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p iKKATI 
Bu dersin kapsamın a g iren bazı ko n ularda, 
der s k itabımzı n bas ıma hazırlanması n da n 
so nra değ i şikli k yapılmış olabilir . Bununl a 
birlikte, testtek i soru la rı , de rs k itab ı mzda 
verile n bil g ile re göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonra ki d üzenle me le rle 
değ i şmi ş olsa bile, kitapt aki bil g iye göre 
doğ ru ola n cevab ı i şaret leyi n i z. 

1. Kıvanç resmi bir toplantıya, hiç de uygun 
olmayan bir kıyafetle katılmış ve kıyafetine 

dikkat etmediği için çevresindekiler kendisini hoş 
karşılamamışlardır. Kıvanç aynca toplantıda 

arkadaşlarına saygısızca davranmış ve 
toplumca hoş karşılanmayan agza alınmayacak 
küfür sözcükleri kultanmıştır. Mehmet 'le de 
kavga ederek kendisini dövmüş (suç işlemiş) ve 
yaralanmasına neden olmuştur. 

Kıvanç'ın bu davranışları netices incl& 
karşılaşacağı durum aşağıdaki ifadelerden 
hangisincl& li.m ve ~ olarak verilmiştir? 

A} Kıvanç hukuk , ahlak ve görgü kurallarına 

aykın davranmıştır. 
B} Kıvanç maddi yaptırımla karşılaşmaz. 
c} Kıvanç'ın davranışı hukuk kurallanna 

aykınhk teşkil etmez. 
OL Kıvanç'ın davranışı ahlak kurallanna 

aykınllk oluşturur ancak yaptınm söz 
konusu deği l dir. 

El Kıvanç manevi yaptınmla karşı laşır. 

2. Okullann yönetmelikleri sınavlarda kopya 
çekmeyi yasaklamasına rağmen bir öğrenci 

kopya çekmeye kalkışmıştır. 

Bu durumda aşağıdakilerden hangis i 
söylenemez? 

AL Hukuk kuralina aykırıllk söz konusudur. 
Bl Öğrenci bir yaptınmla karşılaşır. 
C} Disiplin kavuşturması söz konusu olur. 
OL Bu eylem için ceza yaptırımı söz konusu 

olur. 
El Öğrenci tazminat ödemekle yükümü olur. 

A 
,. 

3. Suçun unsurları ile ilgili a şağıdaki 
ifadelercl&n hangis i yanlıstır? 

Al Bu unsurlar bir arada bulunmadıkça bir fiili 
suç olarak nitelendimıek mümkün değildir. 

B} Bu unsurlar, "kanuni unsur", "maddi unsur" 
V~ "manevi unsu~' olarak üç başıııda 

toplanır. 
c} Manevi unsur olan kusurluluk "kast" veya 

"taksir" biçiminde olabilir. 
OL Suçun maddi unsuru , kanunun suç saydığı 

bir eylemi ve onu meydana getirecek 
ha reketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek 
işlernek iradesidir. 

E} Bir fiilin suç sayılabilmesi için bulunması 

gerekli olan unsurlar demektir. 

4. Hukukun yardımcı kaynaklarına ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Hakim uyuşmazl ı ğı çözümlerken bu 
kaynaklardan faydalanabilir. 

Bl Hakim bir uyuşmazlığı çözümlerken yardımcı 
kaynaklara başvunnak zorunda değildir. 

CL içtihadı birleştimıe kararları dışındaki yargı 
kararlan bağlayıcı nitelik taşır. 

D} Hukukun yardımcı kaynakları bilimsel 
görüşler ve yargı kararlarıdır. 

El Yardımcı kaynaklar mecburi nitelikte 
kaynaklar değildir. 

5. Aşağıdakilercl&n hangis i ayni bir hak 
değildir? 

Al intifa hakkı 
Bl Üst hakkı 
C} Oturma hakkı 
OL Alacak hakkı 
El ipotek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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6, Gerçek kişiliğin başlangıcına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanhsbr? 

Al Çocuk sağ doğmak şartıyla hak ehliyetini 
ana rahmine düştüğü andan itibaren elde 
eder. 

Bl Gerçek kişiliğin başlangıcı doğum anıdır. 
cı Çocuk yaşama kabiliyetine sahip değilse 

kişilik kazanamaz. 
Dj Çoa..ığun kişilik kazanabilmesi için ana 

rahminden tamamen aynlarak bağımsız bir 
varlık halinde dış aleme gelmiş o lması 

gerekir. 
El Çoa..ığun kişilik kazanabilmesi için ana 

rahminden lamamen ayrıldıklan sonra bir 
saniye dahi olsa yaşamış olınası gerekir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi kiş ilik hakkının 

başkaları tarafından yapılabilecek saldırılara 

karş ı korunması için belirlenen kurallardan 
biri diölldlr? 

Al Hukuka uygun bir said ın olmalıdır. 
Bl Özel yarar kişilik hakkına yapılan sald ı nnın 

hukuka aykınlığını ortadan kaldıran 

nedenlerden biridir. 
CL Kam..ı yararı kişilik hakkına yapılan 

ortadan saldınnın hukuka aykınlığını 

kaldıran nedenlerden biridir. 
Dj Ki~ilik hakkı zedelenen ki~inin rızası ki~ilik 

hakkına yapılan saldınnın hukuka 
aykınlığını ortadan kaldıran nedenlerden 
biridir. 

