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HUKUKA GiRiş A 
2011 BS 3204-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. Toplum hayatındaki davranışların nasıl 

olacağı konusunda emir ve yasakları içeren 
kurallara ne ad verilir? 

A) Örf ve adet kuralları 
B) Sosyal kurallar 
C) Maddi kurallar 
D) Manevi kurallar 
E) Düzen kuralları 

2. Hukuk kurallarını din ve ahlak kurallarından 
ayıran temel unsur nedir? 

A) Maddi yaptırım 
B) Asli yaptırım 
C) Manevi yaptırım 
D) Tali yaptırım 
E) içsel yaptırım 

3. Bir alacaklının alacağını icra dairesine 
başvurarak borçlunun mallarını haczettirip 
paraya çevirmek suretiyle tahsil etmesi 
aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisine 
girer? 

A) Manevi tazminat 
B) iptal 
C) Cebri icra 
D) Hükümsüzlük 
E) Maddi tazminat 

A 15 

4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri göndermek 
aşağıdakilerden hangisinin görev ve 
yetkilerinden biridir? 

A) Milli Güvenlik Kurulu 
B) TBMM 
C) Devlet Denetleme Kurumu 
D) Cumhurbaşkanı 

E) iı özel idaresi 

5. Hangi eylem ve davranışların suç 
oluşturacağını ve bunlara ne gibi cezaların 
verileceğinin önceden belirtilmesine ne ad 
verilmektedir? 

A) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi 
B) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 
C) Suçun kanuniunsuru 
D) Çoğunluk ilkesi 
E) Kast 

6. Gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi 
sahibine ne ad verilir? 

A) Gemi adamı 
B) Navlun 
C) Müşterek avarya 
D) Kaptan 
E) Donatan 

7. Esnafla ilgil i aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Esnaf gezici olarak çalışabilir. 
B) Esnaf ticari defter tutmak zorunda değildir. 
C) Ticaret şirketlerinin esnaf olması mümkün 

değildir. 

D) Esnaf iflasa tabidir. 
E) Esnafın iktisadi faaliyeti daha çok bedeni 

çalışmasına dayanır. 
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8. Tüzüklerin iptal ine il işkin davalara bakmaya 
aşağıdaki mahkemelerden hangisi yetkilidir? 

A) Danıştay 

B) Yargıtay 

C) Bölge Adliye Mahkemeleri 
D) Sayıştay 

E) Anayasa Mahkemesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan 
biridir? 

A) Mülkiyet hakkı 
B) intifa hakkı 
C) irtifak hakkı 
D) Rehin hakkı 
E) Taşınmaz yükü 

10. Aşağıdaki haklardan hangisinden 
vatandaşlar yararlanır? 

A) Telif hakkı 
B) Mülkiyet hakkı 
C) Rehin hakkı 
D) Dilekçe hakkı 
E) Boşanma davası açma hakkı 

sadece 

11. Ölüm olayı sonrasında mirasçıların mirası 
reddetme süresi ne kadardır? 

A) 3 ay 
B) 4 ay 
C) 5 ay 
D) 6 ay 
E) 1 yıl 

12. Havada infilak ederek parçalanan ve denize 
düşen bir uçakta bulunan fakat cesedine 
ulaşılamayan yolcunun ölüm kaydının 

düşülmesi hangi karineye dayanır? 

A) Ulaşamazlık karinesi 
B) Ölüm karinesi 
C) Gaiplik karinesi 
D) Birlikte ölüm karinesi 
E) imkansızlık karinesi 

A 16 

A 
13. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda 

gaiplik kararı verilebilmesi için Medeni 
Kanun'da aranan ve geçmesi gereken süre 
ne kadardır? 

A) 1 ay 
B) 3 ay 
C) 6 ay 
D) 1 yıl 
E) 5 yıl 

14. Bir küçüğün mahkeme kararı ile ergin 
kılınabilmesi için başvuru yaptığı sırada kaç 
yaşını doldurmuş olması aranır? 

A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
E) 17 

15. Aşağıdakilerden hangisi bir özel hukuk tüzel 
kişisidir? 

A) Dernek 
B) Üniversite 
C) Belediye 
D) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 
E) içişleri Bakanlığı 

16. Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin fiil 
ehliyetini sınırlandırmasına örnek değildir? 

A) Bir kimsenin, yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle başkalarıyla sözleşme 

yapmayacağını taahhüt etmesi 
B) Bir kimsenin, yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle bir derneğe üye 
olamayacağını taahhüt etmesi 

C) Bir kimsenin, yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle malvarlığı üzerinde tasarrufta 
bulunamayacağını taahhüt etmesi 

D) Bir kimsenin, yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle mülkiyet hakkına sahip 
olamayacağını taahhüt etmesi 

E) Bir kimsenin, yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle bir kimseye karşı dava 
açamayacağını taahhüt etmesi 
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17. Bir kimsenin malvarlığının haklı bir sebep 
olmaksızın diğer bir kimsenin malvarlığı 

aleyhine çoğalmasına ne ad verilir? 

