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DiKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 

sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bil gilere göre cevaplayın ız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezaları 

kapsamında değerlendirilemez? 

A) Kınama 

B) Uyarma 
C) Kusur bildirme 
D) Çıkarma 

E) Ayıplama 

2. Aşağıdakilerden hangisi Özel Hukuk dalı 
değildir? 

A) Devletler Özel Hukuku 
B) Medeni Hukuk 
C) Borçlar Hukuku 
D) Anayasa Hukuku 
E) Ticaret Hukuku 

3. Kanunların Anayasaya uygunluğunu 

denetlerneye yetkili yargı organı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uyuşmazlık Mahkemesi 
B) Bölge Idare Mahkemesi 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Yargıtay 

E) Danıştay 

4. Fikri eserler üzerinde yaratıcısının sahip 
olduğu haklara ne ad verilir? 

A) Telif hakkı 
B) Sınırlı ayni hak 
C) Patent hakkı 
D) Ayni hak 
E) irtifak hakkı 

A 11 

GiRiş 

5. Aşağıdakilerden hangisinde X, 
kalemin mülkiyetini iyiniyetli 
kazanamaz? 

Y'ye 
olsa 

A 
ait 

bile 

A) Y, kalemini bir süre kullanması için H'ye 
vermiş, H de kalemi X'e satmıştır. 

B) Y, kalemini artık kullanmak istemediği için 
çöpe atmış, kalemi çöpte bulan H ise X'e 
hediye etmiştir. 

C) Y, kalemini H'ye hediye etmiş, H ise X'e 
satmıştır. 

D) Y kalemini ertesi güne kadar saklaması için 
H'ye vermiş, H ise kalemi X'e bağışlamıştır. 

E) Y 'nın sırasının üzerinde unuttuğu kalemi X 
bulup almıştır. 

6. Ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan, aynı 
zamanda kısıtlı bulunmayan bir kişi fiil 
ehl iyetinin hangi grubunda yer alır? 

A) Sın ırsız ehliyetli 
B) Tam ehliyetsiz 
C) Sın ırlı ehliyetli 
D) Tam ehliyetli 
E) Sınırlı ehliyetsiz 

7. Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Mirasçılara geçmez. 
B) Nisbi hak niteliğindedir. 
C) Başkalarına devredilemez. 
D) Kişiliğe bağlıdır. 

E) Herkese karşı ileri sürülebilir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi manevi bütünlük 
üzerindeki kişilik haklarından biri değildir? 

A) Kişinin bedensel bütünlüğü üzerindeki 
haklar 

B) Kişinin sırları üzerindeki haklar 
C) Kişinin resmi üzerindeki haklar 
D) Kişinin inançlan üzerindeki haklar 
E) Kişinin şeref ve haysiyeti üzerindeki haklar 

9. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona 
erme nedenlerinden biri değildir? 

A) Yönetim kurulunun toplanamaması 
B) Sürenin sona ermesi 
C) Amacın gerçekleşmesi 

D) Aciz hale düşmesi 
E) Haysiyet divanının oluşturulamaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. Edim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Her borç ilişkisinde mutlaka bir edim 
bulunur. 

Bl Edimin konusu belirsiz olabilir. 
CL Edimin konusu hukuka aykırı olamaz, 
D) Edimin konusu vermek, yapmak veya 

ya pma maktı r, 
El Edimin konusu imkansız olamaz, 

11. Aşağıdakilerden hangisi borç ilişkisinin 

kaynağı değildir? 

Al X'in, Y ile kira sözleşmesi yapması 
B) X'in, Y ile satım sözleşmesi yapması 
CL X'e ait bilgisayarın yanlışlıkla Y'ye teslim 

edilmesi 
D) X'in Y'nin arabasına çarparak hasar vermesi 
E) X'e ait evin tapuda Y adına tescil edilmesi 

12. Hazırlar arasında yapılan bir sözleşme ne 
zaman meydana gelir? 

Al icabın gönderildiği an 
Bl icabın yöneltildiği an 
CL Kabulün açıklandığı an 
OL Kabulün ulaştığı an 
E) icabın ulaştığı an 

13. iradeyi sakatlayan sebeplerden korkubna ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Korkutmanın derhal gerçekleşecek bir 
tehlike oluşturması gerekir, 

B) Korkutma halinde kişinin iradesi ile beyanı 

arasında uygunsuzluk vardır, 
CL Korkutmanın sözleşmenin taraflarından 

birinin malına değil kendisine yönelik olması 
gerekir, 

D) Korkutma, sözleşmenin karşı tarafı veya 
üçüncü kişi tarafından yapılabilir, 

E) Korkutmanın mevcut sayılabilmesi için ciddi 
olması gerekir, 

14. Nisbi muvazaa halinde tarafların görünürdeki 
işlemin arkasına sakladıkları işleme ne ad 
verilir? 

A 

Al Gizli işlem 
B) Gerçek işlem 
CL Usulsüz işlem 
D) Asıl işlem 

El Saklı işlem 

1') 