El Kanunun verdiği yetkinin kullanılması 

nedeniyle haklı kılınan saldın , hukuka aykın 
değildir. 

8. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'a 
göre , kişilik haklanna saldırının söz konusu 
olduğu durumlarda açılabilecek davalardan 
biridir? 

Al Hakaret davası 
Bl Tespit davası 
CL Ecr'i misil davası 
Dj Kasten yaralama davası 
El Alacak davası 

9. Ozel hukuk tuml 
hangisinde sm ve 
verilmiştir? 

ki§ileri 

~ 

Al Demek-Vakıf- Belediye 
Bl Şirket -Üniversite - Devlet 
CL Demek- Vakı f- iı 
Dl il-Belediye-Köy 
El Demek-Vakıf-Şirket 

A 

a§ağıdakilerin 

olarak birlikte 

17 

A 
10, Borçlar Kanunu'nda kullanılan "Haksız fiil ile 

mal iktisabından doğan borçlar" deyiminin 
karşılığı olan borç ilişkisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Sözleşmeden dagan borçlar 
Bl Akitten doğan borçlar 
cı Haksız fiilden doğan borçlar 
OL Tazminat borcu 
El Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 

11. A:tağıdakilerden hangisi edimin 
özelliklerinden biri değildir? 

Aj Edim konusunun belli veya belli edilebilir 
nitelikte olması zorunlu degildir. 

Bl Edim konusu bir şey vermek , yapmak ya da 
yapmamak şeklinde ortaya çıkar. 

cı Edim konusu kanuna ,ahlaka ve adaba 
aykırı olmamalıdır. 

OL Edim konusu imkansız olmamalıdır. 
El Her borç ilişkisinde mutlaka edim vardır. 

12. Borcunu yerine getirmeyen borç lunun hapse 
atılmasını sağlayan ve Türkiye'de 1929 yılına 
kadar devam ebniş olan sorumluluk türü 
hangisidir? 

A) Kişi (Şahıs) ile sorumluluk 
Bl Sınırsız sorumluluk 
cı Sınırlı sorumluluk 
OL Mal ile sorumluluk 
El Belirli miktarda sınırlı sorumluluk 

13. Aşağıdakilerden hangisi , sözleşmeler 
bakımından kaynağına veya amacına göre 
varlığı aranan bir ~.kil turü değildir? 

Al iradi şekil 
Bl Resmi ~ekil 
cı Örfi şekil 
OL Yazılı şekil 
El ispat şekli 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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14. Ahmet, eşi Beyza 'yı mirasından yoksun 
bırakmak amacıyla sahip olduğu evi ve arabayı 
evlat edindiği Cemil'e bağışlamıştır. 

Taraflar bu durumu satım sözleşmesi olarak 
gösterdikleri takdirde yarablmış olan irade 
uygunsuzluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Nisbi muvazaa 
Bl Hile 
cı ikrah 
Dl Mutlak muvazaa 
El Hata 

15. Irade bozukluğu hallerine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al irade bozuklugu halinde iradesi bozulmuş 
olan tarafın sözleşmeden dönebilmesi için 
mutlak surette dava açması gerekir. 

Bl Irade bozuklugu halinde mahkeme bu 
sözleşmeye icazet verdigi takdirde, 
sözleşme her iki taraf için de sağlık kazanır. 

CL Irade bozukluğu halinde sözle~me 
kendiliğinden ortadan kalkacağı için iradesi 
bozulmuş olan tarafın sözleşmeyi muhafaza 
etme hakkı yoktur. 

Dl Irade bozukluğu halinde sözleşmen in 
ortadan kalkması için iradesi bozulmuş olan 
tarafın bu yoldaki iradesini en geç beş yıl 
içinde açıklaması gerekir. 

El irade bozuklugunun söz konusu oldugu bir 
sözleşme, iradesi bozulmuş olan tarafı 
bağlamaz fakat karşı tarafı bağlar. 

16. Bir süredir yurt dışında yaşayan Taner, kuzeni 
Oğulcan'ı Ankara 'da kendisine bir arazi satın 

alması için yetkilendirmiştir. Oğulcan da kendi ad 
ve hesabına bir arazi alır. 

Hukuki ili1kinin niteliği nedir? 

Al Dolaylı temsil 
GL Vasıtasız temsil 
CL Kanuni temsil 
Dl Yetkisiz temsil 
El Dolaysız temsil 

A 18 

A 
17. Temsil yetkisinin sona ermesi hakkında 

aşagıdaki ifadelerden hangisi sÖylenemez? 

Al Temsil yetkisinin geri alınması için 
yöneltilecek olan açıklama aç ık veya örtülü 
olabilir. 

Bl Temsilolunan temsilciyi azil hakkından her 
zaman feragat edebilir. 

cı Temsilolunanın iflası temsil yetkisini sona 
erdirir. 

