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HUKUKA GiRiş A 
2009 VS 3204-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. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği korumaya 
yönelik davalardan biri değildir? 

A) Saldırının önlenmesi davası 
B) Tazminat davası 
C) Tespit davası 
D) Tenkis davası 
E) Saldırıya son verilmesi davası 

2. Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin 

organlarından biri değildir? 

A) izin kurulu 
B) Denetleme kurulu 
C) Genel kurul 
D) Haysiyet divanı 
E) Yönetim kurulu 

3. Tüzel kişilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kendine ait bir malvarlığı vardır. 
B) Kanuni organlara sahiptir. 
C) Hak ehliyetine sahip değildir. 
D) Fiil ehliyetine sahiptir. 
E) Kişilik hakkına sahiptir. 

4. Derneğin kendisini feshetmeye karar 
vermesinde hangi organı yetkilidir? 

A) Denetim kurulu 
B) Yönetim kurulu 
C) Haysiyet divanı 
D) Danışma kurulu 
E) Genel kurul 
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5. Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile ifa 
edeceği edim türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kişisel edim 
B) Ani edim 
c) Olumsuz edim 
D) Sürekli edim 
E) Maddi edim 

6. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz 
zenginleşmeden doğan borçlardan sorumlu 
olabilmek için aranan şartlardan biri değildir? 

A) Bir sözleşmenin varlığı 
B) Zenginleşme 
c) Haklı bir sebebin bulunmaması 
D) Fakirleşme 

E) Zenginleşme ile fakirleşme arasında illiyet 
bağı 

7. Aşağıdakilerden hangisi zarar verici fiilin 
hukuka aykırılık niteliğini ortadan kaldıran 

hallerden biri değildir? 

A) Zorda kalma 
B) Mağdurun rızası 

c) Üstün nitelikte özel yarar 
D) Haklı savunma 
E) ihmal 

8. Haksız fiilden doğan sorumluluğun sonuçları 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Zararın ispatı mağdura düşer. 

B) Fail tarafından mağdurun zararı tazmin 
edilir. 

c) Mağdurun zararı maddi veya manevi 
nitelikte olabilir. 

D) Fail ile mağdur arasında bir borç ilişkisi 

doğar. 

E) Fail kanunda öngörülen tazminat miktarı ile 
sorumludur. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu'nun 
yazılı şekle tabi tuttuğu hukuki işlemlerden 
biri değildir? 

A) Kefalet 
B) Alacağın temliki 
C) Taşınır satımı 

D) Bağışlama taahhüdü 
E) Taşınmaz tellallığı 

10. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun 
tarafından resmi şekle tabi tutulmuş 

işlemlerden biri değildir? 

A) Taşınmazlar üzerinde ayni hakla ilgili 
işlemler 

B) Rekabet yasağı anlaşması 
C) Mal rejimi sözleşmesi 
D) Taşınmaz satımı 
E) Resmi vasiyetname 

11. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu'nda 
sayılmış esaslı hata hallerinden biri değildir? 

A) Kişide hata 
B) Sözleşmenin mahiyetinde hata 
C) Sözleşmenin sebebinde hata 
D) Miktarda hata 
E) Sözleşmenin konusunda hata 

12. irade ile irade açıklaması arasındaki 
uygunsuzluk hallerinden olan muvazaa ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Mutlak muvazaada üç işlem vardır. 
B) Mutlak muvazaada, taraflar arasında 

üçüncü kişileri aldatma niyeti ile muvazaa 
anlaşması yapılır. 

C) Muvazaada irade ile beyan arasındaki 
uygunsuzluk taraflarca kasten yaratılmıştır. 

D) Nisbi muvazaada görünürdeki işlem 

hükümsüzdür. 
E) Nisbi ve mutlak muvazaa olmak üzere iki 

çeşidi vardır. 
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13. Temsil yetkisinin geri alınması ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Temsilolunanın, temsil yetkisini geri alma 
hakkından feragati geçersizdir. 

B) Temsil yetkisini geri alma beyanı açık veya 
örtülü yapılabilir. 

c) Temsil yetkisini geri alma işlemi resmi şekilde 
yapılmalıdır. 

D) Temsil yetkisinin geri alınması temsil 
yetkisini sona erdirir. 

E) Temsil yetkisi her zaman geri alınabilir. 

14. Temsil yetkisinin kapsamı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Temsilolunan temsil yetkisini dilediği her 
zaman sınırlandırabilir. 

B) Veli ve vasilerin temsil yetkisinin kapsamını 
tarafları n ira desi belirler. 

c) Temsil yetkisi konu bakımından 

sınırland ırı labilir. 
D) Yasal temsilde yetkinin kapsamı kanun 

hükümlerine göre belirlenir. 
E) Temsil yetkisi süre bakımından 

sınırland ırı labilir. 

15. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya 

temsilde, temsilcinin sahip olması gereken 
niteliklerden biridir? 

A) Resmi şekilde hazırlanmış yetki belgesine 
sahip olmalıdır. 

B) Ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. 
c) Konusunda uzman olmalıdır. 
D) 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 
E) Ergin olmalıdır. 

16. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren 
sebeplerden biri değildir? 

A) ibra 
B) Birleşme 
c) Alacağın temliki 
D) Zamanaşımı 

E) Takas 
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17. Aşağıdaki borçlardan hangisi zamanaşımına 
uğramaz? 

