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HUKUKA GiRiş A 
2009 BS 3204-A 

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. Arzu komşusu olan Berke'nin yoksulolduğunu 
bildiği ıçın çocuğunun okul masraflarında 

kendisine yardım etmektedir. Bu şekilde 

yoksulluk içinde bulunan birine yardım etmesi 
bazı sosyal kurallarca düzenlenmiştir. 

Bu kurallar aşağıdakilerin hangisinde tam ve 
doğru olarak verilmiştir? 

Al Hukuk kura Ila rı-görgü kuralları-ahlak 

kuralları 

Bl Ahlak kuralları-görgü kuralları 
CL Objektif ahlak kuralları-görgü kuralları 
D) Din kuralları-objektif ahlak kuralları-görgü 

kuralları 

El Ahlak kuralları-din kuralları 

2. Tazminat yaptırımı ile ilgili aşağıdaki 

A 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

Al Bir hu kuki işlem kanu nun aradığı şekilde 

yapılmaz ise tazminat yaptırımı söz konusu 
olur. 

B) Tazminat yaptırımı sadece haksız fiillerle bir 
zarara sebebiyet verilmiş olması halinde söz 
konusu olmaz. 

C) Maddi tazminat şeklinde olabileceği gibi, 
manevi tazminat biçiminde de olabilir. 

D) Satmış olduğu malı zamanında teslim 
etmeyen satıcı tazminat yaptırımı ile 
karşılaşabilir. 

El Bir kimse "haksız fiil" denilen hukuka aykırı 
bir fiiliyle başkasına zarar verecek olursa, 
tazminat yaptırımı ile karşılaşır. 

3. Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Başbakan ve bakanlardan oluşur. 
B) Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine 

sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir. 
C) Bakanlar Kurulunun programı, 

kuruluşundan en geç bir hafta içinde 
Başbakan veya bir bakan tarafından 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve 
güvenoyuna başvurulur. 

D) Bakanlar dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle aynı durumdadırlar. 

El Bakanların görevine Türkiye Büyük Millet 
Meclisince son verilir. 

4. Sezer ile Alevevlenmiştir. Sezer ile Alev'in bu 
evlilikten Zafer adında bir çocukları olmuştur. 
Sezer'in ölümü üzerine, Alev ve Zafer'e 
kendisinden bir ev kalmıştır. Alev ve Zafer daha 
sonra bu evi satmıştır. 

Bu durumda aşağıdaki hukuk dallarından 

hangisi ile ilgili bir hukuki olay söz konusu 
olmaz? 

Al Miras Hukuku 
B) Kişiler Hukuku 
C) Aile Hukuku 
D) Ticaret Hukuku 
E) Borçlar Hukuku 

5. Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisini 
tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri 
gönderemez? 

Al Vergi Kanunları 
Bl Bankalar Kanunu 
CL Bütçe Kanunu 
Dl Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun 
E) Kesin Hesap Kanunu 

6. Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya 
bağlı haklara ilişkin özelliklerden biri 
değildir? 

Al Hak sahibinin kişiliğini yakı ndan 
ilgilendirirler. 

B) Kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün 
değildir. 

CL Mali bir nitelik taşımazlar. 
Dl Başkaları na devredilemezler. 
El Miras yoluyla geçerler. 
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7. Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin devren 
kazanıldığı an aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Taşınmazın teslim edildiği an 
B) Tarafların devir konusunda anlaştıkları an 
C) Devir sözleşmesinin yapıldığı an 
D) Tapu siciline tescil an i 
E) Zilyetliğin devredildiği an 

8. Aşağıdakilerden hangisinde mülkiyetin 
iyiniyetle kazanılması mümkündür? 

A) B'nin kitabını çalan A, kitabı C'ye satmıştır. 
C kitabın çalıntıolduğunu bilmiyorsa kitabın 
mülkiyetini kazan ır, 

B) A'nın kitabın i gaspeden B, bu kitabı sahaf 
C'ye satmıştır, Kitabı sahaf C'de gören D 
kitabı satın almıştır, D iyiniyetli ise kitabın 

mülkiyetini iktisap eder, 
C) A'nın otobüste unuttuğu kitabı bulan B, bu 

kitabı C'ye satmıştır, iyiniyetli C kitabın 
mülkiyetini kazan ır, 

D) B'nin evine giden A, kitaplıktaki kitaplardan 
birini gizlice alıp durumdan haberi olmayan 
C'ye satsa, C kitabın mülkiyetini kazanır, 

E) A'nın parasını çalan B'nin bu para ile bir 
kitap alması halinde, kitapçı iyiniyetli ise 
paranın mülkiyetini kazanır, 

9. Fiil ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Ayırt etme gücünden yoksu n kimseler fiil 
ehliyetine sahip değillerdir, 

B) Herkes fiil ehliyetine sahiptir, 
C) Ergin kılınmasına karar verilen küçük ayırt 

etme gücüne sahipse fiil ehliyetine sahiptir, 
D) Ergin olmayanlar fiil ehliyetine sahip 

değillerdir, 

E) Kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur, 

10. Bir kişinin mahkemelerde davacı ve davalı 

sıfatıyla yemin, ikrar, sulh, feragat gibi 
yargılama hukuku işlemlerini bizzat 
yapabilme iktidarına ne ad verilir? 

