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

1. Hukuk kuralları aşağıdaki ilişkilerden 
hangisini düzenlemez? 

A) Kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri 

B) Devletlerle devletler arasındaki ilişkileri 
C) Devletlerle kişiler arasındaki ilişkileri 
D) Kişilerin dünyevi ilişkilerini 
E) Kişilerin uhrevi ilişkilerini 

2. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hukuku 
ilişkisi değildir? 

A) Y'nin işlediği suç nedeniyle hapis cezasına 
mahkum edilmesi 

B) Nüfus idaresinin, hizmet binası ihtiyacını 
karşılamak üzere Y'nin taşınmazını 

kiralaması 

C) Kamu kuruluşuna Y'nin memur olarak 
atanması 

D) 'den vergi tahsil etmesi 
E) DSE'nin su kanalı açmak için Y'nin arazisini 

istimlak etmesi 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk 
mahkemelerinden biri değildir? 

A) Sulh hukuk mahkemesi 
B) Yargıtay 

C) Asliye hukuk mahkemesi 
D) Ticaret mahkemesi 
E) Kadastra mahkemesi 

4. Aşağıdakilerden hangisini düzenleyen hukuk 
kuralları Deniz Ticaret Hukukuna dahildir? 

A) Kollektif şirketler 
B) Vatandaşlık 

C) Navlun sözleşmesi 
D) Sigorta sözleşmesi 
E) Nişanlanma 
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5. Bilimsel görüşlerle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Hakim, bilimsel görüşlere başvurmadan da 
uyuşmazlığı çözümleyebilir. 

B) Bilimsel görüşler hukuk bilginlerinin hukuki 
konularda ileri sürmüş oldukları görüş, 

düşünce ve kanaatlerdir. 
cı Bilimsel görüşlere doktrin veya öğreti de 

denir. 
D) Bilimsel görüşler mecburi nitelikte olmayıp. 

Hukukun yardımcı kaynaklarındandır. 
E) Bilimsel görüşler hukukun yazılı kaynakları 

arasında yer alır. 

6. Mutlak haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Mutlak haklar borç ilişkilerinden doğarlar. 
B) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ayni 

haklar denir. 
cı Herkes mutlak haklara uymakla yükümlüdür. 
D) Mutlak haklar ya mallar ya da kişiler 

üzerinde söz konusu olabilir. 
E) Rehin hakkı mutlak hak türlerinden biridir. 

7. Talep ve dava hakkı ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir kişinin hakkını elde etmek veya hakkına 
saygı gösterilmesini sağlamak üzere 
karşısındaki kişiye yönelttiği isteme yetkisi 
talep hakkıdır. 

B) Kişi talep hakkını kullanarak sonuca 
ulaşırsa dava hakkını kullanmasına gerek 
kalmaz. 

cı Talep hakkı yalnızca yazılı olarak 
kullan ılabilir. 

D) Kişi talep hakkını kullanarak hakkını elde 
edemezse dava hakkını kullanmak zorunda 
kalır. 

E) Kişi talep hakkını mahkemeler önünde öne 
sürerse dava hakkını kullanmış olur. 

8. Sınırlı ehliyetli bir kimse aşağıdaki işlemlerin 
hangisinde yasal danışmanının oyunu almak 
zorunda değildir? 

A) Kefilolma 
B) Taşınmaz rehni 
cı Ödünç verme 
D) Bağışlamanın kabulü 
E) Taşınmaz satımı 
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9. Ali, eski kız arkadaşı Elit'in fotoğraflarını onun 
izni olmaksızın bir internet sitesine göndermiştir. 
i nternelte fotoğrafı n i gören Elif fotoğrafları n 
yayınlanmasından büyük bir üzüntü duyduğunu 
belirterek Ali'ye karşı bir dava açmayı 
düşünmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi Elif'in açabileceği 

davalardan biri değildir? 

