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DİKKAT' 
Bu dersin kapsamın a giren bazı ko nularda, 
ders kitab ınızin bas ıma hazırlanmas ından 

sonra değiş ik li k yapılmış olabilir . Bununla 
bırlıkte, t estteki s orulan, ders kitabınızda 
v er1len bil g ile re göre cevaplayınız . 81 r 
so runun ceva bı sonraki düzenlemelerle 
değ işmi ş olsa bile, kitapta ki bilgiye g öre 
doğ ru o lan cevabı işaretley in ı z. 

1. Arzu komşusu olan Ber1<e'nin yoksulolduğu n u 
bil diğ i için çocuğunun okul masraftanııda 

kendisine yardım etmektedir. Bu şekilde 

yoksulluk için de bulunan birin e yardım etmesi 
bazı sosyal kurallarca düzenlenmiştir. 

Bu kurallar a şağıdakilerin hangisinde JiUn ve 
doğru olarak verilmiştir? 

A) Ahlak kura l ları - din kura llan 
B) Objektifahlak kuralları -görgü kurallan 
cı Hukuk kura llan-görgü kurallan-ahlak 

kura llarr 
Dl Ahlak kurallarr -görgü kuralları 
EL Din kuralları-obje ktif ahlak ku ralları-görgü 

kuralları 

2_ Ali fotograf makinesini Cem'e satmış ve teslim 
etmiştir. Ancak Cem satış bedelini kararlaştırılan 
günde öde memiştir. 

Ali a şağıdaki yaptırımlardan hangisine 
ba şvurarak sabş bedeline kavuşabilir? 

Al Hükümsüzlük 
BL Cebri ı cra 
c} Tazminat 
Dl Iptal 
EL Ceza 

3. Aş"ğıd3kilerdon h"ngi$indo birlikto vo rilonlor 
kamu hukukunun dallarından değildir? 

A 

Al Ceza hukuku - Idare hukuku 
Bl Anayasa hukuku - Ida re hukuku 
c} Tıcaret hukuku - Borçlar hukuku 
Dl Ceza hukuku - Iş hukuku 
El Iş hukuku - Idare hukuku 

4. Kanun hükmünde kararname çıkarılmasına 

yetki veren kanunda aşa ğıdakilerden 

hangisinin bulunması zorynly değildir? 

A) Kanun hükmünde karamamenin süresi 
Bl Kanun hükmünde karama menin amacı 
cı Kanun hOkmOnd e karamamenin sayısı 
D) Kanun hükmünde karamamenin kapsamı 
El Kanun hükmünde karamamenin iptali için 

hangi makama başvurulacağı 

5. Davalının iddianın dayandıgı olgudan iddia 
edılen bır hakkın dogmuş oldugunu kabul 
etmekle beraber, mevcut bir sebepten dolayı 
dav acının bu hakkını dava yoluyla 
isteyemeyeceğini Ileri sürmesine ne ad 
verilir? 

Al Itiraz 
Bl Dl::!ri 
CL Inkar 
OL Ihkak-ı hak 
El Karine 

6. Kendisini! yasal danışman atanmış bir kimse 
aşağıdaki işlemlerden hangisini yasal 
danışmanının olumlu oyunu almaksızın 

yapabilir? 

A) Işyeri açma 
B) Bağışlama 

c} Kefilolma 
OL Kambiyo taahhüdü aRına girme 
El Taşınmaz satımı 

7. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının 

özelliklerinden biri değjldir? 

A) Tüzel kişiler, mahiyetleri ile bağdaşt ı ğı 

ölçü de kişilik hakkına sahiptirler. 
El ) I nsanın doğumu ile başlar. 
C) Mutlak haklardandır. 
D) Kişiye bağlı haklardandır. 
E) Başkalanna devredilmez ancak mirasçılara 

geçebilirler. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 

ferhat
http://acikogretimx.com



2010 YS 1100-A 

8. Aşağıdakilerden hangisi kiş ilik haklannın 

konusu olamaz? 

A) Vücut bütünlügü 
Bl Sağlık 
cı Aile birliği 

OL Şeref 

El ISim 

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir kimsenin liil 
ehliyetini sınırlandırmasına örnek değildir? 

A) Bir kimsenin , yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle mJlkiyet hakkına sahıp 

olamayacağını taahhüt etmesi 
Bl Bir kimsenin , yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle başkalarıyla sözleşme 

yapmayacağını taahhüt etmesi 
cı Bir kimsenin , yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle bir demeğe üye 
ulamayacağını taahhüt etmesi 

OL Bir kimsenin , yapacağı bir hukuki işlemle 

hiçbir suretle bir kimseye karşı dava 
açamayacağını taahhüt etmesi 

El Bir kimsenin , yapacağı bir hukuki işlemle 
hiçbir suretle malvarlığı üzerinde tasarrufta 
bulunamayacağını taahhüt etmeSi 

10. ı. Akit 
ı ı. Haksız tiil 
III. Sebepsiz zenginleşme 

Yukarıdakilerden hangileri borç ilişkisinin 

kaynağı olarak Borç lar Kanununda 
belirtilmiştir? 