A) Hukuki işlem ehliyeti 
B) Hak ehliyeti 
C) Dava ehliyeti 
D) Haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti 
E) Taraf ehliyeti 

A 

A 
11. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik 

haklarına karşı yapılan saldırı hukuka aykırı 
olarak nitelendirilir? 

A) Meşru müdafaa halinin varlığı 
B) Saldırılan kişinin kusursuz olması 
C) Kanunun verdiği yetkinin bulunması 
D) Üstün nitelikte kamu yararının bulunması 
E) Saldırılan kişinin rızasının varlığı 

12. Derneğin kendisini feshetmeye karar 
vermesinde hangi organı yetkilidir? 

A) Haysiyet divanı 
B) Yönetim kurulu 
C) Genel kurulu 
D) Danışma kurulu 
E) Denetim kurulu 

13. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku tüzel 
kişiliğine sahip değildir? 

A) Üniversite 
B) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
C) Belediye 
D) iı 
E) Yargı organları 

14. Aşağıdakilerden hangisi 
hukuka aykırı saldırılara 

davalardan biri değildir? 

A) istihkak davası 
B) Tespit davası 

kişilik 

karşı 

C) Saldırıya son verilmesi davası 
D) Önleme davası 
E) Tazminat davası 

hakkını 
koruyan 

15. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilden doğan 
borçların şartlarından biri değildir? 

A) Tehlike 
B) Hukuka aykırılık 
C) Kusur 
D) Zarar 
E) illiyet bağı 

16. Haksız fiilde zararın doğmasında mağdurun 
da kusurlu olmasının sonucu nedir? 

A) Sorumsuzluk anlaşması yapılır, 
B) Hakim tazminat miktarını indirebilir, 
C) Mağdurun sorumluluğu doğmaz, 

D) Sorumluluk ortadan kalkar, 
E) Mağdurzararı tazmin eder, 
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17. Deniz'e, onunla aynı bölgede rekabette 
bulunmayacağını taahhüt eden ve rakibi olan 
tacir Özgür'ün ediminin konusu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Olumlu edim 
B) Maddi edim 
C) Vermek 
D) Yapmak 
E) Yapmamak 

18. imza hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Tarafların anlaşmalarına bağlı olarak yazılı 
şekle tabi sözleşmeye imza atılmayabilir. 

B) imza, yazılı şeklin unsurlarından biridir. 
C) imzanın borç altına giren kimse tarafından 

bizzat el yazısıyla atılması gerekir. 
D) Örf ve adetin uygun olduğu ve çok miktarda 

tedavüle çıkarılan kıymetli evrakın 

imzalanmasının gerektiği durumlarda, 
imzanın bir alet aracılığıyla konulması 

mümkündür. 
E) imza atamayanların, imza yerine geçmek 

üzere usulen onaylanmış ve el ile yapılmış 
bir işaret koymaları mümkündür. 

19. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi resmi 
şekle tabidir? 

A) Alacağın temliki 
B) Rekabet yasağı anlaşması 
C) Bağışlama taahhüdü 
D) Taşınmaz satışı 

E) Kefalet sözleşmesi 

20. Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabi 
hukuki işlemlerden biri değildir? 

A) Miras sözleşmesi 
B) Kefalet sözleşmesi 
C) Resmi vasiyetn ame 
D) Taşınmaz satımı 

E) Mal rejimi sözleşmesi 

21. Yasal temsille ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A 

A) Temsilci, temsil yetkisini Medeni Kanun'dan 
alır. 

B) Temsil yetkisi kanundan doğar. 
C) Veli veya vasiler yasal temsilcidir. 
D) Temsil yetkisi temsilolunanın iradesine 

bağlıdır. 

E) Temsil yetkisine sahip kişilere Yasal Temsilci 
denir. 
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A 
22. Yetkisiz temsile ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Yetkisiz temsilcinin temsilolunanın ad ve 
hesabına yapmış olduğu bir hukuki işlemin 
hüküm ifade edebilmesi için, temsilolunanın 
işleme icazet vermesi gerekir. 

B) Yetkisiz temsilcinin temsilolunanın ad ve 
hesabına yapmış olduğu bir hukuki işlem 

temsilolunanı bağlamaz. 
C) Yetkisiz temsilcinin temsilolunanın ad ve 

hesabına yapmış olduğu bir hukuki işlemin 
ananması tek taraflı bir irade açıklaması ile 
olur. 

D) Yetkisiz temsilcinin temsilolunanın ad ve 
hesabına yapmış olduğu bir hukuki işlem 

temsilolunanın halefini bağlar. 
E) Yetkisiz temsilcinin temsilolunanın ad ve 

hesabına yapmış olduğu bir hukuki 
işlemden doğan hak ve borçlar temsil 
olunana ait olmaz. 

