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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. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kuralının 

hukuk kuralına dönüşmüş hallerinden biri 
değildir? 

Al Yalan yere tanıklık etme 
B) Bir kimseyi öldürme 
CL Bir kimseyi dolandırma 
D) Komşusuna yardım etmeme 
E) Komşusunun malını çalma 

2. Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük 
hallerinden biri değildir? 

Al iptal 
B) Yokluk 
CL Mutlak butlan 
D) Nisbi butlan 
E) Tek taraflı bağlamazlık 

3. Aşağıdakilerden hangisi hukuk 
ilkesinin gerçekleşmesi için 
şartlardan biri değildir? 

devleti 
gerekli 

Al Kanunların anayasaya uygunluğu 

sağlanmalıdır. 

B) Kanun hükmünde kararnarnelerin 
anayasaya uygunluğu sağlanmalıdır. 

CL Temel hak ve özgürlükler güvence altına 

alınmalıdır. 

D) Ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

El idarenin hukuka bağlılığı sağlanmalıdır. 

A 15 

4. Bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile 
ölçülebilen bütün hak ve borçlarının kimlere 
ve nasıl geçeceğini düzenleyen hukuk 
kurallarına ne ad verilir? 

A) Miras Hukuku 
B) Eşya Hukuku 
CL işletme Hukuku 
D) Şirketler Hukuku 
E) idare Hukuku 

5. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı 

kaynakları ndan biri değildir? 

A) Yargıtay kararı 

B) Öğreti 
CL Doktrin 
D) Yargısal kararlar 
E) Örf ve adet hukuku 

6. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen 
haklardan biridir? 

A) Alacak hakkı 
B) Soy bağının reddi hakkı 
cı Nişanı bozma hakkı 
D) Boşanma hakkı 

E) Ergin kılınmayı talep hakkı 

7. Dürüstlük kuralı ile ilgili 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

aşağıdaki 

A) Dürüstlük kuralı sadece bireylerin haklarını 

kullanması bakımından geçerli bir kuraldır. 
B) Dürüstlük kuralı Medeni Kanun'da ifade 

edilmektedir. 
C) Dürüstlük kuralının hukuki işlemlerin 

yorumlanmasında da işlevi vardır. 
D) Dürüstlük kuralının kanunların 

yorumlanmasında da işlevi vardır. 
E) Dürüstlük kuralının hukuki işlemlerin bir 

hakim tarafından tamamlanmasında da 
işlevi vardır. 
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8. Ölüm olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Ölüm olayı kişisel durum sicilindeki kayıtlarla 
ispat edilebilir. 

B) Ölüm doğal aynı zamanda hukuki bir 
olaydır. 

C) Gerçek kişiliği sona erdiren tek olaydır. 
D) Ölüm ile kişilik hakları son bulur. 
E) Bir kimsenin ölümünün ispatı, bundan kendi 

lehine hak çıkaracak olan kişiye düşer. 

9. Kişilik haklarının niteliği ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Başkalarına devredilemezler. 
B) Mirasçılara geçmezler. 
c) Mutlak haktır. 
D) Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. 

E) Nisbi haklardandır. 

10. Kişilik haklarına haksız bir saldırıya son 
vermek ıçın açılacak bir davada 
aşağıdakilerden hangisi aranmaz? 

A) Saldırının kişilik değerlerinden birine 
yönelmiş olması 

B) Failin davranışı ile ortaya çıkan ihlal 
arasında nedensellik bağı 

c) Saldırının hukuka aykırı olması 
D) Failin kusuru 
E) Saldırının devam etmekte olması 

11. Aşağıdakilerden hangisi vakıflarda kanunen 
bulunması gereken zorunlu organdır? 

A) Yönetim organı 
B) Denetleme kurulu 
c) Genel kurul 
D) Danışma kurulu 
E) Haysiyet divanı 
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A 
12. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki 

işlemdir? 

A) Satım 

B) Bağışlama 
C) Vekalet 
D) Vasiyet 
E) Miras sözleşmesi 

13. Mağazaların vitrinlerinde üzerine fiyatlarını 

gösteren etiketler konularak mal 
sergilenmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) icap 
B) icaba davet 
c) Kabul 
D) ilan 
E) ihbar 

14. Aşağıdakilerden hangisi haksız fiilden doğan 
borcun koşullarından biri değildir? 

A) Zarar 
B) Sözleşmeye aykırılık 
C) Kusur 
D) Hukuka aykırılık 
E) illiyet bağı 

15. Aşağıdakilerden hangisinde sözlü şekil bir 
geçerlilik şartıdır? 

A) Bağışlama taahhüdü 
B) Satım sözleşmesi 

C) Rekabet yasağı anlaşması 
D) Evlenme 
E) Alacağın temliki 

16. Kanunun şekle tabi tuttuğu hukuki işlemlerin 
aranılan şekil şartına uygun surette 
yapılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi 
söz konusu olur? 

A) Eksik işlem 
B) Mutlak butlan 
c) Askıda hükümsüzlük 
D) Tek taraflı bağlamazlık 
E) Nisbi etkisizlik 
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17. Bir kimsenin altın suyuna batırılmış bakır bir 
bileziği, satıcının, bileziğin gerçek altın 

olduğu yönündeki ifadesi üzerine satın 

alması halinde aşağıdakilerden hangisi söz 
konusu olur? 

