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DİKKAT: Süre 30 dakikadır. Cevaplarınızı OPTİK FORMa işaretleyiniz. Soru kağıdı optik 
formla birlikte teslim edilecektir. Numaranızı kodlamayı unutmayınız. Başarılar.   
 
 

1. I. Haklar. II. Nesneler. III. Menfaatler  
Osmanlı hukukuna göre yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri mülkiyet kapsamındadır?  
A) Yalnız I   B) Yalnız II 
C) I ve II   D) I, II ve III 
 
2. Kira akdinin geçerli kabul edilmesi 
aşağıdaki İslam hukuku kaynaklarından 
hangisine dayandırılmıştır? 
A) İcma   B) Kıyas 
C) Sünnet   D) İstihsan 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi menfaat 
mülkiyetinin kurulmasının mümkün 
olduğu hukuki işlemlerden değildir? 
A) Kira sözleşmesi  B) Ariyet sözleşmesi 
C) Karz sözleşmesi   D) Menfaat vasiyeti 
 
4. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden 
hangisinde malın tanımından çıkan iki 
önemli unsur birlikte verilmiştir? 
A) Hak ve menfaat – iktisadi değer 
B) Hak ve menfaat – fiziki varlık 
C) İktisadi değer – fiziki varlık 
D) Hak ve menfaat – maddi varlık 
 
5. Aşağıdakilerden hangisi tarafların 
iradeleri söz konusu olmaksızın meydana 
gelen hisseli mülkiyete örnek gösterilemez? 
A) Bitişme   B) Mirasçı olmak 
C) Karıştırma   D) Ariyet akdi 

 
6. I. İstisnai niteliktedir. II. Muvakkat 
mülkiyet kapsamında kabul edilir. III. 
Sahibine yarar sağlamayan mülkiyet türüdür.  
Osmanlı hukukuna göre eksik mülkiyete 
ilişkin yukarıda verilen bilgilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I   B) Yalnız II 
C) I ve II   D) I, II ve III 

7. Hangisi zilyetliği koruma yollarından 
biri değildir? 
A) Zamanaşımı   
B) Zilyetliği elinde bulunduran kimsenin 
bizzat zilyetliğini koruması   
C) İdari takip yolu  
D) Yargı yolu 

 
8. I. İslam hukukunda sahipli bir mala uzun 
süre zilyet olma suretiyle malik olmak 
mümkün değildir. II. Osmanlı hukukunda, 
İslam hukukunda 30-36 yıl arasında değişen 
dava zamanaşımı süresi vakıf ve miras 
davaları müstesna 10-15 yıla indirilmiştir. III. 
Sahipsiz bir mala el koymak ihrazı oluşturan 
şartlardan olup bahsi geçen el koymada malik 
olma kastı aranmaz. 
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
yanlıştır? 
A) Yalnız III   B) I ve II 
C) I ve III   D) II ve III 

 
9. Hangisi hisseli mülkiyetin giderilmesi 
yollarından biri değildir? 
A) Menfaatin paylaştırılması  
B) Malın taksimi   
C) Malın cebri icra ile satılması  
D) Vasiyet 
 
10. ……………….….…. şirketinde ortaklar 
birbirlerinin kefili olduklarından ortaklık 
adına doğan borçlardan herbiri 
sorumludur.  
A) İnan    B) Mufavada  
C) Mudarebe   D) Muzaraa  
 
11. I. Bir taşınır ya da taşınmaz malın rakabe 
mülkiyetine sahip olan kimse o malın menfaat 



mülkiyetine de sahip olmuş demektir. II. 
Osmanlı devletindeki miri arazilere ilişkin 
tasarruf hakkı, menfaat mülkiyetinin özel bir 
şeklini oluşturur. III. Ayn mülkiyeti mirasa 
konu olurken, menfaat mülkiyeti Hanefi 
mezhebine göre mirasa konu edilemez.  
Osmanlı hukukuna göre yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I   B) I ve II 
C) II ve II   D) Hiçbiri 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Komşular, şuf’a hakkı tanınan 

kimselerdendir. 
B) Şuf’a hakkı, satılan menkul ve 

gayrimenkul malları aynı bedelle almaktır. 
C) Şuf’a hakkı, mirasçılara intikal etmez.  
D) Şuf’a hakkı sahibi, en geç bir ay içerisinde 

yeni malike şuf’a davası açmalıdır. 

