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SÜRE 40 DAKİKADIR. CEVAPLAR OPTİK FORMA İŞARETLENECEK OLUP SORU KAĞIDI 

ÜZERİNE YAPILAN İŞARETLEMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.  Başarılar…

1)   I. Yabancılık unsuru taşıması 

       II. Modernleşme amacı 

       III. İradi bir karar  

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri resepsiyon 

unsurları arasında sayılabilir?  

a) Yalnız I  b) I ve II c) II ve III d) I ve III 

2) (I) Kanunlar kural olarak yürürlüğe girdikten sonraki 

olaylara uygulanırlar. (II) Bu bir hukuk genel ilkesi 

değildir, kanunlarda açıkça belirtilmesi halinde söz 

konusu olur. (III) Bu ilkenin en önemli fonksiyonlarından 

biri hukuk güvenliğini sağlama düşüncesidir. (IV) Diğer 

bir fonksiyonu da kazanılmış haklara saygı ilkesidir.     

(V) Bununla birlikte idare hukuku alanında kazanılmış 

hak yoktur. 

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi veya hangileri yanlıştır? 

a) Yalnız V   b) Yalnız II    c)  II ve V    d) IV ve V 

3) I. Dernek kararı 

    II.  Vakıf Kurma 

    III. Soybağının reddi 

    IV. Satım sözleşmesi 

    V. Mülkiyetin terki 

Yukarıdaki hukuki işlemlerden hangisi veya hangileri 

kaç tanesi tek taraflı hukuki işlemler kategorisinde yer 

alır? 

a) I           b) I ve II            c) III ve IV          d) II, III ve V 

4) (a) “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça 

evlenemez.” (MK m.124) 

    (b) “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle 

oturduğu yerdir.” (MK m.19) 

Yukarıda verilen hukuk kuralları, hukuk kurallarının 

çeşitlerinden hangilerine örnek teşkil eder? 

a) (a) – Emredici / (b) -  Tanımlayıcı 

b) (a) – Tamamlayıcı / (b) - Emredici 

c) (a) – Tanımlayıcı / (b) -  Yorumlayıcı    

d) (a) – Yorumlayıcı / (b) -  Tamamlayıcı 

5) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk müeyyideleri 

arasında yer almaz?   

a) Cebr-i icra 

b) Tazminat 

c) Para cezası     

d) Butlan 

6) Kamu hakları içerisinde yer alan ve kişinin devlet 

tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel 

alanının sınırlarını çizen haklar aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Negatif Statü Hakları 

b) Pozitif Statü Hakları 

c) Aktif Statü Hakları 

d) Pasif Statü Hakları 

7) Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi diğerlerinden 

farklıdır?  

a) Kira  b) Şirket c) Vekalet d) Bağışlama  

8) Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku alanında 

başvurulabilecek davalardandır? 

a) İnşai dava 

b) Eda davası 

c) Tam yargı davası  

d) Kamu davası 

9) Aşağıdakilerden hangisi bir resepsiyon türü olarak 

kabul edilemez? 

a) Esinlenme   b) Hukukun nakli    c) Uyarlama    

d) Kısmi resepsiyon 

10) Dağda yollarını kaybedip aç kalan dağcıların 

rastladıkları bir kulübenin kapısını kırıp içeriden 

yiyecek almaları olayında hakların korunması yolları 

açısından hangi durumun var olduğu söylenebilir? 

a) İhkak-ı hak  

b) Iztırar hali 

c) Meşru müdafaa 

d) Kuvvet kullanma 

11) “A, B’ye çok değerli bir vazo bağışlamıştır.”  

Bu olayla ilgili aşağıdaki hukuki işlemlerden 

hangisinin var olduğu söylenebilir? 

a) Çok taraflı – Ölüme bağlı - Tasarruf 

b) Tek taraflı – Sağlararası - Tasarruf 

c) Çok taraflı – Sağlararası - Taahhüt    

d) Tek taraflı – Sağlararası – Taahhüt 

12) İnşaat ruhsatı verme, kamulaştırma işlemleri gibi 

işlemler idari işlem türlerinden hangisinin içinde yer 

alır?   

a) Düzenleyici idari işlemler 

b) Genel idari işlemler 

c) İki yanlı idari işlemler     

d) Bireysel idari işlemler 



13) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetinin ilk 

yıllarında yapılan hukuk resepsiyonunun sebeplerinden 

biri değildir?  

a) Modernleşme isteği  

b) Laiklik ilkesine dayalı hukuk sistemi oluşturma amacı 

c) Bağımsızlığın korunması isteği  

d) Batılılaşma düşüncesi 

14) Hukukun bilinçli bir iradenin ürünü olmadığını, 

kanun koyucu tarafından yaratılmadığını, bilakis 

hukukun halkın ruhundan doğduğunu savunan hukuk 

kuramı aşağıdakilerden hangisidir?   

