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HUKUKA GiRiş A 
2011 AS 1100-A 

DiKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soru ları, ders kitabı nızd a 
verilen bil gilere göre cevaplayınız_ Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
doğru olan cevabı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi subjektif ahlak 
kurallarından biri değildir? 

A) Yoksula yardım etme 
B) Yalan söylememe 
CL Kötü hisler beslememe 
D) iyi insan olma 
E) Dürüst olma 

2. Bir kimsenin bir olayda veya belli bir topluluk 
önünde nasıl davranması gerektiğini 

gösteren kurallara ne ad verilir? 

A) Hukuk kuralları 
B) Görgü kuralları 
C) Ahlak kuralları 
D) Din kuralları 
El Örf ve adet kuralları 

3. Bir davette arkadaşı Ali ile tartışıp, onu 
yumruklayan Bekir'in hangi kurallar 
çerçevesinde maddi yaptırıma tabi tutulması 
gerekir? 

A) Din 
Bl Örf ve adet 
C) Görgü 
D) Hukuk 
E) Ahlak 

4. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir 
idari işlemin mahkeme kararıyla ortadan 
kaldırılması şeklinde uygulanan yaptırımdır? 

A) Nisbi butlan 
B) Hükümsüzlük 
C) Yokluk 
D) Mutlak butlan 
E) iptal 
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5. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan memurun 
hukuka aykırı olarak işine son verilmesi 
halinde aşağıdaki mahkemelerden 
hangisinde dava açması gerekir? 

A) idare mahkemesi 
B) iş mahkemesi 
C) Asliye hukuk mahkemesi 
D) Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
El Vergi mahkemesi 

6. Temyiz gucune sahip olmayan bir kimsenin 
yaptığı evlenmeye aşağıdaki yaptırımlardan 
hangisi uygulanır? 

A) Yokluk 
B) iptal 
C) Tek taraflı bağlamazlık 
D) Nisbi butlan 
El Mutlak butlan 

7. Aşağıdaki hallerden hangisinde devletle kişi 

arasındaki ilişki kamu hukukuna tabidir? 

A) Kamu kuruluşunun çalıştırdığı kişi için 
terziye elbise diktirmesi 

B) Kamu kuruluşunun ihtiyacı olan 
gayrimenkulü kiralaması 

C) Kamu kuruluşunun temizlik hizmetleri için 
temizlik malzemesi alması 

Dl Kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu büro 
malzemelerini satın alması 

E) Kamu kuruluşunun ihtiyacı olan arsayı 
kamulaştırması 

8. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası 

türlerinden biri değildir? 

A) Kınama 

B) Hapis 
c) Geçici olarak çıkarma 
D) Uyarma 
E) Kusur bildirme 
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9. Özel hukuk alanındaki çekişmeleri bir 
sonuca bağlamakla görevli bulunan 
mahkemelerin vermiş oldukları hükümlerin 
devlet organları eliyle zorla yerine getirilmesi 
yöntemlerini gösteren hukuk kurallarına ne 
ad verilir? 

A) Anayasa Hukuku 
B) icra Hukuku 
C) Ticaret Hukuku 
D) Devletler Umumi Hukuku 
E) Medeni Usul Hukuku 

10. Karşıt menfaatlere sahip iki tarafın ve bunlar 
arasında bir uyuşmazlığın olmadığı dava 
türüne ne ad verilir? 

A) Uyuşmazlık yargısı 

B) Anayasa yargısı 
C) Çekişmesiz yargı 

D) idari yargı 
E) Çekişmeli yargı 

11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçimlerinin özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Seçimler serbest. eşit ve gizli oyla yapılır. 
B) Seçimler tek dereceli olarak yapılır. 
C) Seçimler yargının yönetim ve denetimi 

altında yapılır. 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisi. milletçe genel 

oyla seçilir. 
E) Seçimlerde, bazı seçmenlerin ağırlıklı oy 

hakkı bulunmaktadır. 

12. Kendisine suç yükletilen kişinin 

özgürlüğünün mahkeme kararından önce 
kısıtlanabilmesine ne ad verilir? 

A) Tutuklama 
B) Keşif 

C) Hükümlülük 
D) Kast 
E) Taksir 
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13. Gemiyi sevk ve idare eden kimseye ne ad 

verilir? 

A) Kaptan 
B) Gönderen 
C) Taşıtan 

D) Konşimento 

E) Navlun 

14. Taraflarının karşılıklı hak ve borçlarını 

gösteren ve sigortacı tarafından sigorta 
ettirene verilen yazılı belgeye ne ad verilir? 

A) Çifte sigorta 
B) Müşterek sigorta 
c) Reasürans sigorta 
D) Sigorta primi 
E) Sigorta poliçesi 

15. Tacirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Tacirler ticari iş karinesine tabidirler. 
B) Tacirler ticaret ve sanayi odalarına 

kaydolmak zorundadırlar. 
C) Tacirler tedbirli bir iş adamı gibi davranmak 

zorundadırlar. 

D) Tacirler defter tutmak zorundadırlar. 
E) Tacirler iflasa tabi değildirler. 

16. Ticarethane, fabrika veya ticari şekilde 

işletilen diğer müesseselere ne ad verilir? 

A) Esnaf işletmesi 
B) Merkez 
CL Tacir 
D) Ticari işletme 
E) Şube 

17. Aşağıdakilerden hangisi 
kaynaklarından biri değildir? 

A) Anayasa 
B) Ört-adet 
C) Yargısal karar 
D) Kanun 
El Bilimsel görüş 

hukukun 
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18. Aşağıdakilerden hangisi kanunların 
özelliklerinden biridir? 

