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HUKUKA GiRiş A 
2011 AS 3204-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. Hukuk kurallarına ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda zaman 
içerisinde değiştirilmesi mümkündür. 

B) Kişilerle devlet arası ndaki ilişkileri düzenler. 
C) Yaptırımı manevidir. 
D) Kişilerle kişiler arasındaki ilişkileri düzenler. 
E) Uyulması zorunludur. 

2. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallarla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Uyulması zorunludur. 
B) Maddi bir yaptırıma bağlanırlar. 
C) Uyulmadığında Devlet zorla yerine getirir. 
D) Din ve ahlak kurallarından ibarettir. 
E) Emir ve yasakları genelolarak benzerlik 

gösterir. 

3. Bir kimsenin belirli bir olay karşısında ne 
şekilde davranması gerektiğini düzenleyen 
kurallar aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sosyal kurallar 
B) Hukuk kuralları 
C) Ahlak kuralları 
D) Görgü kuralları 
E) Din kuralları 

4. Kişilerin sosyal yaşamda bizzat kendi 
nefislerine karşı nasıl davranmaları 

gerektiğini düzenleyen kurallara ne ad 
verilir? 

A) Objektif ahlak kuralları 
B) Hukuk kuralları 
C) Sosyal kurallar 
D) Sübjektif ahlak kuralları 
E) Görgü kuralları 

A 13 

5. X ile Y imam nikahı ile evlenmişlerdir. 

Bu şahısların evlilik akitlerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut 
olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan geçerli 
olup iptal edilemez. 

B) X ve Y, kanunun öngördüğü şekilde 

evlenmediklerinden, evlilikleri yok 
hükmündedir. 

c) X ve Y'nin evliliği savcının açacağı davaya 
kadar geçerli bir evlilik olarak varlığını 

sürdürür. 
D) X ve Y, geçerli bir evlilik akdine sahip 

olmadıklarından, X ve Y'nin evlilikleri iptal 
yaptırımına tabidir. 

E) X ve Y'nin evlenme iradeleri mevcut 
olduğundan, evlilikleri hukuki açıdan 

geçerlidir. Ancak iptal edilebilir. 

6. Y'ye, eğitim görmekte olduğu üniversite 
tarafından haksız şekilde sınavlara girmesine 
izin verilmemesi halinde yapılan bu işleme 

uygulanacak yaptırım çeşidi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yokluk 
B) Cebri icra 
c) iptal 
D) Ceza 
E) Hükümsüzlük 

7. Aşağıdaki işlem veya fiillerden hangisi 
hakkında tazminat talebinde bulunulamaz? 

A) Y'nin tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu 
meydana gelen trafik kazasında Z'nin sakat 
kalması 

B) Y'nin X'e ait evi kiralaması 
c) Y'nin patronuna hakaret etmesi 
D) işyerinde hukuken gerekli işçi sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle 
işçi Y'nin, iş gücü kaybına uğraması 

E) Y'nin satmış olduğu malı taahhüt ettiği 

tarihte teslim etmemesi nedeniyle alıcının 
müşterilerine olan taahhütlerini yerine 
getiremeyerek itibar kaybına uğraması 
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8. Aşağıdaki hallerden hangisinde cebri icra 
yaptırımı söz konusu olmaz? 

A) Y'nin, X'e ait taşınmazı tahliye ilamına 

rağmen tahliye etmemesi 
B) Y'nin gayrimenkul satışını tapuda 

yapmaması 

C) Y'nin, X bankasından aldığı krediyi 
zamanında ifa etmemesi 

D) Y'nin nafaka borcunu ödememesi 
E) Y'nin ipotekli borcunu ödememesi 

9. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti 
olmanın sonuçlarından biridir? 

A) Herkesin sosyal güvenlik içinde yaşamasını 
sağlamak 

B) Din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak 
C) idarenin eylem ve işlemlerinde keyfiliği 

önlemek 
D) Vatandaşın güven ve refahını sağlamak 
E) Sosyal adaleti sağlamak 

10. Aşağıdakilerden hangisi yargı dışı denetim 
şekillerinden biri değildir? 

A) idarenin müfettişieri yoluyla denetimi 
B) Sayıştay denetimi 
C) Gensoru 
D) Devlet Denetleme Kurulu denetimi 
E) Temyiz 

11. Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukukunun 
ilkelerinden biridir? 

A) Eşitlik 

B) Adalet 
CL Ekonomiklik 
D) Sosyallik 
E) Soyutluk 

A 14 

A 
12. Beş yaşındaki X, oyun oynadıkları sırada 

kardeşi Y'ye kızarak onu merdivenlerden aşağı 
itmiş ve Y'nin ölümüne sebep olmuştur. 

X hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenebilir? 

A) X hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlikle 
ölüme sebebiyelten ceza davası açılır. 