A) Taşınmaz rehniyle güvence altına alınan 

borçlar 
B) Şirket sözleşmesinden doğan borçlar 
C) Nafaka borçları 
D) Kira borçları 
E) Taşınır rehniyle güvence altına alınan 

borçlar 

18. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı 

halinde borçlu borcundan kurtulur? 

A) Borçlunun temerrüdü 
B) Borcun muaccel olması 
C) Alacağın temlik edilmesi 
D) Borç için vade kararlaştırılmış olması 
E) Kusursuz imkansızlık nedeniyle borcun 

sona ermesi 

19. Belli olgular nedeniyle, bir alacak 
miktarından belli bir miktarda indirim 
yapılmasına ne ad verilir? 

A) Birleşme 
B) Mahsup 
C) Ödeme 
D) Yenileme 
E) Takas 

20. Taşınırlarda ve taşınmazlarda, mülkiyetin 
alıcıya geçmesi ıçın yapılması gereken 
işlemler aşağıdakilerin hangisinde doğru ve 
biri ikte verilmiştir? 

A) Her ikisi için de resmi senet düzenlenmesi 
B) Her ikisi için de tapuya tescil 
C) Resmi senet düzenlenmesi sözlü 

anlaşmanın yapılması 
D) Zilyetliğin devri - tapuya tescil 
E) Tapuya tescil - zilyetliğin devri 
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21. Mülkiyeti saklı tutma şartıyla yapılan satım 

sözleşmesinde şartın geçerli olabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

A) Sözleşme sözlü olarak yapılmış olmalıdır. 
B) Sözleşme. alıcının yerleşim yerindeki noter 

tarafı ndan tutulan özel sicile kaydedilmelidir. 
c) Semen derhal ödenmelidir. 
D) Sözleşme, tapu siciline kaydedilmelidir. 
E) Semen Türk parasıyla ödenmiş olmalıdır. 

22. Aşağıdakilerden hangisi satım 

sözleşmesinde satıcının borçlarından biridir? 

A) Teslim ve mülkiyeti geçirme-semeni ödeme 
B) Rekabet etmeme- semeni ödeme 
c) iş görme-satılanı teslim alma 
D) Teslim ve mülkiyeti geçirme-ayıba karşı 

garanti 
E) Teslim ve mülkiyeti geçirme-satılanı teslim 

alma 

23. Hizmet sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. 
B) Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. 
c) Süreksiz sözleşmelerdendir. 
D) Eksik iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerdendir. 
E) Konusu insan emeğidir. 

24. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi ıçın 

"resmi şekilde yapılması" ve "belirli bir süre 
devam etmesi" şartlarının her ikisi de 
zorunl udur? 

A) Saklama sözleşmesi 
B) Finansal kiralama sözleşmesi 
c) Satım sözleşmesi 

D) Vekalet sözleşmesi 
E) Hizmet sözleşmesi 
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25. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir yasal 
şarta gerek olmaksızın kefilolabilirler? 

A) Tam ehliyetliler 
B) Tam ehliyetliler- sın ırlı ehliyetliler 
C) Tam ehliyetsizler 
D) Sınırlı ehliyetliler 
E) Sınırlı ehliyetliler- tam ehliyetsizler 

26. Aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç 
yükleyen sözleşmelerdendir? 

A) Hizmet sözleşmesi 
B) Frachise sözleşmesi 
C) Kira sözleşmesi 
D) Kefalet sözleşmesi 
E) Satım sözleşmesi 

27. Kefalet sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Resmi şekilde yapılması zorunludur. 
B) Sözlü olarak yapılabilen sözleşmelerdendir. 
C) Fer'i borç doğuran sözleşmelerdendir. 
D) iş görme amacına yönelik 

sözleşmelerdendir. 

E) Müşterilerin üçüncü kişilerden alacaklarının 
yetkili kişilerce satın alınmasıdır. 

28. Aşağıdakilerden hangisinde idari yargı 

yerlerine yer verilmemistir? 

A) Vergi mahkemesi- bölge idare mahkemesi 
B) Danıştay-bölge idare mahkemesi 
C) idare mahkemesi-vergi mahkemesi 
D) Aile mahkemesi- ağır ceza mahkemesi 
E) Danıştay- vergi mahkemesi 
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29. Aşağıdakilerden hangisinde adli yargı 

yerlerine yer verilmemistir? 

A) Sulh hukuk mahkemesi-yargıtay 
B) Danıştay-vergi mahkemesi 
c) Asliye ceza mahkemesi-sulh 

mahkemesi 
D) Asliye hukuk mahkemesi-yargıtay 
E) Sulh ceza mahkemesi-sulh 

mahkemesi 

hukuk 

hukuk 

30. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 
Mahkemesinin görevleri arasında ~ almaz? 

A) Bakanlar Kurulu tarafından gönderilen 
kanun tasarıları hakkında görüş bildirmek 

B) Kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık 
Mahkemesine Başkan ve Başkan vekili 
seçmek 

c) Cumhurbaşkanını görevi dolayısıyla yüce 
divan sıfatıyla yargılamak 

D) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
E) Kanunların Anayasaya uygunluğu 

denetimini yapmak 
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