 
13. I. Ölen bir hayvanın eti satım akdine konu 
edilemez. II. İrtifak hakları hukuki işlemlere 
konu edilirken yazılı şekil şartı aranmaz. III. 
Kira akdi, hak ve menfaatin hukuki işleme 
konu edilebildiği istisnai akitlerdendir. 
Hanefi mezhebi temel alındığında 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
A) Yalnız I   B) I ve III 
C) II ve III  D) I, II ve III 
 
14. I. Bir malın hukuki işlemlere konu 
edilebilmesi için elde edilmiş olması gerekir. 
II. Geçmişte mütekavvim mal kapsamında 
sayılmayan şeylerin günümüzde bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkündür. III. Zimmet 
anlaşmasının bir sonucu olarak 
gayrimüslimler de İslam dinince yasaklanan 
şeyleri konu edinen hukuki işlemler 
yapamazlar. Ancak bunlara yönelik haksız 
fiiller, Müslümanlar tarafından yapılmış olsa 
bile, tazmin borcu doğurur. 
Osmanlı hukuku temel alındığında 
yukarıdakilerden hangisi/hangileri 
doğrudur? 
A) I ve II   B) Yalnız III 
C) I ve III  D) II ve III 
 
15. …………………….... şirketi, ortakların 
koyduğu sermayedeki eşitliğin bozulması 
halinde  ………………………...ne dönüşür.  

A) Mudarebe – İnan   
B) Müzaraa – Mudarebe  
C) Mufavada – İnan  
D) Müzaraa – Mufavada  
 
16. Hanefi ve Maliki hukukçular 
………………………. kâr ve zarar durumu 
ortaya çıkmadan ortaklık malından bir 
miktar alınmasını kabul ……………............  
A) mudarebe ortaklığında – etmezler  
B) inan ortaklığında – etmezler  
C) mudarebe ortaklığında – ederler  
D) inan ortaklığında – ederler  
 
17. Mudarebe ortaklığında sermaye 
koyana …………., işleticiye .......…… denir.  
A) Mudarib – Rabbu’l-mal   
B) Rabbu’l-mal – Mudarib          
C) Re’su’l-mal – Âmil  
D) Âmil – Re’su’l-mal  
 
18. Mudarebe şirketi hakkında verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Sermayedar ile işletici arasındaki hukuki 
ilişki vekalet esasına dayanır.  
B) Ortaklığın kurulma anında kâr paylarına 
ilişkin paylaşım oranının belirlenmesi şarttır.  
C) İşleticinin reşit olması şarttır.  
D) Sabit bir kazancın şart koşulması 
durumunda ortaklık geçersiz olur.  
 
19. Aşağıdakilerden hangisi rehin 
sözleşmesinin sahibine sağladığı haklardan 
değildir? 
A) Talep hakkı  B) Şuf’a hakkı 
C) Öncelik hakkı  D) Hapis hakkı  

 
20. I. Rehin hakkı asli ayni haklardan olup 
rehin edilen mal alıcının sorumluluğundadır. 
II. Vefaen satış, rehin sözleşmesinin özel bir 
türü olarak kabul edilen sözleşmelerdendir. 
III. Vefaen satış sözleşmesini, taraflar vade 
belirlememişse, sözleşmenin taraflarından her 
biri dilediği zaman sona erdirebilir. IV. 
Kiralama şartı ile satışta satılan mal, vefaen 
satıştan faklı olarak, malı satan kimseye 
kiralanmaktadır. 
Osmanlı hukukuna göre yukarıdakilerden 
hangisi/hangileri doğrudur? 
A) Yalnız II  B) Yalnız III 
C) II, III ve IV  D) II ve III 


