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piKKATI 

Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınız ın basıma hazır l anmasında" 
sonra değişik lik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soru lan, ders kitabı nızda 
velilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş o lsa bile, kitaptak i bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Sosyal hayatta gerek kişinin kend nefsine karşı , 

gerekse kişilerin brbirlerine karşı nasıl davranması 
gerektiğini göstererı klSallardir . 

Bu tanım , aşağıdakil9l"den hangisine aittir? 

A) Ahlak k lJ'"alları 

Bl Hukuk kuralları 
CL Görgü kurall a'"1 
Dl Orf adet kuralları 
El Din kuralları 

2. Ayırt etme gücüne sahip olmayan bi r adam ile 
kadının evlenmesi halinde bu evlilik hangi 
yaptırım türüne tabi olur? 

A) Taı.laraflı bagamaıJık 

B) Mutlak butlan 
c) Tazminat 
OL Yokl,-* 
El Ceza 

3. Aşağıdaki ifadelerdarı hangisi sosyal devlet 
ilkesiyle bağdasmaz? 

Al Vaandaşlarının sosyal d.ınrnlarıyla ilçjlenir. 
Bl Sosyal ~enlig sagamayaçalışır. 
c) Sosyal adaleti ~çekleşbrmeyi görev bilir, 
OL Vaandaşlarının ekonomik d,nrnla--ıyla 

ilçjlenmez. 
El Vatandaşlarına asgari bir hayat dUzeyi 

sagam<Jıj1 amaçlar. 

4. Aşağıdakilerden hangisi tacirdir? 

Al Kasap 
Bl Demirei 
CL Komisyorıcu 

OL F ırın:::ı 
El Marangoz 

A 
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5. Ort ve adet hukukunun manevi unsuru 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Hukuk kurallan 
Bl Genel inanış 
cı Maddi yaptınm 
OL Moda 
El Devamlılık veya tekrarlanma 

6. Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak 
değild i r? 

Al Nisbi haklar 
Bl Malvarl ığı hak l arı 
CL Kişil i k hakları 
OL Muııak haklar 
El Kişisel haklar 

7. Aylin cep telefonuru çay bahçesinde oI:lI"lI"ken 
çaldırmıştır. Hırsız Haluk telefO'lU ikinci el telefon 
satan Mmet'e satmıştır. Telefonın çalınm ı ş 
aldığuru bilmeyen Canan bayiOOri telefonu saın 

almıştır. 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Canarı iyiniyetli ise telefonun mukiyelin 
kazanabilir. 

Bl Canarı hiçbiı ş~i ld:ı t!:!lefuıurı mukiyelin 
kazanamaz, 

CL Aylin telefon için ödemiş aldığu para kendsine 
ödenmedkçe telefonu verm eyebilir. 

OL Aylin 5 yı l içerisinde mülkiyet hakkına 
dayanarak Caıan'a karşı dava aça:ıilir. 

El Ahmet telefonun mülkiyelini kazanamamıştır. 

8. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme 
nedenlerinden biri değj!djr? 

Al Birlikte düm karinesi 
Bl Ölüm 
CL Gaiplik 
OL Akıı sagığının yilirilmesi 
El Ölüm karinesi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi, tüzel kişiler için 
SÖyleomez? 

A) Hukuka aykırı fiillerinden dolayı, vercikleri 
zararlardan sorınılud.ıflar. 

B) Kişi veya mal topluluğ..ı olarak kurulabilirler. 
C) Kendıerini meycBla getiren kişilerden 

bagımsız bir varlıkları yoktur. 
OL Hukuki işlem yapaat, borç altına girebilirler. 
El Dava ehliyetleri vardr. 

10. Kişilik hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Mutlak haklardandır. 
Bl Kişi iradesiyle kişilik haklannı tamamen 

ortadan kaldırabilir. 
cı Tüzel kişiler de mahiyetleriyle bağdaştığı 

ölçüde kişilik haklarına sahiptir1er. 
Dl Kişiye bağlı haklardandır. 

El insanın dogumu ile kazanıııp ölümü ile 
ortadan kalkar1ar. 

11. Aylık bir dergide .şeref ve haysiyelini 
zedeleyici yazı ve resimleri yayınlanan bir 
kimse aşağıdaki davalardan hangisini 
açabilir? 

