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HUKUKA GiRiş A 
2011 BS 1100-A 

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

sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabı nızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi objektif ahlak 
kurallarından biri değildir? 

A) Yoksula yardım etme 
B) Verilmiş söze sadık kalma 
C) Başkalarının malına göz dikmeme 
D) Kötü hisler beslememe 
E) Başkalarına saygılı olma 

2. Kamu hukukuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Devlet kişilerle olan ilişkisine kamu gücünün 
sahibi olarak katılır. 

B) Kişilerle devlet arasındaki ilişkide eşitlik söz 
konusu değildir. 

C) Devletle kişiler arasındaki ilişkide bir 
altlık-üstlük durumu söz konusudur. 

D) Devlet kişilerle olan ilişkilerine üstün bir 
otoritenin sahibi olarak katılır. 

E) Kişilerle devlet arasındaki her türlü ilişkiye 

kamu hukuku uygulanır. 

3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasınca, 
mahkemelerin ve hakimlerin bağımsızlığını 

sağlamak amacıyla getirilen güvencelerden 
biri değildir? 

A) Hakimler, bir mahkemenin veya kadronun 
kaldırılması sebebiyle de olsa aylıklarından 
yoksun bırakılamaz. 

B) Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
işleyişi ve yargılama usulü kanunla 
düzenlenir. 

C) Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz. 

D) Bakanlar, yargı yetkisinin kullanılmasında 

mahkemelere veya hakimlere emir ve talimat 
verebilir. 

E) Hakimler, kendileri istemedikçe Anayasada 
belirtilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. 
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4. Kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki 
ve siyasi bağa ne ad verilir? 

A) Tebaa 
B) Kanunlar ihtilafı 
C) Yabancı 

D) Müktesep hak 
E) Uyrukluk 

5. Aşağıdakilerden hangisi "ört ve adet 
hukuku"nun unsurları ndan biridir? 

A) Genellik 
B) Süreklilik 
C) Manevi yaptırım 
D) Soyutluk 
E) Bağımsızlık 

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan 
biridir? 

A) Vatandaşlık hakkı 

B) Eğitim ve öğretim hakkı 
C) Konut hakkı 
D) Grev ve lokavt hakkı 
E) Sendika kurma hakkı 

7. Aşağıdakilerden hangisi modern toplumlarda 
hakkın korunmasının meşru olmayan 
yollarından biri olarak kabul edilmektedir? 

A) Dava hakkı 
B) Adli mercilere şikayet 
C) icra yolu ile alacağın tahsili 
D) Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi 
E) Zorunlu diyet 
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8. Gerçek kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) insanlar arasında ayrım yapılarak gerçek 
kişi olup olmadıkları belirlenir. 

B) Sağ ve tam doğmakla gerçek kişilik 

başlamaz. 

C) Belli durumlarda hayvanların da gerçek kişi 

olarak borç sahibi olabileceği kabul 
edilmiştir. 

D) Gerçek kişiler tüm canlılardır. 
E) Haklara ve borçlara ehil olabilen insanlar kişi 

olarak kabul edilir. 

9. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilik 
hakkına bir aykırılıktan söz edilemez? 

A) Kişinin işverenine hayatı boyunca işten 

ayrılmayacağını vaat etmesi 
B) Kişinin kolunun kesilmesine rıza göstermesi 
C) Kişinin rızası üzerine sırlarının bir gazetede 

açıklanması 

D) Kişinin evlendikten sonra hiç evden dışarı 

çıkmayacağını açıklaması 

E) Kişinin hiçbir zaman evlenmeyeceğini vaat 
etmesi 

10. Kişilik haklarına karşı gerçekleştirilmiş ve 
sona ermiş hukuka aykırı bir saldırının 

etkilerinin halen devam etmekte olması 

halinde bu duruma ilişkin aşağıdaki 

davalardan hangisi açılır? 

