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piKKATI 
Bu dersin kapsamına g iren bazı konularda, 
ders kitab ımzın bas ıma hazırlanmasında n 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununl a 
birlikte, testteki soruları, ders kitabımzda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Hukuk kurallarını diğer sosyal kurallardan 
ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Hukuk kurallanna aykın davranışlarda 
bulunan kişiler, ayıplama ya da küçük 
gömıe gibi tepkilerle karşılaşırlar. 

Bl Hukuk kurallan , bir kimsenin belli bir olayda 
ne şekilde davranması gerektiğini gösterir. 

cı Hukuk kurallan maddi yaptınmil kurallardır. 
OL Hukuk kurallan insanlann birbirleriyle olan 

ilişkilerini düzenlemektedir. 
El Kişilerin hukuk kurallanna uyma 

zorunluluklan bulunmamaktadır. 

2. Aşağıdakilıım:ltın hangisi sosyal kurallardan 
biri değildir? 

Al Ahlak kurallan 
Bl Görgü kurallan 
cı Hukuk kurallan 
Dl Din kurallan 
El Doğa kurallan 

3. Aşağıdaki sosyal kurallardan hangisine uyup 
uymamak konusunda kişilere seçımı hakkı 

tanınmamıştır? 

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

4. Yüce güç tarafından konulmuş ve 
peygamberler vasıtası ile ki ş ilere ulaş mış 

bulunan emir ve yasaklardan oluşan sosya l 
kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Objektif ahlak kuralları 
Bl Görgü kurallan 
CL Din kurallan 
OL Sübjektif ahlak kuralları 
El Hukuk kuralları 
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5. Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve 
yasaklara uygun şekilde hareket etmeme, 
onun yap dediğini yapmama veya yapma 
dediğini yapma halinde karş ıla şılacak olan 
tepkiye ne ad verilir? 

Al Günah 
Bl Sosyal kural 
cı Görgü kuralı 
OL Yaptınm 

El Hukuk sistemi 

6. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarına 

uvulmaması durumunda karşıla şılacak 
yaptırımlardan biri değildir? 

Al Küçük gömıe 
Bl Ceza 
cı Tazminat 
OL iptal 
El Cebri icra 

7. Bazı hukuk kurallarına aykırı davranan 
kişilerin , o hukuk kuralının emri ni yerine 
getirmeye zorlanmasına ne denir? 

Al Tek taraflı bağlamazlık 
Bl iptal 
CL Tazminat 
OL Disiplin cezası 
El Cebri icra 

8. Haksız tiil niteliğindeki bir davranışla 

başkasına urltr veren kişi , a şağıdaki 

yaptırımlardan hangisiyle karşılaşır? 

Al Cebri icra 
Bl iptal 
CL Tek taraflı bağlamazlık 
OL Tazminat 
El Butlan 

9. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının 
temel ilkelerinden biri değildir? 

Al Demokratik devlel 
Gl Laik devlet 
cı Polis devleti 
OL Sosyal devlet 
El Hukuk devleti 

izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
acikogretimx.com



2010 AS 3204-A 

10. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukukunun 
dallarından biri değildir? 

11. 

12. 

A} Ceza Hukuku 
B} Devletler Ozel Hukuku 
cı Vergi Hukuku 
D} Yargılama Hukuku 
E} Idare Hukuku 

"Insanların salt insan olmaları sıfatıyla 

doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, 
devredilmez v. vazgeçilmez h.k ve 
özgürlUklere" ne ad verilir? 

Ai Demokratik haklar 
Bi Sosyal haklar 
cı Temel haklar 
Di Anayasal haklar 
Ei Insan haklan 

Aşa{jıdakııerden hangisi Hukuk Devleti 
ilkelerinden biridir? 

A} Halkın devlet yönetimine katılması 
B} Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması 
cı Sosyal adalet ve güvenliğin sağlanması 
D} Idarenin hukuk düzenine baglı olması 
E} Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı 

t",nırırıli:l~1 

13. Aşagıdakilerden hangisi Türk Ticaret 
Kanunu'nda düzenlenen tirket türlerinden biri 
değildir? 

A} Kolektif şirket 
B} Adi şirket 
cı Anonim şirket 
D} Komandit şirket 
E} limited şirket 

14. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin 
ticarethane olarak işletilmesi gerekir? 

A} Marangoz 
B} Berber 
c} Kasap 
D} Acenta 
E} Bakkal 

15. Kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki 
bağa ne ad verilir? 

A} Tebaa 
B} Ehliyet 
CL Uyrukluk 
D} Yabancı lt k 

E} Vatandaşlık 
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16. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun 

bölümlerinden biri değildir? 