A 
15. Sözleşmelerin şekli konusunda aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Tarafların aralarında anlaşarak, şekle bağlı 

olmayan bir sözleşmeyi şekle bağlı tutmaları 
mümkündür, 

Bl Resmi şekle tabi bir sözleşmenin bu şekle 

aykırı olarak yapılması halinde sözleşme 
iptal edilebilir, 

CL Şekil, iradenin belli biçimde veya belli 
araçlarla dışa açıklanmasıdır. 

D) Borçlar Kanunu kuralolarak sözleşmelerin 
şekilsizce meydana gelebilmesi esasını 

kabul etmiştir, 
E) Bizzat kanunun öngördüğü şekle kanuni 

şekil denir, 

16. Temsilcinin temsil yetkisini ispat etmesine 
yarayan belgeye ne ad verilir? 

Al Tespit belgesi 
Bl imtiyaz belgesi 
CL Vekaletname 
D) Yetki belgesi 
E) Tasarruf belgesi 

17. Ahmet, istanbul'da bir galeride resimlerini 
sergilemek için Tahsin'i görevlendirmiştir Tahsin, 
sergilenen resimleri koleksiyoncu Belül'e 
satmıştır, 

Satım sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Satım sözleşmesi hiçbir hüküm doğurmaz, 
Bl Sözleşme tek taraflı bağlamazlık 

yaptı rımına tabidir, 
CL Betül, iyin iyetli ise satım sözleşmesi 

sözleşmenin kurulduğu andan itibaren 
geçerlidir. 

D) Satım sözleşmesi temsilci özel yetkiye sahip 
almadığın dan geçersizdir, 

E) Ahmet, temsilolunan sıfatıyla, taraflar 
arasındaki satım sözleşmesi ile bağlıdır, 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Ali, Teoman'ı istanbul'daki bütün taşınmazlarını 
kendi ad ve hesabına satmakla 
gö revlen dirmiştir. 

Taraflar arasındaki temsil ilişkisi hakkında 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Taşınmaz satımını konu alan temsil yetkisi 
tapu memuru önü nde verilmediğinden 

geçerli değildir. 
B) Taşınmaz satımı, temsil yoluyla 

yapılamayacak işlemlerden olduğundan 
geçerli değildir. 

C) Teoman yasal temsilcidir. 
D) Teoman hangi taşınmazları 

konusunda özel 
yetkilendirilmediğinden satım 

bağlamaz. 

E) Teoman dolaylı temsilcidir. 

satacağı 

olarak 
işlemi Ali'yi 

19. Ayşe, Vişnelikteki evini Emine'ye kiraya vermiştir. 
Ancak, sözleşmede kira bedelinin ödeneceği yer 
ayrıca kararlaştırılmamıştır. 

Kira bedelinin ödeneceği yer neresidir? 

A) Emine'nin yerleşim yeri 
B) Kiraya verilen evin bulun duğu yer olan 

Vişnelik 

C) Sözleşmenin sona erdirileceği yer 
OL Sözleşmenin yapıldığı yer 
El Ayşe'nin yerleşim yeri 

20. Bir şeyin yapılması veya bir borcun 

A 

ödenmesi için öngörülen sürenin sonuna ve 
kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında 

belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz 
kalması sonucu alacağın ifasını isteme 
yetkisinin sona ermesine sırasıyla ne ad 
verilir? 

A) Düzenleme günü - zamanaşımı 
Bl Müecceliyet - vade 
C) Vade - zamanaşımı 
D) itiraz - zamanaşımı 
El Hak düşürücü süre - vade 

A 
21. Aşağıdaki alacaklardan hangisi ıçın 

zamanaşımının durmasından söz edilemez? 

A) Velayet devam ettiği sürece çocukların ana 
babalarına karşı alacakları 

B) Vesayet devam ettiği sürece vesayet 
altında bulunanların vasilerinden alacakları 

C) Evlilik devam ettiği sürece karı kocadan 
birinin diğerinden olan alacakları 

D) Üzerirıde borçlunun intifa hakkına sahip 
olduğu alacaklar 

El Alacaklının, borçlu aleyhine icra takibine 
başladığı alacakları 

22. 6570 sayılı Kira Kanununa tabi bir taşınmaza 
sahip olan Murat, taşınmazını Mehmet'e 1 
yıllığına kiraya vermiştir, Ancak, Mehmet kira 
süresi boyunca, kendisine yapılan iki haklı ihtara 
rağmen kira bedellerini ödememiştir, 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Mu rat yaln ızca sözleşme belirsiz sü reli 
olarak yapılmışsa tahliye davası açabilir. 