A) Manevi tazminat davası 
B) Saldırıya son verilmesi davası 
C) Alacak davası 
D) Önleme davası 
E) Tespit davası 

11. Belirli ve iktisadi olmayan bir amacı 

gerçekleştirmek ve bağımsız bir varlığa 

sahip olmak üzere kişilerin belli bir malı veya 
malları bu amaca özgülemelerinde 
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

A) Anonim şirket 
B) Vakıf 

C) Dernek 
D) Sendika 
E) Adi şirket 
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12. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiillerde 

hukuka aykırı lık unsurunu ortadan 
kaldırmaz? 

A) Haklı savunma (meşru müdafaa) 
B) Üstün özel yarar 
C) Kamu gücünün kullanılmış olması 
D) Failin kastının bulunmaması 
E) Zorda kalma (ıztırar hali) 

13. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş borç 
kaynaklarından birisidir. 

B) Geri verme borcu doğurur. 
C) Zenginleşenin iyi niyeti borcun kapsamında 

bir değişiklik yaratmaz. 
D) Sebepsiz zenginleşme davası 1-10 yıllık 

zamanaşımı süresine tabidir. 
E) Zenginleşme, mevcut malvarlığının 

eksilmemesi şeklinde de gerçekleşebilir. 

14. Alacaklı tarafından yapılan bir davranışa 

katlanmayı içeren edim türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Maddi edim 
B) Olumsuz edim 
C) Olumlu edim 
D) Ani edim 
E) Kişisel edim 

15. irade bozukluğu durumlarından birinin 
varlığında uygulanacak yaptırım türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kendine özgü geçersizlik 
B) Etkisizlik 
C) Mutlak butlan 
D) Tek taraflı bağlamazlık 
E) Yokluk 
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16. Aşağıdakilerden hangisinde yazılı şekil bir 
geçerlilik şartı olarak öngörülmüştür? 

A) Satım sözleşmesi 

B) Evlenme sözleşmesi 
C) istisna sözleşmesi 
D) Kefalet sözleşmesi 
E) Taşınmaz satımı 

17. Aşağıdakilerden hangisi 
açıklaması arasındaki 

hallerinden biri değildir? 

A) Muvazaa 
B) Hata 
C) Şekle aykırılık 

D) ikrah (Korkutma) 
E) Hile 

irade ile irade 
uygunsuzluk 

18. Aşağıdakilerden hangisi temsilcinin özel 
olarak yetkilendirilmesini gerektiren hukuki 
işlemlerden biri değildir? 

A) Poliçe imzalamak 
B) Taşınmazı ayni hakla sınırlamak 
C) Taşınmazı kiralamak 
D) Tahkim 
E) Sulh olmak 

19. Doğrudan doğruya temsile il işkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Doğrudan doğruya temsilde üçüncü kişi ile 
yapılan hukuki işlemin sonucu kazanılan 

alacak hakları alacağın temliki yoluyla temsil 
olunana devredilir. 

B) Yaygın olan temsil türü doğrudan doğruya 
temsildir. 

C) Bu tür temsilde temsilci temsilolunan ad ve 
hesabına hareket eder. 

D) Doğrudan doğruya temsilde yapılan hukuki 
işlemin sonuçları doğrudan temsilolunanın 

şahsında doğar. 

E) Temsil yetkisi ve temsilolunan adına 

hareket doğrudan doğruya temsilin iki 
önemli unsurudur. 
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20. Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin 

sona erdirilmesini gerektiren sebeplerden 
biri değildir? 

A) Temsilolunanın iflas etmesi 
B) Temsilcinin azledilmesi 
C) Temsilcinin gaipliğine karar verilmiş olması 
D) Temsilolunanın gaipliğine karar verilmiş 

olması 

E) Temsilolunanın hürriyeti kısıtlayan bir ceza 
alması 

21. Zamanaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Zamanaşımının başlangıcı için borcun 
muaccel olması gerekir. 

B) Zamanaşımı borcu sona erdiren 
sebeplerden biridir. 

C) Zamanaşımı bir itiraz sebebidir, hakim de 
kendiliğinden dikkate alabilir. 

D) Zamanaşımı alacaklının talep ve dava 
hakkını sona erdirir. 

