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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a g ire n bazı ko nul a rda, 
de rs k itabımzın bas ıma hazırlanması n da n 
so nra değ i ş i kli k yapılmış olabilir . Bun unl a 
birlikte, t esttek i soruları , de rs k itabımzda 
verile n bil g ile re göre cevaplayınız. Bir 
s o runun cevabı sonra ki düzenle me le rle 
değ i şmi ş 0 /53 bile, kitapt aki bil g iye g öre 
doğ ru ola n cevabı işaret leyi n i z. 

1. Sosyal hayatta kişilerin kendi nefislerina 
karş ı na s ıl davranmaları gerektiğini 

belirleyen ve maıı&vi yaplırıma bağlanmış 

olan kurallar a şağıdakilerden hangis idir? 

Al Sübjektif ahlak kurallan 
Bl Objektif ahlak kurallan 
cı Hukuk kurallan 
Dj Din kurallan 
El Görgü kurallan 

2. Bir kiş inin , yoks ulluk iç inde bulunan anne ve 
baba s ına yardım etmemesi hangi sosyal 
kurallara aykırılık oluşturur? 

Al Sadece hukuk kurallanna 
Bl Hukuk ve ahlak kurallanna 
c) Sadece ahlak kurallanna 
OL Din ve ahlak kurallanna 
El Sadece din kurallanna 

3. Aşağıdaki sosyal kurallardan hangisi 
yaptırımı ile kuvvetlendirilmi1tir? 

Al Hukuk kurallan 
GL Objektif ahlak kuralları 
c) Görgü kurallan 
OL Sübjektif ahlak kuralları 
El Din kurallan 
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4. Hukuk kurallarının diğer sosyal kurallarla 
ilişkis i ile ilgili a şağıdaki ifadelerden hangis i 
yanlıştır? 

Al Ahlak kuralla nn ın "yapma" dedigi bir eylem 
ve davranışa hukuk kurallan asla "yap" 
demez. 

Bl Hukuk kurallan n ın emir ve yasaklanyla , 
diger sosyal kurallann emir ve yasaklan 
arasında benzerlikler vardır. 

c) Hukuk kurallarırıın toplumda geçerli ahlaki 
görüşlara aykırı olması durumunda ahlak 
kurallan nın değiştirilmesi zorunludur. 

OL Ahlak kurallan ile yasaklanmış bulunan 
eylem ve davranışlar Iıukuk kuralları ile de 
yasaklanmıştır. 

El Din ve ahlak kurallannın "yap" dediği bir 
davranışa hukuk kurallan "yapma" demez. 

5. Hukuk kurallarının yaptırımı ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Al Bazı hukuk kurallanna uyulmamasının 
yaptırımı , bir kiııısayi o Iıukuk kuralının 

emrini yerine gelinneye zorlama biçiminde 
ortaya çıkar. 

Bl Hükümsüzlük yokluk , butlan ya da tek taraflı 
bağlamazlık şeklinde ortaya çıkar. 

c) Diğer sosyal kurallardan farklı olarak , hukuk 
kurallannm yaptınmı maddi niteliktedir. 

OL Bazı hukuk kurallanna aykın davranılması 
durumunda, bu davranışta bulunan kimse 
bundan zarar gören kimseye tazminat 
ödemekle yükümlü olur. 

El iptal yaptırımı sadece idari işlemler 
açısından söz konusudur. 

6. Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Kişilerin birbirleriyle ilişkilerin i düzenleyen 
hukuk kurallan özel hukuka dahildir. 

Bl Devlet ile herhangi bir kişi arasındaki ilişkileri 
düzenleyen hukuk kurallannın lümü kamu 
hukukuna dahildir. 

c) Özel hukuk- kamu hukuku aynmının hangi 
ölçüte dayanması gerekeceği konusunda 
farldı görüşler ortaya attımışıır. 

OL Özel hukuka dahilolan hukuk kurallan, 
eş~ler arası ilişkileri düzenleyen hukuk 
kurallarıdır. 

El Bu aynm Roma hukukçulan tarafından 

ortaya atılmıştır. 
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7. Hükümsüzlük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangis i yanlıstır? 

Al Ayı rt etme gücüne sahip olmayan bir 
kimsenin yaptığı evlenme nisbi butlana 
tabidir. 

B) Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık , 

hükümsüzlüğün türleridir. 
c) Resmi ve görevli evlendirme memuru 

önünde yapılmayan evlenmelerde olduğu 

gibi , bazı hukuk kurallanna uyulmaması 
halinde yapılan işlem yok sayılır. 

D) Butlan , mutlak ve nisbi butlan olarak ikiye 
aynıır. 

E) Ayı rt etme gücüne sahip bir küçüğün 
kanuni temsilcisinin izni alınadan yaptığı bir 
satım sözleşmesi, tek taraflı bağlamazlık 

yaptı n mına tabidir. 

8. Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılmış bır 

idari işlemin yargı organı kararıyla ortadan 
kaldırılmasına ne denir? 

Al Disiplin cezası 
B) Maddi tazminat 
CL Tek taraflı bağlamazılk 
D) Butlan 
E) iptal 

9. Aşağıdakilerden hangis i suçun unsurlarından 
biri değildir? 

Al ihmal 
Bl Tipiklik 
cı Kast 
Dl Ceza ehliyeti 
El Taksir 

10. Aşağıdakilerden hangis i Cumhurbaşkanı mn 
yetkilerinden biri değildir? 

Al Para basılmasına kararvermek 
Bl Konunkın yayın lomeık 

CL Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek 
Dl Kanunlan tekrar görüşülmek üzere Türkiye 

Büyük Millet Meclisine göndermek 
El Türkiye Büyük Milkıt Meclisi seçimlerinin 

yenilenmesine karar vermek 

A 

A 
11. Aşağıdakilerden hangisi genel idare örgütü 

içinde ili almaz? 

Al Cumhurbaşkanı 

Bl Va~ 
cı Belediye başkanı 
OL Başbakan 

El Kaymakam 

12. I şç ilerin veya i şverenlerin ortak ekonomik, 
sosyal hak ve menfaatini korumak ve 
geliştirmek amacıyla oluşturulmuş tüzel 
kiş iliğe sahip meslek kuruluş una ne ad 
verilir? 

Al Konfederasyon 
Bl Vakı f 

cı işyeri temsilciigi 
OL Sendika 
El Bara 

13. Ister gezici , ister bir dükkan veya sokağın 
belli bir yerinde sabit olsun , iktisa di faaliyeti 
nakdi sermayesinden çok bedeni 
çalışmasına dayanan ve kazancı ancak 
geçimini sağlamaya yetecek derece az olan 
sanat ve tica ret sahiplerine ne ad verilir? 

Al Esnaf 
Bl Tüccar 
CL Ticari rriimessil 
OL Ticari vekil 
El Tüccar yardımcısı 

14. Aşağıdakilerden hangisi 
senetlerinden biridir? 

Al Tahvil 
Bl Bono 
CL Gayrimenkul sermaye iradı 
Dl Hisse senedi 
El Vara nt 

kambiyo 

15. Kooperatifler tn.. ~ kaç kişinin bir araya 
gelmesi ile kurulur? 

Al 2 
Bl 4 
CL 5 
OL 7 
El 10 
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2010 AS 1100-A 

16. Komandit şirketlerde sınırlı sorumlu ortağa 
ne ad verilir? 

Al 
Bl 
cı 
OL 
El 

17. i. 
ii 
iii. 
LV 

Gizli ortak 
Komandile ortak 
Ayncalıklı ortak 
Adi ortak 
Komanditer ortak 

Madeni hukuk 
Ticaret hukuku 
Devletler umumi hukuku 
Ceza hukuku 

Yukarıdaki hukuk dallarından hangis inde ört 
ve adet kurallarına yer verilir? 

Al Yalnız iii 
Bl i ve ii 
cı IIlvelV 
ol i , ii ve iii 
El i , ii ve iV 

18. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
a~ağıdaki ifadelerden hangis i doğrudur? 

Al Kanun hükmünde karamameler, örf ve adet 
hukuku kurallan içinde yer alır. 

GL Kanun hükmünde karamameler, lBMM'nin 
bir kanunla yetki vennesiyle Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkanlır. 

CL Kanun hükmünde karamamelerin Resmi 
Gazelede yayımlanması zorunlu değildir. 

OL Yalnızca ticari faaliyetlerle ilgili Kanun 
hükmünde karamameler çıkarılabilir. 

El Hakimin Kanun hükmünde karamamelere 
uyma zorunluluğu yoktur. 

19. Hakimin hukuki bir uyuşmazhğı çözerken 
başvuracağı kaynakların sırası 

aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru 

olarak verilmiştir? 

Al Tüzük- kanun- yargısal karar 
Bl Yönetmelik- yargısal karar- kanun 
CL Yargısal karar- kanun- örfve adet hukuku 
Dl Monografı- kanun- örf ve adet hukuku 
El Kanun - örf ve adet hukuku - yargısal karar 
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20. i. 
ii. 
III. 
IV 

Bilimsel görüş 
Yargısal karar 
Yönetmelik 
Ort ve adet hukuku 

A 

Yukarıdakilerden hangileri hukukun yardımcı 
kaynaklarında ndır? 