A) Tespit davası 
Bl Taıliye davası 

CL Önleme davası 
Dl iptal davası 
El istihkak davası 

12. Resmi tasfiye isteminde bulunmuş olan 
mirasçıların , miras bırakanın borçlarından 

sorumluluğu neölçüdadir? 

Al Asli sorumlıjuk 
Bl Kişisel sorumlıjuk 

CL Sınırsız sonml ıjuk 

Dl Belli miktarla sorunluluk 
El Belli mallarla sorumluluk 

A 
14 

13. Vitrinlerde fiyatı gösteren 
konulmaksızın mal sergi lenmesi 
hukuksal durumu meydana getirir? 

A) Kal:ul 
Bl icap 
CL ilan 
Dl lcaba davet 
El ittıar 

A 
etiket 
hangi 

14. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz 
zenginleşmenin şartlarından biri değildir? 

Al IlIiyet bağı 
Bl Zenginleşme 
cı Haklı bir sebebin bulunmaması 
Dl Rücu 
El Fakirteşme 

15. Aşağıdakilerden hangisi resmi 
sözleşme yapmaya yetkili 
makamlardan biridir? 

Ai Yediemin 
Bi Mahkeme katibi 
c) Tapu memuru 
Di Hakem 
Ei Kalem müdürü 

şekilde 
kılınmı~ 

16. Sözleşmelerde yer alan muvazaaya ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıst ır? 

A) MuUak mwazaada taraflar arasında bir 
mwazaa anlaşması vardr. 

Bl Muvazaa mutlak ve nigpi dmak üzere iki 
çeşittir. 

C) i rad:ı ile irad:ı açıklaması arasında bilerek ve 
isteyerek yaratılan uygunsuzlLttur. 

Dl Muvazaa irade bazılduğu hallerinden biridr. 
El Nispi muvazaacla taraflar gjı"ünürdeki işlemin 

arkasına sakladı kl an gerçek işlemi yapmak 
isterler. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17, 10 yıldır Ankara'da çalışmakta olan Ahmet y ı l 

başından itibare n başka bir şehre tayin olmayı 

beklemektedir. Tayinin Kınkkale'ye ç ı kacağın ı 
düşünen Ahmet, Kırıkkale'de Kadir'le bir yıllığ ına 
bir kira sözleşmesi imzalamışt ır. Ahmet'in tayini 
Aksaray'a ç ı km ı şt ır. 

Sözleşme ile bağlı kalmak istemeyen Ahmet, 
bu ilişkiyi ne şekilde sona erdirebilir? 

A) SÖzleşme ilişkisi ancak Kadir tarafından 

sona erdirilebilir,Ahmet'in böyle bir hakkı 

yoktur. 
B) Sözleşme ilişkisi mutlak butlanla geçersizdir, 

bu nedenle hakim tarafından da 
kendiliğinden dikkate alınabilir. 

cı Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi geçeı1i 

olarak kurulduğundan Ahmet sözleşmeden 
dönemez. 

D) Ahmet iptal beyanını 1 yıllı k zamanaşımı 

süresi içerisinde ileri sürmelidir. 
E) Sözleşmeyi bir yıllık hak düşürücü süre 

içerisinde iptal beyanını kullanarak sona 
erdirmelidir. 

18, Temsil yetkisinin verilmesi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstı r? 

A) Borçlar Kanununa göre temsil yetkisinin 
geçeı1iliği için temsilciye bir temsil belgesinin 
verilmesi gerekir. 

B) Temsil yetkisinin verilmesi herhangi bir şekle 
tabi değildir. 

cı Temsil yetkisi, temsilolunanın irade 
açıklamasıyla verilir. 

D) imza yetkisinin verilmesi, 
bakımından bankayı temsil 
verilmesi anlamına gelir. 

bankalar 
yetkisinin 

E) Temsil olunanın temsil yetkisini üçüncü 
kişilere bildirme yükümülüğü yoktur. 

19, Bekir evini Sevgi'ye kiraya vermiştir. Evoo bir süre 
oturan Sevgi Bekir'in onayı olmadan evi arkadaşı 

Esra'ya kiraya vermişti r. 

Temsil ilişkisi bak ımından Sevgi 'nin hukuki 
durumu nedir? 