A) Genelolması 

B) Değiştirilmez olması 
C) Geçici olması 
D) Kesin olması 
E) Somut olması 

19. Aşağıdakilerden hangisi "yönetmelik" 
çıkarma yetkisine sahip değildir? 

A) Başbakanlık 

B) içişleri Bakanlığı 
C) Bakanlar Kurulu 
D) Yüksek Öğretim Kurumu 
E) Dışişleri Bakanlığı 

20. Aşağıdakilerden hangisi örf ve adet hukuku 
kavramına örnek olarak gösterilemez? 

A) Kan davası 
B) Yarıcılık 
C) Ortakçılık 

D) Örfü belde 
E) Paftos 

21. Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardan 
biri değildir? 

A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkı 

B) Oturma hakkı 
C) Kişi dokunulmazlığı 

D) Özel hayatın gizliliği 
E) Mülkiyet hakkı 

22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik 
haklardan biridir? 

A) Seçilme hakkı 
B) Seçme hakkı 
C) Çalışma hakkı 
D) Dilekçe hakkı 
E) Vatandaşlı k hakkı 
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23. Tüketici T bozuk çıkan çamaşır makinesinin 

yenisi ile değiştirilmesini talep etmektedir. 

T'nin talebine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) T mutlak haklardan birini kullanmaktadır. 
B) T değiştirici yenilik doğuran hakkını 

kullanmaktadır. 
C) T sosyal ve ekonomik haklardan birini 

kullanmaktadır. 

D) T kişisel haklardan birini kullanmaktadır. 
E) T alelade haklardan birini kullanmaktadır. 

24. Y malvarlığını vakfettiğini açıklamıştır. 

V'nin yaptığı hukuki işleme ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Çok taraflı hukuki işlem yapmıştır. 
B) Çift taraflı hukuki işlem yapmıştır. 
C) Haksız fiil işlemiştir. 
D) Tek taraflı hukuki işlem yapmıştır. 
E) Sebepsiz zenginleşmiştir. 

25. Aşağıdakilerden hangisi insan iradesinin 
urunu olan ve aynı zamanda hukuku 
ilgilendiren bir olaydır? 

A) Yağmur yağması 

B) Ağaçların çiçek açması 
C) Yıldız tutulması 

D) Bir kimsenin borcunu ödememesi 
E) Bir kimsenin dostlarıyla sohbet etmesi 
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26. X ormanlık alanda sahipsiz bir tavşan yakalar. 
Daha sonra X'in arkadaşı Y, bu tavşanı X'den 
satın alır. Y satın alarak X'den teslim aldığı bu 
tavşanı Z'ye bağışlar. 

Yukarıda yer alan olaydaki kişilerin tavşan 

üzerindeki mülkiyet hakları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Z tavşanın mülkiyet hakkını Y'den aslen 
kazanmıştı r 

B) Z tavşanın mülkiyet hakkını X'den devren 
kazanmıştı r. 

C) X tavşanın mülkiyetini sahiplenme yolu ile 
kazanmıştı r. 

D) Y tavşanın mülkiyet hakkını 

kazanamamıştır. 

E) X tavşanın mülkiyet hakkını devren 
kazanmıştı r. 

27. iyiniyetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) iyiniyetin aksini iddia eden taraf ispatla 
yü kümlüdü r. 

B) Tapu sicilindeki tescil kaydına güvenerek, 
iyiniyetle mülkiyet hakkı kazanan kimsenin 
iyiniyeti korunur. 

C) iyiniyetin aksinin ispatında, hak kazanan 
kişinin kendisinden beklenen özeni 
göstermemiş olduğu ortaya konulacaktır. 

D) Ceza Kanunu'nda herkesin iyiniyetli olduğu 
karine olarak kabul edilmiştir. 

E) iyiniyetli bir kimse iyiniyetini ispatla yükümlü 
değildir. 

28. Kişi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Hukukta kişi yalnızca haklara ve borçlara 
sahip olabilen gerçek kişileri yani insanları 

ifade eder. 
B) Kişi kavramı sadece doğal bir kavram olarak 

tanımlanabilir. 

C) Hukukun aradı ğı koşullara sahip insan 
toplulukları da kişi olarak kabul edilebilir. 

D) Mal toplulukları hukuki anlamda kişi olarak 
kabul edilemez. 

E) Hukuki anlamda kişi terimi ile hak ehliyeti 
terimi aynı anlama gelmez. 
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29. Aşağıdakilerden hangisi kişisel duruma 

örnektir? 

A) Bir kimsenin sır çevresi 
B) Bir kimsenin şeref ve haysiyeti 
C) Bir kimsenin vücut bütünlüğü 
D) Bir kimsenin cinsiyeti 
E) Bir kimsenin sağlığı 

30. Gerçek kişiliğin başlangıç anı ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Ölü olarak dünyaya gelmiş çocuğun gerçek 
kişiliği kazandığından söz edilemez. 

B) Sağ olarak tamamen doğum anında gerçek 
kişilik başlar. 

c) Anasının vücudundan ayrılmış çocuğun 
göbeğinin kesilmesi ile gerçek kişilik başlar. 

D) Bır çocuğun vücut bütünlüğü tam 
olmaksızın fakat sağ olarak doğması 
durumunda gerçek kişiliği kazandığı kabul 
edilir. 

E) Ana rahminden ayrıldıktan sonra dış 

dünyada birkaç saniye yaşamış çocuğun 

gerçek kişiliğinin başlamış olduğu kabul 
edilir. 
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