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HUKUKA GiRiş A 
2009 AS 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 bil gilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi din kurallarının 
özelliklerinden biridir? 

A) Yaptırımı manevidir. 
B) Zaman içerisinde değişir. 
C) Yaptırımı maddidir. 
D) Sadece uhrevi ilişkileri düzenler. 
E) Yaptırımını devlet denetler. 

2. Ahlak kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Uhrevi ilişkileri düzenler. 
B) Hukuk kuralıdırlar. 
C) Yaptırımı manevidir. 
D) Negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır. 
E) Statiktir. 

3. Sosyal kurallara uyulmadığı takdirde 
karşılaşılan tepkiye ne ad verilir? 

A) Yaptırım 
B) Ayıplama 
C) Kınama 

D) Ceza 
E) i htar 
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4. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı 
ku ra Ila rd i r. 

B) Ahlak kuralları zaman içerisinde değişebilir. 
c) Hukuk kuralları zaman içerisinde değişebilir. 
D) Dini emir ve yasaklar dinlere göre değişiklik 

gösterebilir. 
E) Görgü kuralları bölgesel farklılıklar 

gösterebilir. 

5. Aşağıdakilerden hangisi ceza türlerinden biri 
değildir? 

A) Kınama 

B) Ayıplama 

c) Uyarma 
D) Para cezası 
E) Hapis cezası 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku 
ilişkisidir? 

A) Y'nin taşınmaz satın alması 
B) Y'nin kredi kartı borcunu ödememesi 
c) Y'nin yabancı uyruklu X ile evlenmesi 
D) Y'nin vergi borcunu ödememesi 
E) X ile Y'nin evlenmesi 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Özel Hukukun 
özelliklerinden biridir? 

A) Devlet kamu gücünü kullanır. 
B) Eşitler arasındaki ilişkileri düzenler. 
c) Kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenler. 
D) Kamu yararı prensibi düşüncesi hakimdir. 
E) Devletlerle devletler arasındaki ilişkileri 

düzenler. 
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8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın temel 
ilkelerinden biri değildir? 

A) Sosyal devlet ilkesi 
B) Laik devlet ilkesi 
C) Hukuk devleti ilkesi 
D) Polis devleti ilkesi 
E) Demokratik devlet ilkesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının 

görevlerinden biri değildir? 

A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını 

görüşmek 

B) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 
üyelerini seçmek 

C) Cumhurbaşkanını seçmek 
D) Savaş ilanına kararvermek 
E) Para basılmasına karar vermek 

10. Cumhurbaşkanı seçilebilme koşulları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kırk beş yaşını doldurmuş olmak 
B) Meclis üye tam sayısının en az beşte biri 

tarafından aday gösterilmek 
C) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
D) Üniversite mezunu olup ayrıca yüksek lisans 

yapmak 
E) Daha önce milletvekilliği görevi yapmış 

olmak 

11. Aşağıdakilerden hangisi 
örgütü içinde yer alır? 

A) Belediye 
B) Bakanlıklar 

C) Köy 
D) iı özel idaresi 
E) Büyükşehir belediyesi 

A 

idarenin merkez 
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A 
12. Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurlarından 

biri değildir? 

A) Tipiklik 
B) ihmal 
c) Taksir 
D) Kast 
E) Cebri icra 

13. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanunda 
düze nle nmem iştir? 

A) Kişiler Hukuku 
B) Borçlar Hukuku 
c) Aile Hukuku 
D) Miras Hukuku 
E) Eşya Hukuku 

14. Aşağıdakilerden 
senedidir? 

A) Çek 
B) Konişmento 
c) Tahvil 
D) Hisse senedi 
E) Varant 

hangisi bir 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk 
Kanununda düzenlenmiş bulunan 
şirketleri arasında :l!r. almaz? 

A) Anonim şirket 
B) Komandit şirket 
c) Limited şirket 
D) Kooperatif 
E) Kollektif şirket 

kambiyo 

Ticaret 
ticaret 
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16. Aşağıdaki senetlerden hangisinin başkasına 
devredilebilmesi için senedin zilyetliğinin 

devri yeterlidir? 

A) Emre yazılı konişmento 
B) Nama yazılı çek 
C) Nama yazılı hisse senedi 
D) Hamile yazılı hisse senedi 
E) Emre yazılı çek 

17. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı 

kaynakları arasında ~ almaz? 