A) Kusursuz sorumluluk 
B) Maddi zarar 
C) Fiili zarar 
D) Haksız fiil 
E) Sebepsiz zenginleşme 

18. Aşağıdakilerden hangisi her iki tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerden biri değildir? 

A) Kira 
B) Satım 

C) Vasiyet 
D) Hizmet 
E) Trampa 

19. Tarafların el yazısı, daktilo veya başka bir 
araçla bir senet düzenleyerek altını 

imzalamaları halinde aşağıdakilerden hangisi 
söz konusu olur? 

A) Resmi senet 
B) Resmi şekil 
C) Yazılı şekil 

D) imza onayı 
E) Sözlü şekil 

20. i. Aldatma kastı 
ii. Derhal gerçekleşecek ağır bir tehlike 

oluşturma 

iii. Belli hususlarda aldatılma 
LV. Üçüncü kişi tarafından da yapılabilme 
V. Kendiliğinden hükümsüz olma 

"Hile" ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri yanlıstır? 

A) IlveV 
B) LV ve V 
C) I, II ve LV 
D) I, III ve V 
E) 11,IVveV 

A 17 

A 
21. Temsilciye verilen temsil yetkisi, temsil 

olunana ait bütün işlerin görülmesi ıçın 

verildiği takdirde aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olur? 

A) Vekaletsiz iş görme 
B) Aleni temsil yetkisi 
C) Vasıtasız temsil yetkisi 
D) Umumi temsil yetkisi 
E) Kanuni temsil yetkisi 

22. ifa zamanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Müeccel borçlarda, vade gelmeden borcun 
ifası istenemez. 

B) Vade olarak ayın başından kasıt ayın birinci 
günüdür. 

C) ifa zamanı borcun ifa edilmesi gereken 
andır. 

D) Taraflar borcun ifasını bir süreye 
bağlayabilirler. 

E) Borçlu, borcunu vaktinden önce ifa 
edemez. 

23. Taşınmaz satımına ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Noterler taşınmaz satış vaadi sözleşmesi 

düzenleme yetkilerine sahiptirler. 
B) Taşınmaz satımı tapu sicil memuru önünde 

yapılmalıdır. 

C) Taşınmaz satımı herhangi bir şekle tabi 
değildir. 

D) Noterler taşınmaz satımına ilişkin resmi 
senet düzenleyemezler. 

E) Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar resmi 
şekle tabi olmaksızın satılabilirler. 
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24. Ali, arkadaşı Cemil'in Bekir'e olan 50.000 liralık 

borcu için ona kefilolmuştur. 

Alacaklı Bekir'in borçlu Cemil'i takip etmeden 
kefil Ali'ye başvurması durumunda, Ali 
alacaklı Bekir' e karşı ne tür bir defi ileri 
sürebilir? 

A) Rehin def'i 
B) Ödemezlik def'i 
C) Taksim def'i 
D) Rücu def'i 
E) Tartışma def'i 

25. Finansal kiralama sözleşmelerinin 2.!!.ll kaç 
yıl süreyle feshedilmesi mümkün değildir? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 10 

26. Aşağıdakilerden hangisi vekalet 
sözleşmesinin sona erme sebeplerinden biri 
değildir? 

A) Vekilin ölümü 
B) Müvekkilin azli 
C) Müvekkilin ehliyetini kaybetmesi 
D) Vekilin istifası 
E) Müvekkilin ölümü 

27. Aşağıdakilerden hangisi kefalet 
sözleşmesinin unsurlarından biri değildir? 

A) Kefalet borcunun fer'i borç olması 
B) Her iki tarafa borç yüklemesi 
C) Kefilin kefalete ehil olması 
D) Yazılı şekle tabi tutulması 
E) Geçerli bir asıl borç bulunması 

A 18 

A 
28. Aşağıdakilerden hangisi medeni yargıdaki 

mahkemelerden biri değildir? 

A) Asliye ticaret mahkemesi 
B) Asliye ceza mahkemesi 
C) Tapulama mahkemesi 
D) iş mahkemesi 
E) Asliye hukuk mahkemesi 

29. Aşağıdakilerden hangisi askeri ceza 
yargısında yer alan ilk derece 
mahkemelerden biridir? 

A) Askeri asliye ceza mahkemesi 
B) Askeri Yargıtay 
c) Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
D) Askeri idare mahkemesi 
E) Disiplin mahkemesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda 

içtihatları n birleştirilmesine 

yetkisine sahiptir? 

A) Yargıtay Ceza Genel Kurulu 
B) Uyuşmazlık Mahkemesi 
C) Yargıtay Birinci Başkanı 
D) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
E) Yargıtay Büyük Genel Kurulu 

karar verme 

TEST BiTTi. 
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