Al Hata 
Bl Gabin 
cı ikrah 
D) Hile 
E) Muvazaa 

18. Temsilciye belirli bir veya birkaç hukuki 
işlemi yapmak üzere verilen temsil yetkisine 
ne ad verilir? 

Al Genel temsil yetkisi 
B) Mutlak temsil yetkisi 
cı Özel temsil yetkisi 
D) Süreli temsil yetkisi 
E) Konulu temsil yetkisi 

19. Kimi zaman bir kimseye temsil yetkisi 
verilmesini konu alan sözleşme tipi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kira sözleşmesi 
B) Vekalet sözleşmesi 
C) Satım sözleşmesi 

D) Kefalet sözleşmesi 
E) Garanti sözleşmesi 

20. Temsilcinin temsil yetkisinin sona erdiğini 

bilmeden yaptığı işlemler için aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenebilir? 

Al Temsilcinin haiefierini bağlar. 
B) Hukuki sonuç doğurmaz. 
C) Temsilciyi bağlar. 
D) Üçüncü kişiyi bağlar. 
E) Tems~o~nanı bağ~r. 
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21. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanununda 

düzenlenen borcu sona erdiren sebeplerden 
biri değildir? 

A) Zamanaşımı 
B) ibra 
C) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi 
D) Yenileme 
E) Takas 

22. Aşağıdakilerden hangisi temerrüt faizinin 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Para borçlarında temerrüt halinde 
istenebilir. 

B) Temerrüt faizinin istenebilmesi için 
alacaklının zarara uğraması şart değildir. 

CL Temerrüt faizi istenebilmesi için sözleşmenin 
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması 
gerekir. 

D) Temerrüt faizinin istenebilmesi için 
borçlunun kusuru aranmaz. 

E) Temerrüt faizi temerrüt tarihinden itibaren 
kendiliğinden işlemeye başlar. 

23. Takasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Borcu sona erdiren sebeplerden biridir. 
B) Akdi takas, kanuni takas ve mahsup olmak 

üzere üç türü vardır. 
C) Takas edilecek borçlar için karşılıklılık ve 

benzer olma şartı gerçekleşmiş olmalıdır. 
D) Takasın sonuç doğurabilmesi için 

taraflardan birinin takas beyanında 

bulunması gerekir. 
E) Takasa konu edilecek borçlar muaccel 

olmalıdır. 

24. Aşağıdakilerden hangisi örnek üzerine 
satıma konu edilemez? 

A) Otomobil 
B) Pamuk 
C) Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosu 
D) iplik 
E) Buğday 
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25. Satım konusuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Satım konusu şeyin malvarlıksal bir değeri 
bulunmalıdı r. 

B) Satım konusu şeyin sözleşmenin kurulduğu 
sırada mutlaka mevcut olması gerekmez. 

C) Yalnızca maddi bir varlığı bulunan şeyler 

satım sözleşmesine konu edilebilir. 
D) Satım sözleşmesinin kurulduğu sırada satım 

konusu şeyin satıcının mülkiyetinde 
bulunması gerekmez. 

E) ileride elde edilecek şeyler (semereler) de 
satım sözleşmesine konu edilebilir. 

26. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanununda 
düzenlenmiş satım türlerinden biri değildir? 

A) Artırma ile satım 
B) Kapıdan satım 
C) Taksitle satım 
D) Örnek üzerine satım 
E) Deneme ve muayene şartıyla satım 

27. Aşağıdakilerden hangisi bütün vekalet 
sözleşmesi türleri için geçeri i olan temel 
unsurlardandır? 

A) Zamana bağlı olması 
B) Karşılıklı (ivazlı) olması 

C) Şekle tabi olması 
D) Emeğin sonucunun önemli olması 
E) iş veya hizmetin görülmesi 

28. Tacir Eser müşterisi Yener'den alacağı 50000 
liranın tahsili için avukat Nihan'ı dava açmakla 
görevlendirmiştir. 

Eser ile Nihan arasındaki bu vekalet 
sözleşmesinin 

seçeneklerin 
verilmiştir? 

özelliği aşağıdaki 

hangisinde doğru olarak 

A) Ücretsiz ve resmi şekle tabi olması 
B) Ücretli ve şekilsiz olması 
C) Ücretsiz ve şekilsiz olması 
D) Ücretsiz ve yazılı şekle tabi olması 
E) Ücretli ve yazılı şekle tabi olması 
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29. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden 

hangisini anayasaya uygunluk açısından 

denetlemektedir? 

A) Yönetmelikler 
B) Bakanlar Kurulu kararları 
C) TBMM içtüzüğü 
D) Tüzükler 
E) Milletlerarası anlaşmalar 

30. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesine iptal davası acamaz? 

A) TBMM üye sayısının en az beşte bir üyesi 
B) iktidar partisi meclis grubu 
C) Ana muhalefet partisi meclis grubu 
D) Cumhurbaşkan i 

E) Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları 

TEST BiTTi. 
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