E) Zamanaşımı kanunda sayılan sebeplerle 
durabilir veya kesilebilir. 

22. Temerrüt halinde ödenmesi talep edilebilecek 
olan gecikme tazminatı alacaklının ne tür 
zararlarına karşılık gelir? 

A) Doğrudan zarar 
B) Menfi zarar 
C) Müspet zarar 
D) Fiili zarar 
E) Munzam zarar 

23. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımını kesen 
sebeplerden bir değildir? 

A) Borçlunun borcuna mahsuben bir miktar 
para ödemesi 

B) Borçlunun alacak üzerinde intifa hakkına 

sahip olması 
C) Borçlunun borcu için kefil göstermesi 
D) Alacaklının alacağı için dava açması 
E) Borçlunun borcu ikrar etmesi 
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24. Satım sözleşmesine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Eksik iki tarafa borç yükleyen bir 
sözleşmedir. 

B) Rızai bir sözleşmedir. 
C) Borç doğuran sözleşmedir. 
D) Ani edimli bir sözleşmedir. 
E) Devir ve temlik borcu doğuran bir 

sözleşmedir. 

25. Tarih bölümü mezunu olan Ayşe, X dershanesi 
ile saati 25 liradan haftada 12 saat ders verme 
konusunda anlaşmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin bu 
sözleşmeden doğan yükümlüklerinden biri 
değildir? 

A) Dershaneye ait sırları saklamak 
B) Derse ait materyalleri bizzat sağlamak 
C) Dershane yönetiminin talimatlarına uymak 
D) Dersi verirken özen göstermek 
E) Dersi bizzat vermek 

26. Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesinde 
kiralayanın borçlarından biri değildir? 

A) Kiralananı kullanılmaya elverişli şekilde 

teslim 
B) Kiralananın gezilmesine müsaade etme 
C) Ayıba karşı tekeffül 
D) Kiralananı kira sürecince kullanılmaya 

elverişli halde bulundurma 
E) Zapta karşı tekeffül 

27. Ali, arkadaşı Cemil'in Bekir'e olan 50.000 liralık 

borcu için ona kefilolmuştur. 

Alacaklı Bekir'in önce borçlu Cemil'i, ondan 
alamadığı takdirde kefil Ali'yi takip etmesi 
durumunda ortaya ne tür bir kefalet 
sözleşmesi çıkar? 

A) Adi kefalet 
B) Müteselsil kefalet 
C) Müşterek kefalet 
D) Birlikte kefalet 
E) Rücua kefalet 
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28. Müşterinin üçüncü kişilerden alacaklarının 

ilgili şirket tarafından bedeli peşin ödenerek 
alınmasını içeren sözleşme türü nedir? 

A) Factoring sözleşmesi 
B) Tek satıcılık sözleşmesi 
C) Finansal satış sözleşmesi 
D) Adi Şirket sözleşmesi 
E) Alım satım sözleşmesi 

29. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın 

görevlerinden biri değildir? 

A) Kanun tasarıları hakkında düşüncesini 

bildirmek 
B) idare mahkemelerince verilen kararlara karşı 

yapılan temyiz başvurularını incelemek 
C) Belli davaları ilk derece mahkemesi olarak 

çözümlemek 
D) Ağır Ceza mahkemelerince verilen kararlara 

karşı yapılan temyiz başvurularını incelemek 
E) Tüzük tasarılarını incelemek 

30. idari yargı yerlerinde dava açma süresine 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 

A) Dava açma süresi geçtikten sonra dava 
açılması halinde davalının bunu ilk 
dilekçesinde ileri sürmesi gerekir. 

B) Dava açma süreleri hak düşürücü sürelerdir. 
C) Dava açma süresi yazılı bildirim üzerine 

işlemeye başlar. 

D) Özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen 
hallerde dava açma süresi, Danıştay ve 
idare mahkemelerinde altmış gündür. 

E) Özel kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen 
hallerde dava açma süresi, vergi 
mahkemelerinde otuz gündür. 
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