B) X tam olmayan ehliyetli olduğundan 

tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme 
sebebiyelten hakkında ceza davası açılır 
fakat verilecek cezada indirim yapılır. 

cı X tam ehliyetsiz olduğundan hakkında 

takibat yapılmaz ve ceza verilmez. 
D) X tam olmayan ehliyetli olduğundan 

hakkında ölüme sebebiyelten ceza davası 

açılır fakat verilecek cezada indirim yapılır. 
E) X tam ehliyetli olduğundan hakkında 

kardeşinin ölümüne sebebiyelten ceza 
davası açılır. 

13. Nişanlanma, aşağıdaki Medeni Hukuk 
kollarından hangisinin konusuna girer? 

A) Miras hukuku 
Bl Aile hukuku 
C) Kişiler hukuku 
Dl Borçlar hukuku 
E) Eşya hukuku 

14. Aşağıdakilerden hangisi esnaflar ile tacirler 
arasındaki farklardan biri değildir? 

A) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa 
tabi iken, esnaflar yalnızca ticari 
borçlarından dolayı iflasa tabidirler. 

B) Tacirler ticari işletmelerini ticaret siciline tescil 
eltirmekle yükümlüdürler. Esnaflar ise esnaf 
işletmesi işletirler. 

CL Esnaflar yalnızca gerçek kişi olabilirler. 
Tacirler ise gerçek ya da tüzel kişi olabilirler. 

D) Esnaflar ticaret unvanı kullanmak zorunda 
değilken, tacirler ticaret unvanı kullanmak 
zorundadır. 

El Esnaflar ticari defter tutmak zorunda 
değildir. Oysa tacirler ticari defter tutmakla 
yükümlüdür. 
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15. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Bayan X 
ile Alman vatandaşı Bay Y'nin ingiltere'de 
boşanmak istemeleri halinde hangi ülkenin 
kurallarının uygulanacağı nın belirlenmesi 
hususu aşağıdaki hukuk dallarından 
hangisinin konusuna girer? 

A) Anayasa Hukuku 
B) Sigorta Hukuku 
C) Borçlar Hukuku 
D) Devletler Özel Hukuku 
E) Medeni Hukuk 

16. Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Hukukunun 
bölümlerinden biri değildir? 

A) Borçlar Hukuku 
B) Sigorta Hukuku 
C) Deniz Ticareti Hukuku 
D) Kıymetli Evrak Hukuku 
E) Ticari işletme Hukuku 

17. Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa'nın 

kendisine tanıdığı kanun yapma yetkisini 
devredebilir. 

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi geri gönderilen 
kanunu aynen kabul ederse, kanun 
Cumhurbaşkanınca yayımlanır. 

C) Kanunlar, Resmi Gazetede yayımlanır. 
D) Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 

kanunları Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde 
yayımlar. 

E) Cumhurbaşkanı bütçe kanunlarını tekrar 
görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderemez. 

18. Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulmayan 
kararnameler, bu tarihte yürürlükten 
kalkarlar. 

B) Temel haklar, sıkıyönetim ve olağanüstü 

haller dışında, kanun hükmünde kararname 
ile düzenlenemezler. 

C) Temel haklar dışındaki her konu kanun 
hükmünde kararnameyle düzenlenebilir. 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunla yetki 
vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılırlar. 

E) Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girerler. 

A 15 

A 
19. Alelade bir adetin örf ve adet hukuku kuralı 

olabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Gelip geçici adetler bir örf ve adet hukuku 
kuralı niteliğini kazanamaz. 

B) Bir adetin örf ve adet hukuku kuralı 

olabilmesi için, kişilerin bu davranış biçimine 
uymak zorunda olduklarına genelolarak 
inanmış bulunmaları gerekir. 

C) Adetin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi 
için aynı zamanda devlet gücüyle de 
desteklenmiş olması gerekir. 

D) Manevi yaptırımı olmayan adetler, örf ve 
adet hukuku kuralı olamazlar. 

E) Bir adetin örf ve adet hukuku kuralı haline 
gelebilmesi için bu adetin devamlı şekilde 

uygulanması gerekir. 

20. içtihadı birleştirme kararları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yerleşmiş bir içtihatı n değiştirilmesi için 
içtihatı birleştirme kararı verilemez. 

B) Yargıtayın iki dairesinin kararları ya da bir 
dairesinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar 
arasında aykırılık varsa içtihadı birleştirme 

kararı verilir. 
c) içtihadı Birleştirme Genel Kurulu ve Küçük 

Genel Kurul tarafından verilir. 
D) Resmi Gazetede yayımlanır. 
E) Yargıtay Kanununa göre bağlayıcı niteliği 

vardır. 

21. Milletvekili seçilebilmek için kişinin kaç 
yaşını doldurmuş olması gerekir? 

A) 18 
B) 20 
C) 25 
D) 30 
E) 35 

22. Aşağıdakilerden hangisi hakkın mahiyetini 
açıklamak üzere ortaya atılmış görüşlerden 

biri değildir? 

A) irade Teorisi 
B) Özgürlük Teorisi 
c) Aitlik Teorisi 
D) Menfaat Teorisi 
E) Karma Teori 
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19. Alelade bir adetin örf ve adet hukuku kuralı 

olabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Gelip geçici adetler bir örf ve adet hukuku 
kuralı niteliğini kazanamaz. 