Al Yalnız i 
B) i ve ii 
cı i ve iii 
OL ii ve iii 
El I, ii ve III 

11. Kefilin ancak sözle§mede belirtilen para 
borcu kadar sorumluluğunun bulunması 

hangi sorumluluk türüne örnek olarak 
gösterilebilir? 

A 

Al Kişi ile sorumluluk 
Bl Belirli miktarla sınırlı sorumluluk 
cı Sınırsız sorumluluk 
DJ Cezai sorumluluk 
EJ Belli mallarla sınırlı sorumluluk 

A 
12. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz 

zenginleşmeden doğan borçların şartlarından 

biri de9ild'r? 

Al Haklı bir sebebin bulunmaması 
B) Iyiniyet 
cı Zenginleşme 

OL Fakirleşme 
El IlIiyet bağı 

13. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi "yazılı 

şekle " tabi değildir? 

Al Alacağın temliki 
B) Kefalet sözleşmesi 
CL Bağışlama taahhüdü 
OL Kira sözleşmesi 
E) Rekabet yasagı anlaşması 

14. ı. Tarih 
ıı. Imza 
ııı. Metin 
iV. Mühür 
V. EI yazısı 

Yukarıdakilerden hangileri yazılı şeklin 

baslıca unsurlanndandır? 

Al i ve ii 
Bl ii ve III 
CL I, ii ve III 
DJ 1, IVveV 
E) 1I , III,IVveV 

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi muvazaa 
kavramının tanımıdır? 

A) Taraflann iradelerini karşılıklı ve birbirine 
uygun bir biçimde açıklamalarıdır. 

Bl Bir kimsenin iradesini kendisine veya 
yakınlanndan birine bir zarar verileceği 

tehdidi altında açıklamasıdır. 
CL Bir sözleşmede her iki tarafın iradeleri ile 

iradelerinin açıklanması arasında bilerek ve 
istenerek yaratllmıoŞ olan uygun~zluktur. 

OL Bir kimsenin yalan veya yanıltma yoluyla 
irade açıklamas ında bulunmaya 
yöneltilmesidir. 

E) Irade açıklamasında bulunan tarafın 
dikkatsizliğinden meydana gelen irade 
fesadıdır. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Bir süredir yurt dışında yaşayan Taner, kuzeni 
Oğulcan' l Eskişehir'de kendisine bir arazi satın 
alması için yetkilendirmiştir. Oğulcan da buna 
dayanarak Taner'in ad ve hesabına bir arazi alır. 

Yukarıdaki ili ş kinin hukuki niteliği nedir? 

A) Vesayet 
B) Vasıtalı temsil 
cı Doğrudan doğruya temsil 
D) Dolaylı te rıı:sil 

El Kayyımlık 

17. i. Temsilci hukuki işlemi kendi adına 

yapmaktadır. 

ii. Temsilci tems" olunan adına hareket eder. 
iii. Temsilci işlemden doğan borçlan borcun 

nakli işlemleriyle temsilolunana geçirir. 
iV. Tem~ilçjniıı temsil yetkisinin Lıulunmi::l~1 

gerekir. 
V. Temsilci işlemden doğan haklan alacağın 

temliki yoluyla temsilolunana geçirir. 

Yukarıdakilerden hangileri, 
doğruya temsil hakkı ile ilgilidir? 

A) livelV 
B} iii ve V 
cı I. ii ve iV 
OL I. iii ve LV 
E} 1I , lIlveV 

doğrudan 

18. i. 
ii . 

Dava açma 
Sulh olma 

A 

iii. Kambiyo senedi alma 
LV. Bağışlama 

V. Birtaşınmazı devretme 

Yukarıdakilerden hangileri ı ç ın , temsilciye 
özel yetki ve rilmes i gerekmemektedjr? 

Al Yalnız iii 
Bl i ve II 
CL i ve III 
Dl i ve LV 
El 11 . 111 ve V 

A 
19. lfa yerine ili şk in aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanhstlr? 

A) Para borçları alacaklıya götürülerek ifa 
edilebilir. 

B) Para borçlan konutta ödemeli havale olarak 
ifa edilebilir. 

CL Cins borçlarının ifa yeri. borçlunun yerleşim 
yeridir. 

OL lfa yerini tarafların belirleme özgürlüğü 
yuktur. 

E) Götürülecek borçlarda ifa yeri alacaklının 

yerleşim yeridir. 

20. Borcun ifa ed' lememesine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangis i yanlısbr? 

Al Borçlunun yüklenmiş olduğu edm i gereği 
gibi ifa etmemesi borcun ifa edilmemesidir. 