17. 

A} Eşya hukuku 
B} K ıymetli evrak hukuku 
cı Miras hukuku 
D} Kişiler hukuku 
E} Aile hukuku 

Ort ve .de' hukukuyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

Ai 

Bi 

cı 

Di 

Ei 

Hakim ört ve adet hukukuna uymak 
zorunda değildir. 
Ort ve adet hukuku kuralla nnın mutlaka 
memleketin her yerirıde bilinen kurallar 
olması gerekir. 
Ort ve adet kurallarına ticaret hukukunda 
yer verilmez. 
Ort ve adet hukuku yazılı hukuk kuralları 
arasında yer alır. 
Ort ve adet hukukuna uyulmaması halinde 
maddi yaptınmlaria karşılaşılabilir. 

18. Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A} Kanunlar, yalnızca geçmişe etkili olarak 
uygulanır. 

Bl Kanunlan çıkarma yetkisi Başbakana aittir. 
c} Kanun lar hukukun yazılı kaynaklanndandır. 
OL Kanunlan çıkarma yetkisi Bakanlıklara aittir. 
El Kanunlann Tıcaret sicili gazetesinde 

yayınlanması zorunludur. 

19. Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan 
ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının 

tümüne ne ad verilir? 

A} Kanun hükmünde kararname 
Bl Doğal hukuk 
CL Ort ve adet hukuku 
D) içtihat 
El Mevzuat 

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik 
haklar arasında :ii.[ almaz? 

Al Velayet hakkı 
Gl Eğitim ve öğrenim hakkı 
c} Çalışma hakkı 

OL Dinlenme hakkı 
El Saghk hakkı 
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21. Devletin yönetimine ve sosyal kuruluşlara 
kablmaya yönelik haklara ne ad verilir? 

Al Sosyal ve ekonomik haklar 
Bl Siyasal haklar 
cı Devredilebilen haklar 
OL Bozucu yenilik doğuran haklar 
El Nispi haklar 

22. Mehmet'In aşa~ıdakl haklarından hangisinin 
mirasçılarına geçmesi mümkün değildir? 

Al Annesinin evi üzerindeki intifa hakkı 
Bl Satın ald ığ ı evi üzerindeki mülkiyet hakkı 
cı Kendisine annesinden miras kalan evi 

üzerindeki mülkiyet hakkı 
OL Bestelediği şarkı üzerindeki telif hakkı 
El Ahmet'ten olan alacaklan üzerindeki hakkı 

23. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad 
verilir? 

Al Kişili k hakkı 

Bl Nispi hak 
cı Sosyal hak 
OL Ayni hak 
El Siyasal hak 

24. Hukuki bir sonuç elde ebnek üzere bir veya 
birden fazla kişi tarafından yapılan irade 
açıklamalarına ne ad verilir? 

Al Hukuki işlem 
Bl Sözleşme 

CL Haksız fiii 
OL Sebepsiz zenginleşme 
El Mücbir sebep 

25. Bir kimsenin, denizden yakaladığı balık 

üzerinde mulkiyet hakkım kazanmasında 

aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

Al Haks ız fiille kazanma 
Bl Aslen kazanma 
CL Devren kazanma 
OL iyiniyetle kazanma 
El Hukuki işlemle kazanma 

26. Bir taşınmaz üzerinde mülkiyet veya diğer bir 
ayni hakkın kazanılma s ı a§ağıdakilerden 

hangisi ile mümkündür? 

Al Zilyetliğin devri 
GL Sulh hakiminin kara n 
cı Noterde resmi sözleşme 
Dl Kira söZıeşmesi 
El Tapu sicilinde tescil 
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27, Mevcut ve bilinen bir olgudan (vakıadan) 

bilinmeyen bir olgunun varlığı sonucunun 
çıkarılmasına ne ad verilir? 

Al Karine 
Bl itiraz 
cı Defi 
OL Inkar 
El ispat 

28. Oı üm tehlikesi içinde kaybolma halinde 
gaiplik kararı verilebilmesi için ne kadar süre 
geçmiş olmalıdır? 

Al 1 ay 
Bl 6 ay 
cı 1 y ı l 
ol 2 yıı 
El 5 yıl 

29. Aşa~ıdakııerd&n hangisi "hak ve borç sahibi 
olabilme" ifadesini karşılar? 

Al Hak ehliyeti 
Bl Fiil ehliyeti 
CL Dava ehliyeti 
Dl Taraf ehliyeti 
El Hukuki işlem ehliyeti 

30. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki 
i=ılemdir? 

Ai Kira 
Bi Satım 

Ci Kefalet 
Di Vasiyet 
Ei Bağışlama 

TEST BITTI. 