B) Bir adetin örf ve adet hukuku kuralı 

olabilmesi için, kişilerin bu davranış biçimine 
uymak zorunda olduklarına genelolarak 
inanmış bulunmaları gerekir. 

C) Adetin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi 
için aynı zamanda devlet gücüyle de 
desteklenmiş olması gerekir. 

D) Manevi yaptırımı olmayan adetler, örf ve 
adet hukuku kuralı olamazlar. 

E) Bir adetin örf ve adet hukuku kuralı haline 
gelebilmesi için bu adetin devamlı şekilde 

uygulanması gerekir. 

20. içtihadı birleştirme kararları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Yerleşmiş bir içtihatı n değiştirilmesi için 
içtihatı birleştirme kararı verilemez. 

B) Yargıtayın iki dairesinin kararları ya da bir 
dairesinin çeşitli tarihlerde verdiği kararlar 
arasında aykırılık varsa içtihadı birleştirme 

kararı verilir. 
c) içtihadı Birleştirme Genel Kurulu ve Küçük 

Genel Kurul tarafından verilir. 
D) Resmi Gazetede yayımlanır. 
E) Yargıtay Kanununa göre bağlayıcı niteliği 

vardır. 

21. Milletvekili seçilebilmek için kişinin kaç 
yaşını doldurmuş olması gerekir? 

A) 18 
B) 20 
C) 25 
D) 30 
E) 35 

22. Aşağıdakilerden hangisi hakkın mahiyetini 
açıklamak üzere ortaya atılmış görüşlerden 

biri değildir? 

A) irade Teorisi 
B) Özgürlük Teorisi 
c) Aitlik Teorisi 
D) Menfaat Teorisi 
E) Karma Teori 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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23. Başkasına ait bir eşyayı kullanma ve ondan 
yararlanma yetkisi veren ayni haklara genel 
olarak ne ad verilir? 

A) Sınırsız ayni haklar 
B) Taşınmaz yükü 
C) Rehin hakkı 
D) Telif hakkı 
E) irtifak hakkı 

24. Aşağıdakilerden hangisi başkalarına 

devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da 
gecmez? 

A) Mülkiyet hakkı 
B) Alacak hakkı 
C) Telif hakkı 
D) Nafaka 
E) Rehin hakkı 

25. X, Y ile bir sözleşme yapmış ancak, sözleşme 
yapıldıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde 
değişiklikler meydana gelmiş ve bu yüzden 
borçlu olan Y nin durumu çok ağırlaşmıştır. Y bu 
nedenle sözleşmeyi aynen yerine 
getiremeyeceğini X'e bildirmiş, X ise, Y'ye 
söyledikleri doğru olsa bile var olan bir ilke 
gereği sözleşmeyi aynen yerine getirmesi 
gerektiğini söylemiştir. 

X'in dayandığı ve sözleşmenin aynen yerine 
getirilmesini gerektiren ilke aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Emprevizyon teorisi 
B) Dürüstlük kuralı 
C) Bizzat ihkakı hak 
D) Hakkın kötüye kullanılması 
E) Ahde vefa ilkesi 

26. X, paltosunu temizlenmek üzere kuru 
temizlemeci Y'ye bırakmış, Y ise paltoyu 
dükkanına gelen Z'ye 230 TL karşılığında 

satmıştır. 

Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Palto X'in elinden isteği olmadan çıktığı için, 
Z paltonun mülkiyetini kazanamaz. 

B) Palto X'in elinden isteği ile çıktığından, Z 
salın alırken paltonun X'e ait olduğunu 

bilse de paltonun mülkiyetini kazanır. 
C) X iyi niyetli olduğundan, Z paltonun 

mülkiyetini kazanır. 
D) Z iyi niyetli ise paltonun mülkiyetini kazanır. 
E) Z iyi niyetli olmasa da paltonun mülkiyetini 

kazanır. 
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27. X'in, Y'nin kendisinden olan alacağının 

zamanaşımına uğradığını ileri sürmesi 
halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu 
olur? 

A) Karine 
B) inkar 
C) itiraz 
D) Bizzat ihkakı hak 
E) Def'i 

28. Sınırlı ehliyetsiz aşağıdaki işlemlerden 

hangisini tek başına yapamaz? 

A) Taşınmaz satın alma 
B) Babalık davası açma 
c) Kişisel kazancın yönetimi 
D) Bağışlamanın kabulü 
E) Ergin kılınma istemi 

29. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gucunu 
ortadan kaldıran hallerden biri değildir? 

A) Savurganlık 

B) Sarhoşluk 

C) Akıı zayıflığı 

D) Yaş küçüklüğü 

E) Akıı hastalığı 

30. Gaiplik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Gaiplik, kişinin ölmüş olduğuna ilişkin bir 
karinedir. 

B) Gaiplik, kişiliği sona erdirir. 
C) Gaiplik, evliliği kendiliğinden sona erdirmez. 
D) Gaiplik kararı kendiliğinden verilemez. 
E) Gaiplik kararı geleceğe etkilidir. 

TEST BiTTi. 
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