A) Tüzükler 
B) Anayasa 
C) Kanun hükmünde kararnameler 
D) Yönetmelikler 
E) Örf ve adet hukuku 

18. Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna 
tanınmıştır. 

B) Hertüzük mutlaka bir kanuna dayanmalıdır. 
C) Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından 

imzalanır ve Resmi Gazetede yayımlanırlar. 
D) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara Anayasa 

Mahkemesi bakar. 
E) Tüzükleryazılı hukuk kaynağıdır. 

19. Örf ve adet hukuku aşağıdaki hukuk 
dallarından hangisinde kaynak olamaz? 

A) Ticaret Hukuku 
B) Borçlar Hukuku 
C) Ceza Hukuku 
D) Devletler Umumi Hukuku 
E) Medeni Hukuk 

A 18 

A 
20. Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi kanuna 

aykırı olduğu için geçersizdir? 

A) imam nikahı 
B) Ortakçılık 
c) Örfü belde 
D) Yarıcılık 
E) Paftos 

21. Özel haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Özel haklardan yararlanmada cinsiyet 
bakımından farklılık yoktur. 

B) Özel haklardan herkes yararlanır. 
c) Özel haklardan yararlanma bakımından 

vatandaşlar eşittir. 

D) Türkiye'de bulunan yabancılar özel 
haklardan yararlanamaz. 

E) Özel haklar, medeni haklar şeklinde de 
ifade edilir. 

22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik 
haklardan biri değildir? 

A) Çalışma hakkı 

B) Sözleşme özgürlüğü 
c) Kamu hizmetine girme hakkı 
D) Güvenlik hakkı 
E) Sağlı k hakkı 

23. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının 
türlerinden biridir? 

A) Rehin hakkı 
B) Mülkiyet hakkı 
c) Kişisel haklar 
D) Fikri haklar 
E) Mutlak haklar 
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24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede 
uygulanan taşınmaz rehni çeşididir? 

A) Taşınmaz yükü 
B) ipotekli borç senedi 
C) irat senedi 
D) Hapis hakkı 
E) ipotek 

25. Aşağıdakilerden hangisi hakkın aslen 
kazanılmasına örnektir? 

A) Y'nin X'e ait kalemi satın alması 
B) Y'nin X'e yüzük bağışlaması 
C) Y'nin ölümü sonucu mallarının oğlu X'e 

miras yoluyla geçmesi 
D) Y'nin doğum gününde X'e araba alması 
E) Y'nin parktaki çöpe attığı kalemi X'in alması 

26. Bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız 

yargı organlarına başvurarak hakkının elde 
edilmesini isteme yetkisine ne ad verilir? 

A) Dürüstlük kuralı 
B) Dava hakkı 
C) Talep hakkı 
D) Bizzat ihkakı hak 
E) Hakkın kötüye kullanılması 

27. Tapu sicili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi vanlıstır? 

A) iddiasını tapu siciline dayandıran taraf bu 
iddiasını ispat zorunda kalmaz. 

B) Resmi siciller arasında yer alır. 
C) Medeni Kanunun 7. maddesi uyarınca 

belgelediği olguların doğruluğuna kanıt 

oluşturur. 

D) Tapu sicilindeki kayda iyi niyetle dayanarak 
mülkiyet veya başka bir ayni hak kazanan 
üçüncü kişinin bu kazanımı korunur. 

E) Tapu sicilinin içeriğinin doğru olmadığı iddia 
ve ispat olunamaz. 

A 19 

A 
28. Gerçek kişilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Gaiplik kişiliğe son verir. 
B) Ölüm ile kişilik sona erer. 
c) Kişiliğin kazanılması ıçın yaşama kabiliyeti 

aranı r. 
D) Kişiliğin başlangıç anı sağ ve tam 

doğumdur. 

E) ÖLÜ doğum kişiliğin kazanıımasını engeller. 

29. "Her insanın hak ehliyeti vardır" kuralı hak 
ehliyetine ilişkin hangi ilkeyi belirtir? 

A) Genellik ilkesi 
B) Sınırlılık ilkesi 
c) Belirlilik ilkesi 
D) Mutlaklık ilkesi 
E) Amaçsallık ilkesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın 

şartlarından biri değildir? 

A) Küçüğün on beş yaşını doldurması 
B) Küçüğün istemi 
c) Velinin rızası 
D) Küçüğün menfaati 
E) Velinin menfaali 

TEST BiTTi. 
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