A) istihkak davası 
B) Saldırının önlenmesi davası 
CL Saldırıya son verilmesi davası 
Dl Tespit davası 
El Manevi tazminat davası 

10. Aşağıdakilerden hangisinde kişilik haklarına 
karşı yapılan saldırı hukuka aykırı olarak 
nitelendirilir? 

A) Meşru müdafaa halinin varlığı 
B) Üstün nitelikte kamu yararının bulunması 
C) Kişinin kusurlu olması 
Dl Kanunun verdiği yetkinin bulunması 
El Kişinin rızasının varlığı 

11. Tüzel kişilerin fiil ehliyetlerinin amaçları ile 
sınırlandırılmasını ifade eden prensip 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özgüleme prensibi 
B) Belirlilik prensibi 
C) Amaçsallık prensibi 
Dl Sınırlılık prensibi 
El Muayyenlik prensibi 

12. Devletin en son yasal mirasçı sıfatıyla 

mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu 

nasıl bir sorumluluktur? 

A) Belirsiz sorumluluk 
Bl Belli mallarla sınırlı sorumluluk 
CL Şahsi sorumluluk 
D) Belirli miktarla sınırsız sorumluluk 
El Sınırsız sorumluluk 

13. Bir sözleşmenin meydana gelmesi için 

görüşme amacıyla yapılmasına ne ad verilir? 

A) icaba davet 
Bl Teklif 
CL icap 
D) Kabul 
E) Tasarıya davet 
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14. Arda, Fehmi'ye arabasıyla çarpmış ve Fehmi'nin 

bacağı kırılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi, açılacak tazminat 
davasında Arda'nın sorumlu olabilmesi için 
gereken şartlardan biri değildir? 

A) Çarpma fiilinin hukuka aykırı olması 
B) Fehmi'nin birlikte kusurunun bulunması 
cı Çarpma fiili ile zarar arasında illiyet bağının 

bulunması 
D) Çarpma sonucu bir zarar doğması 
E) Arda'nın kusurlu olması 

15. Hataya düşen tarafın sözleşmeye onay 
vermesi halinde bu sözleşme hangi andan 
itibaren tarafları bağlar? 

A) Beyanın karşı tarafa ulaştığı andan itibaren 
B) Sözleşmenin yapıldığı andan itibaren 
cı Tescil edildiği andan itibaren 
D) Onamanın yapıldığı andan itibaren 
E) Tarafların bir araya geldiği andan itibaren 

16. iradeyi sakatlayan sebeplerden hileyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hilede, bir kimse, bir takım yanıltmaların 

etkisi altında irade beyanında bulunur. 
B) Sözleşmenin geçerliliği bakımından, hilenin 

bizzat sözleşmenin tarafı veya üçüncü kişi 
tarafı ndan yapılmış olması arasında fark 
yoktur. 

cı Hileye uğrayan taraf hile esaslı olmasa bile 
sözleşmeyle bağlı değildir. 

D) 
E) Hileden söz edebilmek için lehine hileli 

davranışta bulunulan tarafın üçüncü kişinin 

hilesini bilmesine gerek yoktur. 

17. Aşağıdakilerden hangisinde sözleşmenin 

A) 
B) Hizmet sözleşmesi 
cı Satım sözleşmesi 

D) Eser sözleşmesi 
E) Kefalet sözleşmesi 
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18. Temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Temsil yetkisi temsilci ile temsilolunan 
arasında yapılan sözleşmeyle verilir. 

B) Temsil yetkisi sadece vekalet 
sözleşmesinde değil başka sözleşmelerde 

de bulunur. 
C) Kanundan doğan temsil yetkisine yasal 

temsil denir. 
D) Temsil yetkisi kanundan veya temsil 

olunanın iradesinden doğar. 
E) Vasiler temsil yetkilerini Medeni Kanundan 

alır. 