OL Gaiplik karan temsil yetkisini sona erdiren 
hallerden biridir. 

El Temsilcinin fiil ehliyetinin kaybı temsil 
yetkisini sona erdirir. 

18. Bir kimsenin seyahatte olan komşusunun 
kırılan pencere camını taktırması, 

aşarııdakilerden hangisine örnek olarak 
gÖsterilebilir? 

Al Dolaylı temsil 
Bl Yetkisiz temsil 
cı Kanuni temsil 
Dl iradi temsil 
El Tek taraflı bağlamazlık 

19. Borcun ifasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanl~ştır? 

Al ifa konusu ile borcun konusu ayn ı olmalıdı r. 
Bl ifa ile borç ilişkisi sona erer. 
CL Borçlu borcunu şahsen ifa etmek zorunda 

değ i ldir. 

Dl Borç ilişkilerinin amacı ifadır. 
El Alacaklı kısmi itayı kabul elmek zorundadır. 

20. Aşağıdakilerden hangisi, borcunu ifa 
etmeyen borçluya karşı alacakhnın 

başvurabileceği yollardan biri değildir? 

Al Alacaklı borçludan müspet zarannı 

isteyebilir. 
Bl Alacaklı , kusurlu imkansızlık halinde borcun 

aynen ifasını ister. 
cı Alacaklı, dava açarak borcun aynen 

iadesini isteyebilir. 
OL Alacaklı, sözleşmeden dönebilir. 
El Alacaklı , borçludan tazminaı isteyebilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Ihtara ilişkin aşağıdaki ifadalerden hangisi 
yanlısbr? 

Al Tacirler arasında yapılacak olan ihtar şekle 
bagıldır. 

Bl ihtann ispat açı sından yazlı o lması 
uygundur. 

c) Borçlunun temerrudünün şartlanndan biridir. 
Dl ihtar şekle bağıl bir irade aç ı klamasıdır. 
El ihtar mahkeme aracılığıyla yapılabilir. 

22. Satım sözleşmesi 
duze nı e nın iştir? 

Al Ceza Kanunu 
Bl Borçlar Kanunu 

hangi kanunda 

c) Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu 
Dl Medeni Kanun 
El Iş Kanunu 

23. Aşağıdakilsrden 
tanımlamaktadır? 

hangisi 

Al Satı~ sözle~mesinin muhatabı 

Bl Satıcının malı teslim yükümlülügü 
c) Allm-satıma konu olan mal 
Dl Alıcının üstlendiği satış parası 

El Satış sözleşmesinin lehdan 

24. Satım sözleşmesinin ssaslı 
aşağıdakilerden hangisinde lım 
olarak vsrilmiştir? 

Al Satılan şey- anlaşma - sen"'len 
Bl Anla~ma-semen-Ieslim alma 
c) Teslim etme- semen - anlaşma 
Dl Teslim alma - anlaşma- leslim etme 
El Satılan şey- teslim alma- anlaşma 

"ssmsn"i 

uns urları 

vs~ 

25. Aşağıdakilerdan hangisi Borçlar Kanunu 
hükümleri gereğince , vekilin özel bir yetkiye 
sahip olması gereken işlemlerdan biri 
değildir? 

Al Gağışlama 

Bl Taşınınn devri 
CL Dava açma 
Dl Tahkime gitme 
El Sulh olma 

A 19 

A 
26, Aşağıdakilerden hangisi ",kalet 

sözleşmesinin sona erme nedenlerindan biri 
değildir? 

Al Vekilin ölümü 
Bl Vekilin ehliyetini kaybetmesi 
c) Azil 
OL Vekile konkardalo süresi verilmesi 
El istifa 

27. AşaQıdakilerden hangisi kefalet 
sözleşmesinin geçerlilik şartlarından biri 
değildir? 

Al Geçerli bir asıl borcun bulunması 
Bl Sorumlu olunacak miktann gösterilmesi 
CL Kefalet senedinde alacaklının isminin 

belirtilmiş olması 

OL Kefilin kefalete ehil olması 
El Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde 

yapılması 

28. Anayasa Mahkemesi 
oluşmaktadır? 

Al 10 asıl ve 3 yedek 
Bl 10 asıl ve 4 yedek 
CL 11 asıl ve 2 yedek 
OL 11 asıl ve 3 yedek 
El 11 asıl ve 4 yedek 

k.ç üyeden 

29. Anayasa Mahkemesi uyesi olabilmek için iJL 
likaç yaşında olmak gerekir? 

Al 21 
Bl 25 
cı 30 
Dl 40 
El 45 

30. A~ıığıdakil.rden hangisi, Anayasa 
Mahkemesinin görevlerinden biri değildir? 

Al Uyuşmazllk mahkemesine başkan ve 
başkan vekili seçmek 

Bl Kanunlann anayasaya esas ve şekil 
bakımından uygunluğunu denetlemek 

CL Hakimleri görevleri ile ilgili suçtan dolayı 

yüce divan sıfatıyla yargılamak 
Dl Siyasi partilerin mali denelimini yapmak 
El Siyasi partilerin kapatılmcısı hakkındaki 

davalare bakmak 

TEST BITTI. 