A) Kaıuni temsilci 
Bl Iradi lemsilci 
CL Yetkisiz temsilci 
D) Vasıtasız temsilci 
El Yetkili temsilci 

A 
15 

A 
LO, Bir hukuki i şlemin oluşması için bir tarafın 

irade açıklamasını diğer tarafa ileten kişiye ne 
ad verilir? 

Al Aracı 
Bl Ulak 
c) Temsilci 
D) Elçi 
El üçüncü kişi 

21. Aşağıdakilerden hangisi borçların sona erme 
nedenlerinden biri degildir? 

Ai Yenileme 
Bi ifa 
c) Temerrii i 
Di Zamanaşımı 

Ei Takas 

22. Borcun lfa edilmemesi halinde, alacaklı 
aşağıdaki yollardan hangisine basvyramaz? 

Al Borçluya karşı bir mva açarak OOrcun aynen 
ifa edilmesini isteyebilir. 

Bl Sözl eşmeyi degştirme yoluna gielebilir. 
CL Sözleşmeden dönmeyoluna gielebilir. 
OL Müspet zararının taı:m i rini isteyebilir. 
El Borçludan tazminat isteyebilir. 

23, Ali AlTnet'e a-abasını satmıştır ve i:x:t""cun ifa yerini 
kararlaşlırmam ışlardır. 

Bu durumda bor cun ifa yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Ahmet'in yerleşim yeri 
Bl Ahmet'in doğ..ım yeri 
c) Ali'nin yerleşim yeri 
D) Sözleşmenin yapıldıgı yer 
El Sözleşmenin yapılması anında arabanın 

bulundJğJ yer 

24. Aşağıdakilerden hangisi 
borçlarından biri degildir? 

A) Kira bedelini ödemek borcu 
Bl Ayıba karşı tekeffül borcu 

kirac ın ı n 

CL Kiralanan şeyi özenle kullanmak borcu 
Dl Komşuluk gereklerine uymak borcu 
El Kiralanan şeyi geri vermek borcu 

Izleyen sayfaya geçiniz, 
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25. Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesine 

konu olamaz? 

A) Bir magaıanın müşterileri 
B) Elektrik 
c) Bir alacak hakkı 
OL Bir ağaçtaki meyveler 
El Malvarlıksal bir değer taşımayan elbise 

26. Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesine 

göresatıcının borçlarından biri degildir? 

A) Semeni ödame 
Bl Teslim vemülkiye/:i ~irme 
c) Ayıba kaşı garanti I:xrcu 
OL Zapta kaşı garanti I:xrcu 
El saılanı saklama 

27. Aşağıdakilerden hangisi 
sözleşmesinde 
yükümlülüklerinden biri değildir? 

kefalet 
alacaklının 

A) Elinde bulunan delilleri elinden çıkarmamak 
Bl iflastan hemen haberdar etmek 
c) itıas eden borçlunun iflas masasına 

katılmak 

OL Taşınmaz rehininin kefile devri için gerekli 
işlemlerde bulunmak 

El Yapılan ödemeleri bildirmek 

28. Aşağıdakilerden hangisi franchise alanın 
borçlarından biri değildir? 

A) Franchise konusu malı kullanmama 
Bl işletme ve pazarlama ilkelerine uyma 
cı ücret ödeme 
OL Kendisine sunulan maddi olmayan malları 

kullanma 
El Mal ve hizmetlerin sÜlÜmünü yapmak 

29. Aşağıdakilerden hangisi, 
yerlerinden biri değildir? 

A) Bölge idare mahkemesi 
Bl Danı~tay 

CL Vergi mahkemesi 
OL Bölge adliye mahkemesi 
El Idare mahkemesi 

A 

idari yargı 

16 

A 
30. Dilan, kira sözleşmesine aykırı <iNranan kiracısı 

Emre'yi evden çıkarmak istemektedr. Dilan bu 
nedenle Emre'ye talıliye davası açmayı 

ruşiiımektedr . 

Bu davayı hangi mahkemede açmalıdır? 

A) Asliyeceza mahkemesinde 
Bl kt:ıre malıkemesinde 
c) Sulh hukuk mali<:emesinde 
OL Sulh ceza mahkemesinde 
El Asliye hukuk mahkemesinde 

TEST BinI. 