19. Bir kimsenin gerekli yetkiye sahip olmaksızın 
bir başkasının ad ve hesabına hukuki 
işlemler yapmasına ne ad verilir? 

A) Yetkisiz temsil 
B) Dolaylı temsil 
C) Doğrudan temsil 
D) Usulsüz temsil 
E) Yasak temsil 

20. Taner, istanbul'da bir galeride resimlerini 
sergilemek için Nihan'ı görevlendirmiştir. Nihan, 
sergilenen resimleri koleksiyoncu Neslihan'a 
satmıştır. 

Satış işleminde ne tür bir temsil söz 
konusudur? 

A) Vasıtalı temsil 
B) Doğrudan temsil 
C) Yasal temsil 
D) Yetkisiz temsil 
E) Dolaylı temsil 

21. Satıcı Eser 200 kasa Amasya elması için Yener 
ile satım sözleşmesi yapmıştır. Aralarında 

yapılan satım sözleşmesine uygun olarak, Yener 

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, 
Eser'in malları teslim borcu, aranacak borç 
niteliğindedir. 

B) Sözleşmeye hüküm konarak, ma lların teslimi 
borcu Yener'in yerleşim yerinde ifa edilebilir. 

C) Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, 
Eser'in malları teslim borcu, götürülecek 
borç niteliğindedir. 

D) Aksi sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, 
malların teslimi borcu Eser'in yerleşim 

yerinde ifa edilir. 
E) Eser' , misli ile belli bir 

şeyin teslimi borcudur. 
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22. Satıcı Emine, Hüseyin ile 1 000 TL değerindeki 

televizyon ıçın satım sözleşmesi yapmıştır. 

Hüseyin, televizyonun bedeli için kararlaştırılan 

ilk taksidi satıcı Emine'ye ödemiş, fakat, hiçbir 
haklı mazereti olmaksızın, sözleşme de 
kararlaştırılan tarihte televizyonu teslim almak 
ıçın gelmemiştir. Daha sonra, Emine'nin 
mağazasında çıkan yangında Hüseyin'in 
televizyonu yok olmuştur. 

Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden 

A) Emine, Hüseyin'e tazminat ödemelidir. 
B) Hüseyin, Emine'den ayrıen ifayı talep 

edebilir. 
c) Hüseyin, Emine'den ödediği paranın 

iadesini talep edebilir. 
D) Emine'nin televizyonu teslim borcu, 

Hüseyin'in kusuru nedeniyle imkansızlaşmış 
ve sona ermiştir. 

E) Emine, ikinci taksidin ödenmesini isteyemez. 

23. Bayram, kendisine 20 000 TL borcu olan ve bu 
borcunu ödemeyen Reyhan'ın arabasının 

camlarını kırmıştır. 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bayram'ı n, Reyhan'ın arabasına verdiği 

zarar nedeniyle oluşan borcu sözleşmeden 
doğan borçtur ve bu borç 5 yılda 
zamanaşımına uğrar. 

B) Bayram'ın, Reyhan'ın arabasına verdiği 

zarar nedeniyle oluşan borcu haksız fiil 
borcudur ve bu borç zamanaşımına 
uğramaz. 

c) Bayram'ı n, Reyhan'ın arabasına verdiği 

zarar nedeniyle oluşan borcu sebepsiz 
zenginleşme borcudur ve bu borç 10 yılda 
zamanaşımına uğrar. 

D) Bayram'ı n, Reyhan'ın arabasına verdiği 

zarar nedeniyle oluşan borcu haksız fiil 
borcudur ve bu borç 1 yılda zamanaşımına 
uğrar. 

E) Bayram'ın, Reyhan'ın arabasına verdiği 

zarar nedeniyle oluşan borcu kira borcudur 
ve bu borç 5 yılda zamanaşımına uğrar. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. 6570 sayılı Kira Kanununa tabi bir taşınmaza 
sahip olan Emine, taşınmazını Reyhan'a 1 
yıllığı na kiraya vermiştir. Kira süresının 
bitmesinden önceki 15 gün içinde, Reyhan kira 
sözleşmesinin sona ermesiyle ilgili herhangi bir 
bildirimde bulunmamıştır. 

