir?
Cevap: Türkiye’de idari teşkilat merkezi idare ve mahalli idare olmak üzere ikiye ayrılır.
30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, adaylık
süresi içinde görevine son verilen memur kaç yıl süreyle devlet memurluğuna alınamaz?
Cevap: Üç yıl
31. Aynı tüzel kişi bünyesindeki bir üstün astı yönlendirme
ve denetleme yetkisine ne ad verilir?
Cevap: Hiyerarşi
32. Devlet Denetleme Kurulu hangi kuruluşları denetlemez?
Cevap: Silahlı kuvvetler ve yargı organlarını denetemez.
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33. Belediyelerin seçimle gelen organlarının görevine son
verilmesi kimin kararı ile olur?
Cevap: Danıştay’ın kararıyla düşürülür.
34. Merkezi idare hiyerarşisine dahil olmakla beraber
merkeze danışmadan, merkez adına karar alabilme
yetkisine ne ad verilir?
Cevap: Yetki genişliği
35. İdarenin olağanüstü durumlarda kamu gücünü kullanarak menkul malları elde etme yetkisine ne denir?
Cevap: İstimval
36. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, stajyer
olarak memurluğa başlamış kişinin asaleti ne kadar
süre içerisinde tasdik edilmelidir?
Cevap: En az 1, en çok 2 yıl.
37. İdari yargıda hangi dava türleri vardır?
Cevap: İptal davası ve tam yargı davası
38. Kanunlarda aksi gösterilmediği sürece Danıştay’da ve
idare mahkemelerinde dava açma süresi kaç gündür?
Cevap: 60 gün
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39. Taşınır mallara ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme
neresidir?
Cevap: Taşınır malın bulunduğu yer idare mahkemesidir.
40. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, özürsüz
olarak bir yılda toplam 20 gün vazifeye gelmeyen memura hangi ceza verilebilir?
Cevap: Memurluktan çıkarma
41. İdari hiyerarşi ve idari vesayet idare hukukundaki hangi ilkenin yansımasıdır?
Cevap: İdarenin bütünlüğü ilkesi
42. Yatırım maliyeti ve işletme riski kamu tüzel kişisi tarafından üstlenilen bir hizmetin bir özel kişiye gelir
garantisi sağlanarak bu özel kişi tarafından gördürülmesine ne ad verilir?
Cevap: Müşterek Emanet
43. Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi
amacı ile birlik kurmaları için hangisinin izni gerekir?
Cevap: Bakanlar Kurulu
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44. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri kim tarafından
belirlenir
Cevap: TBMM
45. Fiil ehliyetinin olumsuz şartları nelerdir?
Cevap: Kısıtlı olmamak
46. Bir derneğin kurulabilmesi için en az kaç gerçek kişinin kurucu olarak bulunması gerekir?
Cevap: Yedi kişi
47. Kanuni mirasçılardan murise çok yakın olanlara murisin iradesiyle ortadan kaldıramayacağı bir miras hissesine ne ad verilir?
Cevap: Saklı Pay
48. Murisin mal varlığına dahil olan bütün hak ve borçlar
ölüm anından itibaren bölünmeksizin tüm halinde mirasçılara ait olması hangi ilke gereğidir?
Cevap: Külli halefiyet ilkesi
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