a) Tarihçi Hukuk Kuramı 

b) Tabii Hukuk Kuramı 

c) Sosyolojik Hukuk Kuramı     

d) Hümanist Hukuk Kuramı 

15) Normlar hiyerarşisine ilişkin aşağıda verilen 

cümlelerden hangisi yanlıştır?   

a)  Yönetmelikle kanuna istisna getirilemez 

b) Anayasa değişikliğiyle kanuna aykırı düzenleme 

yapılamaz 

c) Yönetmelikle kanun hükmü ilga edilemez 

d) Kanunla Anayasada değişiklik yapılamaz 

16) Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı 

kaynakları arasında yer alır?   

a) Örf ve adet 

b) Kanun Hükmünde Kararname 

c) Yargı kararları 

d) Tüzük 

17) Resepsiyon kavramı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi doğrudur?  

 a) Fransızların sömürge konumundaki Cezayir’de 

1881’den itibaren cebir ve şiddet yoluyla uyguladıkları 

yasalar bir resepsiyon örneği değil, expansion 

(sömürgecilik) faaliyeti olarak kabul edilebilir.  

 b) Ülkemizdeki resepsiyon faaliyetleri Tanzimat 

sonrasında başlar. 

c)  Eskiden uygulanıp yürürlükten kalkmış hukuk 

kurallarının yeniden uygulanması da bir resepsiyondur. 

d) Resepsiyon iç hukuk olanakları ile hukuk kurallarının 

yaratımı demektir. 

18) Bir kanunun, bir ülke sınırlarında bulunan yerli 

veya yabancı olan herkese uygulanması hangi ilke ile 

ifade edilir?  

a) Mülkilik ilkesi  

b) Şahsilik ilkesi  

c) Milliyet ilkesi  

d) Kanunilik ilkesi  

19) Aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından 

biri değildir?  

a) Medeni Hukuk  

b) İcra ve İflas Hukuku  

c) Vergi Hukuku 

d) Ticaret Hukuku 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi çete ile devlet arasındaki 

gerçek ayrımı ortaya koyar? 

a) Devlet düzeni normatiftir; çete kuralları ise normatiflik 

özelliğinden yoksundur. 

b) Devlet toplumsal yararlara, çete ise çete liderinin 

kişisel çıkarlarına hizmet eder. 

c) Devlet meşruluğunu halktan alır, çete ise cebir ve 

şiddetten alır. 

d) Her ikisi de cebire dayanır, fakat devletin uyguladığı 

cebir çeteninkinden daha büyüktür. 
 

21) “Mevcut bir hukuki ilişkiden doğarak bir hukuki ilişki 

kuran veya bir hukuki ilişkide değişiklik yaratan ya da bir 

hukuki ilişkiyi sona erdiren tek taraflı hukuki işlemlerdir.” 

Yukarıdaki tanım aşağıdaki hukuk kurumlarından 

hangisini ifade etmektedir? 

a) Fesih  b) Sözleşmeden dönme c) Sorumluluk borç ilişkisi 

d) Yenilik doğuran hak 

 

22) Aşağıdakilerden hangisi iç olanaklarla yaratılmış bir 

hukuk örneğidir? 

a) 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu 

b) 2001 tarihli Türk Medeni Kanunu 

c) Kanunname-i Ticaret 

d) Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye 

23) Herhangi bir işlemin hukuk normu olarak geçerli 

olabilmesi için gerekli olan ön koşul aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) Adillik 

b) Etkililik  

c) Geçerlilik 

d) Maddi varlık 

24) Borçlar Kanunumuzun 343. maddesinde “Kira 

sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı 

aleyhine değişiklik yapılamaz” hükmü yer almaktadır.  

Bu hüküm hangi adalet anlayışının daha fazla 

yansıtmaktadır? 

a) Hakkaniyet   b)  Dağıtıcı adalet   c) Denkleştirici adalet  

d) Sosyal adalet 

25)  I. İtham sisteminde davaların görülmesine en etkili 

olan unsur taraflardır. II. Davalar herkese açık ve alenidir. 

II. Bu sebeple de daha liberal ve özgürlükleri koruyucu bir 

tarafı vardır IV. Bu durum maddi gerçeğin ortaya 

çıkmasına da büyük katkı sağlar. V. Yine bu sistemde 

kimse hakim resen dava açamadığı gibi kimse de dava 

açmaya zorlanamaz. 

Yukarıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri 

yanlıştır? 

a) II ve III   b)  II ve IV  c)  Yanız IV  d)  Yalnız V 

 
 

 


