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HUKUKA GiRiş A 
2011 VS 1100-A 

DİKKATl 
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. Bir yemek davetinde yanında 

arkadaşları ile şakalaşarak, o 
düzenini bozan Cemil hangi 
çerçevesinde yaptırıma tabi tutulur? 

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

oturan 
davetin 
kurallar 

2. Belli bir statü içinde bulunan kimselere 
hizmet ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı 

davranış nedeniyle uygulanan yaptırım 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iptal 
B) Disiplin cezası 
c) Cebri icra 
D) Hükümsüzlük 
E) Manevi yaptırım 

3. ı. 

ıı. 

ııı. 

iV. 
V. 

Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak 
Milli Güvenlik Kurulu'na Başkanlık etmek 
Kararnameleri imzalamak 
Para basılmasına karar vermek 
Savaş ilanına karar vermek 

Yukarıdakilerden hangileri 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden 
değildir? 

A) i ve ii 
B) i ve V 
c) iii ve LV 
D) iii ve V 
E) LV ve V 
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4. ı. Ticari işletme Hukuku 
ıı. Şirketler Hukuku 
ııı. Aile Hukuku 
LV. Eşya Hukuku 
V. Miras Hukuku 

Yukarıdakilerden hangileri Medeni Hukuka 
girmez? 

A) i ve ii 
B) i ve iii 
C) iii ve LV 
D) iii ve V 
E) LV ve V 

5. Yetkili bir merci tarafından konulmuş ve 
yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne 
ne ad verilir? 

A) Müspet hukuk 
B) Yazılı hukuk 
c) Örf ve adet hukuku 
D) Mevzu hukuk 
E) Tabi hukuk 

6. Reklam şirketi tarafından vatandaş X'in 
resimlerinin kendisinin izni olmadan reklam 
panolarına asııması halinde X'in hangi hakkı 
ihlal edilmiş olur? 

Al Siyasal hakkı 
B) Kişisel hakkı 
c) Kişilik hakkı 

D) Ekonomik hakkı 
E) Malvarlığı hakkı 
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7. Hakkın devren kazanılmasında iyiniyetin 
işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

Al Sahibinin elinden isteği olmadan çıkan 

taşınırlarda kuralalarak iyiniyet korunmaz. 
Bl iyiniyetin işlevi sadece eşya hukukunda 

hakların kazanılmasını sağlamaktan 

ibarettir. 
cı Sahibinin elinden isteği ile çıkan taşınırlarda 

mülkiyetin geçerli biçimde kazanıımasını 
sağlar. 

Dl iyiniyetli bir kimsenin, bir taşınırın emin sıfatı 
ile zilyetinden sınırlı ayni hak edinmiş olması 
korunur. 

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

8. Kişilik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

Al Geniş anlamda kişilik, hak ehliyeti ile aynı 
anlama gelir. 

Bl Dar anlamda kişilik, hak ehliyeti ile aynı 
anlama gelmez. 

CL Dar anlamda kişilik, haklara ve borçlara ehil 
olmayı ifade eder. 

Dl Geniş anlamda kişilik sadece fiil ehliyeti ile 
ilgili kişilik haklarını içerir. 

El Dar anlamda kişilik, kişi terimi ile aynı 

anlama gelmez. 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişinin manevi 
bütünlüğü üzerindeki kişilik haklarının 

kapsamına girmez? 

Al Şeref ve haysiyet 
Bl Kişinin özgürlükleri 
cı Vücut bütünlüğü 
Dl Özel hayat 
El Kişinin sırları 

10. Aşağıdakilerden hangisi kişilik 

saldırıda hukuka aykırılığı 
kaldırmaz? 

Al Rıza 
Bl Üstün özel yarar 

haklarına 

ortadan 

CL Kanunun verdiği yetkinin kullanılması 
Dl Üstün kamu yararı 
El Failin iyi niyeti 
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11. Kişiye ait özel mektupların rızası dışında 

haftalık bir dergide yayınlanmakta olması 

halinde aşağıdaki davalardan hangisi 
acılamaz? 