B) Murat yalnızca konut ihtiyacı için tahliye 
davası açabilir. 

C) Kira süresinin sonunda Murat, tahliye 
davası açabilir. 

OL Mu rat'ı n tah liye davası açması için, 
Mehmet'in bir yıl içinde kendisine yapılan 

beş haklı ihtara rağmen kira bedellerin i 
ödememesi gerekir, 

El Murat'ın tahliye davası açması için iki kere 
daha ihtar çekmesi gerekir, 

23. Gülden, Buse'ye gemisini satmıştır, Ancak, 
sözleşme yapıldıktan sonra, Atalay'ın gemi 
üzerinde yararlanma (intifa) hakkına sahip 
olduğu anlaşılmıştır, 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Atalay, yararlanma 
gemi üzerinde 
bulunabilir, 

hakkına 

mülkiyet 
dayanarak, 
iddiasında 

B) Buse, gemi üzerindeki yararlanma hakkı 

nedeniyle zarara uğramışsa, bu zararın 
giderilmesini isteyebilir, 

C) Gülden ile Buse arasındaki sözleşme 
kendiliğinden sona erer, 

D) Gülden ile Atalayarasında yapılmış olan ve 
gemi üzerinde yararlanma hakkı veren 
sözleşme geçersizdir, 

El Gülden ile Buse arasındaki sözleşme 
hükümsüzdür, 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. A~ağıdakilerin hangisinde satım 

sözle~mesinin esaslı unsurları tam ve doğru 
olarak verilmi~tir? 

A) Satılan şey - semen- anlaşma 
B) Semen - anlaşma - yarar 
C) Teslim - yarar - vade 
D) Anlaşma - vade - teslim 
E) Anlaşma - vade - semen 

25. A~ağıdaki hallerden hangisi gerçekle~tiğinde 
kefilin sorumluluğu doğar? 

A) Sözleşme sözlü olarak yapılmışsa 
B) Sözleşmede birden fazla kefil varsa 
C) Asıl borç vadesinde ödenmemişse 
D) Asıl borç sona ermişse 
E) Sözleşme şarta bağlı olarak yapılmışsa 

26. Vekalet sözle~mesi ile ilgili a~ağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) iş görme amacına yönelik 
sözleşmelerdendir. 

B) Yaln ızca istifa ile sona erebilir. 
C) Vekil, vekalet sözleşmesi dolayısıyla 

öğrendiği sırları saklamak zorunda değildir. 
D) Yaln ızca azil ile sona erebilir. 
E) Vekalet verenin vekile tanıdığı temsil yetkisi 

yaln ızca genel nitelikte olabilir. 

27. ı. Finansal kiralama sözleşmesinin süresiyle 
ilgili yasal bir düzenleme yoktur. 

A 

ii. Fikri ve sınai haklar finansal kiralama 
sözleşmesinin konusunu oluşturamaz. 

ııı. Finansal kiralama sözleşmesi Borçlar 
Kanununda düzenlenmiştir. 

LV Finansal kiralama sözleşmesi, aksi 
taraflarca kararlaştırılmamışsa, kiracının 

iflas etmesiyle kendiliğinden sona erer. 

Finansal kiralama sözle~mes iyle ilgili 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

A 
28. Anayasa Mahkemesince verilen iptal 

kararları ile ilgili a~ağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Anayasa Mahkemesince verilen iptal 
kararları geriye yürümez. 

B) Anayasa Mahkemesince verilen iptal 
kararları üzerine, TBMM'de, ortaya çıkan 

hukuki boşluğu doldurmak üzere yeni bir 
görüşme yapılamaz. 

C) Anayasa Mahkemesince verilen iptal 
kararları, gerekçesi yazılmadan 

açıklanamaz. 
D) Anayasa Mahkemesince verilen iptal 

kararları kesindir. 
E) Anayasa Mahkemesi iptal kararları ile yeni 

bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm 
oluşturamaz. 

29. A~ağıdaki davalardan hangileri sulh hukuk 
mahkemes inde görülemez? 

A) Zilyetliğin korunması davası-vasi tayini 
davası 

B) Veraset davası-zilyetliğin korunması davası 
C) Kira bedelinin tespiti davası-tahliye davası 
D) Boşanma davası-kamu laştı rma bedeline 

itiraz davası 
E) Kira bedelinin tespiti davası-mal veya 

hakkın paylaştırılması davası 

30. A~ağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesinin görevlerinden biri değildir? 

A) Tam yargı davalarını karara bağlamak 
B) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
C) Kanunların Anayasaya uygunluğunu 

denetlemek 
D) Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 

davalara bakmak 
E) Uyuşmazlık mahkemesine başkan seçmek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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