Bu durumda kira sözleşmesinin akıbeti ne 
olur? 

A) Sözleşme sona erer. 
B) Reyhan'ın önceki dönemlere ait kira borcu 

sona erer. 
C) Emine, başka kira sözleşmeleri yapma 

hakkını kazanır. 
D) Sözleşme baştan itibaren hükümsüz hale 

gelir. 
E) Sözleşme 1 yıl süre ile uzar. 

25. Geciktirici şarta bağlanmış satım 

sözleşmesinde, taraflarca aksi 
kararlaştırılmamışsa, yarar ve hasarın geçiş 
anı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Malın teslim edildiği an 
B) Sözleşmenin yapıldığı an 
C) Ödemenin yapıldığı an 
D) Şartın gerçekleşmesinin imkansız hale 

geldiği an 
E) Şartın geçekleştiği an 

26. Aşağıdakilerden hangisinde teslim borcu 
yerine getirildiği halde, mülkiyet alıcıya 

gecmez? 

A) Numune ile satım 
B) Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satım 
C) Cebri artırma ile satım 
D) Hükmen teslim 
E) Kısa elden teslim 

27. Finansal kiralama sözleşmesiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi vanlıştır? 

A) ivazlı sözleşmelerdendir. 
B) Konusu taşınır ve taşınmaz malların 

kiralanmasına yöneliktir. 
C) Resmi şekilde yapılması zorunludur. 
D) Kiracı kredi kurumu niteliğinde olan bir 

anonim şirket olmak zorundadır. 
E) iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 
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28. Factoring sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Menkullerin alım satım işlemlerinin factoring 
şirketi ve müşterilerle yapıldığı sözleşmedir. 

B) Factoring şirketi ile müşteri arasında yapılan 
ve müşterinin menkul kıymetlerinin 

saklanması na yönelik sözleşmedir. 
cı Müşterinin uçuncü kişilerden olan 

alacaklarının factoring şirketi tarafından 

satın alındığı sözleşmedir. 

D) Factoring şirketi ile müşteri arasında yapılan 
ve şirketin maddi olmayan mallarının 

kiralanmasına yönelik sözleşmedir. 
E) Factoring şirketi tarafından henüz 

zilyetliğinde olmayan malların sağlanarak 

müşteriye kiraya verildiği sözleşmedir. 

29. Kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından 

itiraz yoluyla denetlenmesi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Herhangi bir dava sırasında, mahkeme 
kendiliğinden, kanunun Anayasa'ya aykırı 

olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurabilir. 

B) Herhangi bir dava sırasında, tarafların 

kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu 

iddiasının, mahkemece haklı görülmemesi 
halinde davaya devam edilir. 

cı Kanunun Anayasaya aykırılığı hakkında 

itiraz yoluna başvurulması üzerine, Anayasa 
mahkemesince verilen red kararı ıçın 

Dan ıştaya başvurulabilir. 
D) Herhangi bir dava sırasında, tarafların 

kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu 

iddiasının haklı görülmesi üzerine, 
mahkemece, Anayasa Mahkemesi'ne 
başvurulabilir. 

E) Kanunun Anayasa'ya aykırılığı hakkında 

itiraz yoluna başvurulması sonucu verilen 
Anayasa Mahkemesi kararına mahkemeler 
uymak zorundadır. 

30. Bayan (X), Bakanlar Kurulu kararı ile 
vatandaşlıktan çıkarılmıştır. 

Bayan (X) bu karara karşı aşağıdaki 
mahkemelerden hangisine başvurmalıdır? 

A) Anayasa Mahkemesi 
B) Yargıtay 

cı Bölge idare mahkemesi 
D) Danıştay 

E) idare mahkemesi 
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