23. Aşağıdakilerden hangisi 'ferdiyle belli bir şey' 
kavramına girmez? 

A) 34 BS 250 plakalı otomobil 
B) Minik isimli kangal köpek 
C) Murat marka otomobil 
D) Bir sergideki 'Ay ışığı' isimli tablo 
E) ipek'in kolundaki saat 

24. Aşağıdaki ifadelerden hangisi zamanaşımının 
özellikleri arasında ~ almaz? 

A) Zamanaşımı alacaklıyı kanunda belirlenen 
süreler içinde alacağın i talep etmeye 
yönlendirir. 

B) Bir borcun zaman aşımına uğraması için 
borcu n muaccel olması gerekir. 

C) Zamanaşımına uğramış borç eksik borç 
olarak varlığını sürdürür. 

D) Bir borç zamanaşımına uğramış olmasına 

rağmen ödenir ise bu ödeme bağışlama 

olarak kabul edilir. 
E) Zamanaşımı defini hakim kendiliğinden 

dikkate alamaz. 
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25. Selin, elektronik eşya dükkan i olan Berkay'dan 
01.10.2005 tarihinde bir dizüstü bilgisayar satın 
almıştır. Berkay bilgisayarın teslimini ayın 
ikisinde yapacağını söylemiş fakat aradan on 
gün geçtiği halde hala dizüstü bilgisayarı teslim 
etmemiştir. 11 10.2005 tarihinde Berkay Selin'i 
arayarak dükkan ında 10.10 .2005 tarihinde 
yangın çıktığını ve bütün malların zayi olduğunu 
söyleyip Selin'den dizüstü bilgisayarın parasını 

istemiştir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Berkay, Selin'den malın bedelini talep 
edemez. 

B) Hasar sözleşmenin yapılmasından sonra 
ortaya çıktığı için hasara katlanacak olan 
taraf alıcı, yani Selin'dir. 

C) Selin bilgisayarın bedelini ödemek 
zorundadır. 

D) Satım sözleşmesi ile birlikte satılan şeyin 
mülkiyeti de geçer. 

E) Mülkiyet Selin'e geçmiştir. 

26. Zeynep, Nazlı 'ya bir davette takması için pırlanta 
kolyesini ödünç vermiştir. Nazlı 'nın kolyeyi çok 
beğendiğini gören Zeynep, kolyeyi Nazlı'ya 

satmıştır. 

Bu olay aşağıdakilerden hangisine bir örnek 
olarak verilebilir? 

A) Doğrudan teslim 
B) Kısa elden teslim 
C) Zilyetliğin nakli 
D) Hükmen teslim 
E) Zilyetliğin havalesi 

27. Tartışma def'i ne demektir? 

A 

A) Adi kefalette alacaklının borçluya 
başvurmaksızı n doğru dan kefile başvu rması 
halinde, kefilin, alacaklıya karşı önce asıl 
borçluyu takip etmesi gerektiğini ileri 
sü rmesid ir. 

B) Müteselsil kefalette, alacaklı tarafından 
mahkemeye sunulan ve doğrudan doğruya 
kefile başvurabileceğine yönelik itirazdır. 

C) Adi kefalette alacak, aynı zamanda bir 
rehinle de güvence altına alınmış ise, 
kefilin, söz konusu alacağın önce rehinden 
karşılanması gerektiğini ileri sürmesidir. 

D) Müteselsil kefa lette kefilin, borcu n 
zamanaşımına uğradığını ileri sürmesidir. 

E) Adi kefaletle kefilin, iflas ettiği yönündeki 
itirazı ileri sürmesidir. 

iR 

A 
28. (M) ile (N) arasında ticari niteliği olmayan bir 

satım sözleşmesi yapılmış, bu sözleşme de (K), 
(M) lehine kefilolmuştur. Ancak, (M) vadesi 
geldiğinde borcunu yerine getirmemiştir. 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) (K), sözleşme yapıldığı an 20 yaşını 

tamamlamamışsa, hiçbir borcu doğmaz. 
B) (K)'nın borcu, fe ri borç olduğundan 

öncelikle (M)'nin takip edilmesi gerekir. 
C) {K)'nın borcu tali borç olduğundan öncelikle 

(M)'nin takip edilmesi gerekir. 
D) Bu sözleşme de (K)'n ın hiçbir borcu yoktur. 
E) (K), sözleşme yapıldığı an, tam ehliyetli ise 

hiçbir borcu doğmaz. 

29. Aşağıdakilerden hangisi "özel ceza yargı" 

yerlerinden biridir? 

A) Askeri mahkeme 
B) Trafik mahkemesi 
C) Ağır ceza mahkemesi 
D) Sulh ceza mahkemesi 
E) Asliye ceza mahkemesi 

30. Anayasa mahkemesiyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde 
kararnamelerin anayasaya uygunluğunu 

şekil ve esas açısından denetler. 
B) Anayasa Mahkemesi, kanunların 

anayasaya uygunluğunu şekil ve esas 
açısından denetler. 

C) Anayasa Mahkemesi, bütün idari 
makamların kararlarını denetler. 

D) Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin mali 
denetimini yapar. 

E) Anayasa Mahkemesi, Anayasa 
değişikliklerini şekil açısından denetler. 
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