Al Tespit davası 
Bl Manevi tazminat davası 
CL Maddi tazminat davası 
Dl Önleme davası 
El Saldırıya son verilmesi davası 

12. Kefalet sözleşmesinde kefilin ancak 
sözleşmede belirtilen miktarla sorumlu 
olması hangi tür sorumluluktur? 

Al Asli sorumluluk 
Bl Belli miktarla sınırlı sorumluluk 
C) Şahıs ile sorumluluk 
Dl Sınırsız sorumluluk 
El Belli mallarla sınırlı sorumluluk 

13. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç 
yükleyen bir sözleşmedir? 

Al Bağışlama 

Bl Satım 
C) Hizmet 
Dl istisna 
El Kira 

14. Selim'in saatini Ali'ye 100 TL'ye satmayı teklif 
etmesi üzerine Ali'nin "80 TL karşılığında 

alırım" şeklinde yanıt vermesi aşağıdaki 

hukuksal durumlardan hangisine örnek 
gösterilebilir? 

Al Kabul 
Bl Bildirim 
cı Yeni bir icap 
Dl ilan 
El icaba davet 

15. Aşağıdakilerden hangisinin geçerliliği yazılı 

şekilde yapılmasına bağlı değildir? 

Al Rekabet yasağı anlaşması 
Bl Kefalet sözleşmesi 
CL Bağışlama taahhüdü 
Dl Alacağın temliki 
El Kira sözleşmesi 
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16. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisinde 
resmi şekil bakımından yetkili makam tapu 
memuru değildir? 

Al Taşınmazın bağışlanması 
B) Taşınmaz satım vaadi 
CL Taşınmaz üzerinde ipotek kurulması 
D) Taşınmaz satımı 

E) Taşınmaz üzerinde bir ayni hak kurulması 

17. Bir kimsenin, ölümünden sonra yasal 
mirasçılarının miras haklarının onune 
geçmek amacıyla, sağlığında bir arkadaşıyla 
anlaşarak tüm mallarını ona bağışlaması 

ancak satmış gibi işlem yapması halinde 
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

Al Hile 
B) Esaslı hata 
cı Mutlak muvazaa 
D) ikrah 
E) Nisbi muvazaa 

18. Temsilolunanın yetkisiz temsilcinin işlemine 
onay vermemesi hal inde, uçuncü kişi 

yetkisiz temsilciden hangi tür zararlarının 
giderilmesini isteyebilir? 

Al Menfi zarar 
B) Munzam zarar 
cı Manevi zarar 
D) Müteselsil zarar 
E) Aktif zarar 

19. Doğrudan doğruya temsilde temsilcinin 
temsilolunan adına hukuki işlem 

yapabilmesi için ehliyet bakımından hangi 
durumda bulunması şarttır? 

Al 
B) Ayırtım gücüne sahip ve kısıtlanmamış 

olması 
cı Tam ehliyetli ve Türkiye'de ikamet ediyor 

olması 

D) Ayırtım gücüne sahip olması 
E) Ayırtım gücüne sahip ve okuma-yazma 

biliyor olması 
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20. Temsil yetkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıstır? 

A) Temsil yetkisinin içeriği temsilolunan 
tarafından belirlenmelidir. 

B) Temsilcinin yetkisini belgelendiren bir temsil 
belgesi düzenlenebilir. 

C) Temsilolunan temsil yetkisini süre ve konu 
bakımından sınırlandırabilir. 

D) Temsilolunan gazeteye ilan vermek 
suretiyle temsilcinin yetkisini duyurabilir. 

E) Temsil yetkisi verilmesine yönelik irade 
mutlaka açık bir biçimde ifade edilmelidir. 