Bl BOrçlunun temelTÜdü hali. borcun ifa 
edilm~diyi bir durumdur. 

cı Borçlu , borcunu alacaklının kusuru 
nedeniyle ifa edemediğinde , borcundan 
kurtulur. 

OL Mücbir sebep borcu ortadan kaldınr. 
El Borcunu , kendi kusuru nedeniyle ifa 

edemeyen borçlu borcundan kurtulur. 

21. Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüt 
haline sokulab ilmes i iç in ihtara gerek olan 
hallerden biri değildir? 

Al Borçlunun boraJnu ., etmeyeceğini 

Lıildiıınesi 

Bl BOrçlunun ihtann kendisine u laşmas ı nı 

engelleyecek kötü niyetli davranışlarda 

bulunması 

CL Borcun vadesinin kanunen be lirlenmiş 

olması 

Dl Borcun vadeye bağlanmamı~ olması 
E) Borcun vadesinin taraflarca bel irlenmiş 

olması 

22. Satım sözleşmesiyle ilgili a,ağıdaki 

ifadelerden hangis i yanlıstır? 

A) Alıcının borcu semeni ödemek ve satılanı 
teslim almaktır. 

Bl Alıcı . Mtılan şeyin mülkiyetini ve zilyetliğinin 
devrini isteme hakkına sahiptir. 

C) Satıcı. satıŞ parasını istemek açısından 

alacaklıdır. 

Dl Yalnızca alıcı yükümlülük altına girer. 
E) Satıcının zapta karşı garanti borcu vardır. 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Otomobil üreten X işletmesi , üretmiş olduğu 

otomobillerde kullanmak üzere lastik üreten Y 
ışletmesınden 2400 Çın lastik satın almıştır. 

Ancak yapılan incelemelerde satın alınan 

lastiklerin 250 çiftinde sürüş güvenliğini olumsuz 
etkileyecek hasar bulunduğundan lastikler satıcı 
firmaya iade edilmiştir. 

Yukarıdaki örnek olayda otomobıl üreten 
işletme sabcının hangi yükümlülüğünü yerine 
getirmediğini ileri sürerek Iade i şlemi 

yapmıştır? 

Al Zapta karşı garanti borcu 
Bl Satılanı saklama borcu 
cı MÜlkiyeti geçimıe borcu 
Dl Teslim etme borcu 
El Ayıba karşı garanti borcu 

24. Aşağıdaki şeylerden hangisi taşınır sabmı 

sözleşmesinin konusu olamaz? 

Al Kitap 
Bl Doğalgaz 

cı Arsa 
OL Otomobil 
El Elektrik 

25. Aşağıdakilerden hangisi vekalet 
sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir? 

Al Vekalet sözleşmesi , her zaman karşı lıklı 

olmalıdır. 
Bl Vakall:!t sözleşmesinde zamanın ünl:!rni 

yoktur. 
cı Vekalet sözleşmesi kuralolarak , icabın karşı 

tarafça kabul edilmesiyle meydana gelir. 
D} Vekalet sözleşmesi , hemangi bir şekle bağlı 

değildir. 

El Vekalet sözleşmesi, iş görme amacını 

güden sö zleşmelerde ndir. 

26. Borçlar Kanunu'nun 490 . maddesi gereğince 
aşağıdakilerden hangisi kefilin sorumluluğu 
kapsamına girmez? 

A 

AL Asıl borç 
B} Munzam zarar 
c} Dava masrafları 
D} Cezai şart 
E} TemelTÜt faizi 

27. 

28. 

A 
Aşağıdakilerden 

sözle şmelerinin 

degildir? 

hangisi finansal kiralama 
esaslı unsurlarından biri 

AL Finansal kiralama konusu mal 
B) Finansal kiralama bedeli 
cı Adi yazılı şekil 
OL Feshedilmezlik süresı 
El Anlaşma 

Idari Yargılama Usulü Kanunu'na göre , idari 
i ş lemlere karş ı , Danıştay ve idare 
mahkemelerinde da va açma süresi k.ç 
gündür? 

A) 7 
Bl 15 
cı 30 
OL 45 
E) 60 

29. Bölge Adliy e Mahkemeleri .iD. li kaç hukuk 
ve ceza daires inden oluşmaktadır? 

A ) En clz 2 Iı ukuk Vi:! I:!Jl <:iZ 3 CI:!ZCI d<:ıiıl:!~i 

B) En az 3 hukuk ve en az 2 ceza dairesi 
CL En az 3 hukuk ve en az 3 ceza dairesi 
D) En az 3 hukuk ve en az 4 ceza dairesi 
E) En az 4 hukuk ve en az 2 ceza dairesi 

30. Aşağıdakilerden hangisi, adli 
alanındaki yüksek mahkemedir? 

A) Anayasa Mahkemesi 
Bl Danıştay 

CL Vergi mahkemesi 
D) Yargıtay 

EL Bölge idare mahkemesi 

yargı 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