Al Yalnız IV 
Bl i ve ii 
cı ii i ve LV 
ol ı. ii ve iii 
El I, ii ve LV 

21. i. 
ii. 
III. 
IV 

Yerleşme ve seyahat özgürlüğü hakkı 
Sendika kurma hakkı 
Ayni irtifak hakkı 
Kişisel irtifak hakkı 

Yukarıdaki haklardan hangileri kamu hakları 
arasında yer alır? 

Al Yalnız iii 
Bl Yalnız IV 
cı i ve ii 
OL i ve iii 
El i ve LV 

22. i. 
ii. 

Borç ilişkilerinden doğarlar. 
Belli bir kişiye veya kişilere karşı ileri 
sürülebilirJer. 

iii. Yalnızca haksız fiillerden doğarlar. 

Nispi haklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL Yalnız iii 
ol i ve ii 
El ı. ii ve iii 

23. MaKem, Ece 'den salın aldığı yazıcıdaki bir anza 
nedeniyle çıktı alamamıştır. Bunun üzerine, 
Ece 'ye giderek , satım sözleşmesinde belirlenmiş 
olan bedelden indirim yapmasını talep etmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere göre Meltem aşağıdaki 
haklardan hangis ini kullanmıştır? 

Al Değiştinci yenilik dOğuran hak 
Bl Bozucu yenilik doguran hak 
cı Kurucu yenilik doguran hak 
OL Alelade hak 
El Kişisel hak 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24, Eser ile Ayşe evlenmişler ve Mustafa ismini 
verdikleri bir çocuklan olmuştur. 

Eser ile Ayşe'nin Mustafa uzerindeki ha kları 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

Al Alelade hak- Vesayet hakkı 
Bl Bozucu yenilik doğuran hak - Mutlak hak 
c) Kurucu yenilik doğuran hak - Sosyal hak 
OL Alelade hak- Velayet hakkı 
E) Kurucu yenilik doguran hak - Nisbi hak 

25. Bir kimsenin lemizlenmek üzere kuru 
temizlemeciye bıraktığı paltoyu , kuru temizlemeci 
başka bir müşterisine satmıştır. 

Palto üzerindeki mOlkiyet hakkına ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al paltoyu satın alan müşteri iyiniyetli ise , ~ 
yı l lık zamanaşımı süresinin sonunda 
mü lkiyeti kazanır. 

B) Paltoyu satın alan müşteri , iyiniyetli olup 
olmadığına bakılmaksızın mülkiyeti kazanır. 

c) Paltoyu satın alan müşteri hiçbir koşulda 
mülkiyeti kazanamaz. 

OL Paltoyu satın alan müşteri , ilk sahibine 
uygun bir tazminal ödemesi koşuluyla 
mülkiyeti kazanı r. 

E) Paltoyu satın alan müşteri iyiniyetli ise , 
mülkiyet hakkını derhal kazanır. 

26. Aşağıdakilerden hangisi hukuki bir olaydır? 

Al Sahipsiz ve boş bir araziye yıld ırım düşmesi 

B) Ay tutulması 
c) Ölüm 
OL Kişin in evinin bahçesindeki ağaçlan 

budaması 

E) Kişinin dosllanyla güncel konu lan lartışması 

27. Meşru müdafaa (yasal savunma) ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangi si yanlı sbr? 

Al Meşru müdafaa biçimi saldın ile orantılı 

olmalıdır. 
B) Kişi , mallanna yönelmiş bir saldınya karşı da 

meşru müdafaada bulunabilir. 
CL MQşru müdataaya SQbQP olan sa ldın haksız 

olmalı d ır. 

OL Said ın meşru müdafaada bulunan kimsenin 
dı~ında ba~ka bir kim.seye de yönelmi~ 

olabilir. 
El Bir kimsenin sadece kişiliğine yönelmiş bir 

saldında söz konusu olabilir. 
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28, Aşağıdakilerden hangisi kişin in ayırt ebne 

gücünü etkilemez? 

Al Akı ı hastalığı 

Bl Akıı zayıflığı 
c) iflas 
OL Sarhoşluk 

El Yaş küçüklüğü 

29. Aşa~ıdakııerden hangisi mahkemece ergin 
kıhnma iç in aranan koşullardan biri değildir? 

Al Küçüğün velisinin rızası 
Bl Küçüğün merı faati 

c) Küçüğün özgürlüğü bağlay ı cı bir cezaya 
mahkum olması 

OL Küçüğün on beş yaşını doldurmuş olması 
El Küçüğün istemi 

30. Sınırlı ehliyetsiz kiş inin , kendis ini borç albna 
sokan bır hukuki Işlemi yasal temsııcls lnln 

izni olmadan yapması halinde hangi yaptırım 
söz konusu olur? 

Al iptal edilebilirlik 
Bl Tek taraflı bağlamazlık 
CL Yokluk 
OL Butlan 
El Kesin hükümsüzlük 

izleyen sayfaya geçiniz. 