21. Para borçlarının ifasına ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Alacaklının sözleşmenin kurulduğu sıradaki 

ikametgahında ödenir. 
B) Nakit olarak ödenir. 
C) Memleket parası ile ödenir. 
D) Para borçları borçlu bakımından 

götürülecek borç teşkil eder. 
E) Taraflar para borcunun ifa yerini sözleşme 

ile başka bir şekilde belirleyebilirler. 

22. Aşağıdakilerden hangisi borçlu temerrüdünün 
şartlarından biridir? 

A) Borcun ifasının mümkün olmaması 
B) Borcun aranacak borç olması 
cı Alacaklının ihtarı 
D) Borcun müeccel olması 
E) Borcun para borcu olması 

23. Aşağıdakilerden hangisi asıl borcun feri 
borçla birlikte sona ereceği kuralının 

istisnalarından biri değildir? 

A) Alacağın taşınmaz rehiniyle güvence altına 
alınması 

B) Feri borcun asıl borca dönüşmesi 
cı Feri borç için asıl borçtan daha kısa bir 

zamanaşımı süresi öngörülmesi 
D) Asıl borç için borçlunun iflasının istenmesi 
E) Alacağın kıymetli evraka bağlanması 
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24. Satım sözleşmesinde semene ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Semen başlangıçta belirlenmemişse 

sözleşme ifanın yapıldığı gün ve yerdeki 
cari fiyat üzerinden kurulmuş sayılır. 

B) Semen satım sözleşmesinde satım konusu 
şeyin karşılığını oluşturur. 

c) Satım sözleşmesi tarafları semeni serbestçe 
belirler. 

D) Semen sözleşmenin kurulduğu sırada 

rakam olarak gösterilmek zorunda değildir. 
E) Semen kuralolarak memleket parası ile 

belirlenir. 

25. Tarih bölümü mezunu olan Ayşe, X dershanesi 
ile saati 25 liradan haftada 12 saat ders verme 
konusunda anlaşmıştır. 

Taraflar arasındaki sözleşme 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eser sözleşmesi 
B) Satım sözleşmesi 

c) Hizmet sözleşmesi 
D) Vekalet sözleşmesi 
E) Komisyon sözleşmesi 

ilişkisi 

26. Kira sözleşmesine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Belirli süreli sözleşmelerdendir. 
B) Kullandırma borcu doğuran 

sözleşmelerden dir. 
c) Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 
Dl Sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir. 
El Hiçbir geçerlik şekline tabi değildir. 

27. Hayriye'nin Özlem'e olan yüz bin liralık borcu 
için, ellişer bin liralık kısımlarla kefilolan Elif 
ile Meral'in, sadece kendi kısımları için kefil 
olarak sorumlu olmalarını Özlem'e ileri 
sürmelerini sağlayan def'iye ne ad verilir? 

Al Peşin dava def'i 
B) Tartışma def'i 
c) Ödemezlik def'i 
Dl Taksim def'i 
E) Rücu def'i 
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28. Neslihan arkadaşı Taner'den Eskişehir'de 

bulunan evini kiraya vermesini istemektedir. 

Neslihan ile Taner arasında meydana gelen 
sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eser sözleşmesi 
Bl Vekalet sözleşmesi 
c) Kira sözleşmesi 
D) Hizmet sözleşmesi 
El Komisyon sözleşmesi 

29. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir? 

A) Siyasi partilerin kapatılması hakkındaki 

davalara bakmak 
B) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
CL TBMM üyelerinin yasama dokunulmazlığının 

kaldırılmasına ilişkin kararlara karşı iptal 
istemlerine bakmak 

Dl Kanun, Kanun Hükmünde 
TBMM içtüzüğünün 
uygunluğunu denetlemek 

El Derneklerin kapatılması 

davalara bakmak 

Kararname ve 
anayasaya 

hakkındaki 

30. Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan 

uyuşmazlıkları çözümleyen yargı yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Disiplin Mahkemesi 
Bl Askeri Ceza Mahkemesi 
C) Askeri Mahkeme 
Dl Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
El Askeri Yargıtay 
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