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1. Satış sözleşmesi uyarınca satılan malın mülkiyeti-
nin devri aşağıdakilerden hangisine örnek göste-
rilebilir?
A) Verme borcu
B) Yapma borcu
C) Yetki borcu
D) Devir borcu
E) İmza borcu

2. Eğer tarafların gerçekleştirdikleri isimsiz sözleş-
me, kanunun düzenlendiği sözleşmelerden her-
hangi birinin unsurlarını barındırmıyorsa aşağıdaki 
sözleşme türlerinden hangisine örnek gösterilebi-
lir?
A) Bileşik sözleşmeler
B) Karma sözleşmeler
C) Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler
D) Tek taraflı sözleşmeler
E) Basit sözleşmeler

3. Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hü-
kümsüzlüğünü doğuran hallerden biri değildir?
A) Hukuki işlem yeteneğinin yokluğu
B) Hukuka ve ahlaka aykırılık
C) İmkânsızlık
D) Muvazaa
E) Şekle bağlılık

4. Korkutulma sonucu sözleşmeyi yapan taraf, kor-
kutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlaya-
rak kaç yıl içinde karşı tarafa yönelteceği tek taraflı 
irade beyanı ile sözleşmeyi iptal edebilir?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl

5. Borcun tamamen veya kısmen sona erdirilmesi 
amacıyla taraflar arasında yapılan sözleşmeye ne 
ad verilir?
A) İcra
B) İbra
C) Sulh
D) Kusur
E) İlliyet

6. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakkını kendi gü-
cüyle koruması için aranan şartlardan biri değildir?
A) Bir hakkın korunması söz konusu olmalıdır.
B) Yetkili kamu makamlarının zamanında müdahalesi 

mümkün olmamalıdır.
C) Hakkın korunması için başka bir yol mevcut olma-

malıdır.
D) Kuvvet kullanma dengeli olmalıdır.
E) Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zarar-

lardan devletin sorumlu olması

7. Aşağıdakilerden hangisi bedensel zararlar arasın-
da yer almaz?
A) Tedavi giderleri
B) Kazanç kaybı
C) Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesin-

den doğan kayıplar
D) Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradığı 

kayıplar
E) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıp-

lar

8. Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeyi 
meydana getiren koşullardan biri değildir?
A) Nedensellik bağı
B) Zenginleşme
C) Zenginleşmenin iadesi
D) Yoksullaşma
E) Haklı bir sebebin bulunmaması

9. Aşağıdakilerden hangisi araba ya da at, ev ya da 
para gibi seçenek edimlerin belirlenmiş olduğu 
borcu ifade etmektedir?
A) Sınırlı cins borcu
B) Cins borcu
C) Seçimlik borç
D) Parça borcu
E) Çeşit borcu

10. Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal 
alım-satım değerine ne ad verilir?
A) Rayiç bedel
B) Safi bedel
C) Temettü bedeli
D) İktisap bedel
E) Faiz bedeli
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11. Aşağıdakilerden hangisi makbuz ile ilgili yanlış bir 
ifadedir?
A) İfa edilen borç yer alır.
B) Borçlunun adresi yer alır.
C) Borcun ifa edildiği ve ifa miktarı yer alır.
D) Borçlunun kimliği ile ilgili açıklamalar yer alır.
E) Alacaklı imzalar.

12. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın mücbir sebep 
sayılabilmesi için gerekli olan şartlardan biri değil-
dir?
A) Dışsallık
B) Öngörülmezlik
C) Nedensellik
D) Yoğunluk
E) Durağanlık

13. Aşağıdakilerden hangisi alacaklının tazminat iste-
mi için bulunması gereken koşullardan biri değil-
dir?
A) Aynen ifanın mümkün olmaması
B) Alacaklının kusuru
C) Borca aykırılık
D) Zarar
E) Borca aykırılık ile zarar arasında uygun nedensellik 

bağı

14. Edimin konusunun niteliğinden kaynaklanan im-
kansızlık aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Fiili imkânsızlık
B) Subjektif imkânsızlık
C) Ekonomik imkânsızlık
D) Hukuki imkânsızlık
E) Siyasi imkânsızlık

15. Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borçluluk ile 
ilgili yanlıştır?
A) Paylı borçluluk kuralının istisnasıdır.
B) Müteselsil borcun kaynağı kanun veya taraf irade-

leri olabilir.
C) Yasaya veya tarafların iradelerine göre ya da niteli-

ği gereği bölümlere ayrılarak ifası mümkün olmayan 
borcu ifade eder.

D) Daha çok sözleşmesel kaynaklı olarak doğmakta-
dır.

E) Özellikle bankacılık uygulamasında sıkça başvuru-
lur.

16. Satılanın sözleşmenin kuruluşundan sonra, fakat 
tesliminden önce özel bir çaba sarfedilmeksizin 
kendiliğinden verdiği ürünlere ne ad verilir?
A) Zarar
B) Yarar
C) Hâsılat
D) Kazanç
E) Rant

17. Alacağın devri sözleşmesinin tabi olduğu geçerli-
lik şekli aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Resmi şekil
B) Nitelikli yazılı şekil
C) Sözlü şekil
D) Adi yazılı şekil
E) Noter önünde düzenleme şekli

18. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakı karakteri-
ze eden özelliklerden biri değildir?
A) Bir borç senedidir.
B) Ekonomik değer taşıyan devredilebilir bir hak taşır.
C) Hak ve senet arasında sıkı bir bağ vardır.
D) Soyutluk ilkesi geçerlidir.
E) Hafifletilmiş şekil koşullarına tabidir.

19. Aşağıdakilerden hangisi takasın koşullarından biri 
değildir?
A) Özdeş olmalıdır.
B) Karşılıklı olmalıdır.
C) Muaccel olmalıdır.
D) Borçlar takasa elverişli olmalıdır.
E) Takastan feragat edilmiş olmalıdır.

20. Zamanaşımının başlangıç anı aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sözleşmenin kurulduğu an
B) Sözleşmenin sona erdiği an
C) Alacağın dava edildiği an
D) Alacağın muaccel olduğu an
E) Alacağın icra takibine konulduğu an
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 B

2 C 12 E

3 E 13 B

4 A 14 A

5 B 15 C

6 E 16 B

7 D 17 D

8 C 18 E

9 C 19 E

10 A 20 D


