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Talimat: Süre 75 dakikadır. Soru kağıdında 30 adet çoktan seçmeli, 40 adet Doğru-Yanlış sorusu bulunmaktadır. Çoktan seçmeli 
sorular 2 puan, Doğru-Yanlış soruları ise 1 puan değerindedir. Soru kağıdının üzerine isminizi, numaranızı,  salon adı ve sıra 
numarasını yazmayı unutmayınız. Cevaplar optik formlarda Çoktan Seçmeli ve Doğru-Yanlış için ayrılan bölümlere 
işaretlenecektir. Optik form üzerindeki tüm bilgileri eksiksiz şekilde doldurmayı unutmayınız. Optik formlara öğrenci numaranızı 
eksik veya yanlış kodladığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. İşaretlemelerinizde kurşun veya tükenmez kalem 
kullanabilirsiniz. Yanlışlar doğruları götürmez. 

 

ÇOKTAN SEÇMELİ KISIM 

 

1) A, B ile anlaşarak kendisine 100 as karşılığında 2 kg 

buğday veya bir kitap vermeyi kabul etmiştir. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) 2 kg buğday veya kitap verme tercihini kural olarak A 

yapacaktır 

b) Buğdaylar telef olduğu takdirde A’nın borcu mecburen kitap 

verme borcuna dönüşür 

c) A, B’ye 2 kg buğday ve bir kitap vermedikçe borcu sona ermez 

d) B, bedeli ödeme borcunu vaktinde ifa etmezse A’nın temerrüt 

hükümlerine başvurması mümkün değildir 

 

2) F, değerli bir vazosunu, yurtdışı seyahatine çıkmadan önce 

C’ye emaneten teslim etmiştir. Vazoyu evinde saklayan C 

gece uyurken eve hırsız H girmiş ve vazoyu çalarak iyiniyetli 

K’ya satmıştır. Bu durumda vazonun mülkiyeti kimdedir? 

a) F’de b) C’de c) H’de d) K’da 

 

3) Bir boks turnuvasına katılan B’nin, C ile yaptığı müsabaka 

sırasında aldığı yumruklar neticesinde kaşı açılmıştır. 

Müsabaka sonunda hastaneye giden B, tedavi masraflarını 

C’ye ödetmek istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

a) Haksız fiil şartları oluşmuştur, C masrafları ödeyecektir 

b) B’nin rızası mevcut olduğu için zararlardan C’yi sorumlu 

tutamaz 

c) Zarar mevcut olmadığı için haksız fiil şartları oluşmamıştır, C 

sorumlu tutulamaz 

d) C, kanuna dayanan bir yetkiyi kullanmaktadır, bu sebeple 

sorumlu tutulamaz  

 

4) Stipulatio ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? 

a) Borçluyu alacaklıya vaad ettiği edimi yerine getirmeye 

borçlandırır 

b) Stipulatio’nun tanık önünde yapılması bir zorunluluktur aksi 

takdirde ispatı mümkün olmaz 

c) Genel akit tipidir, her türlü anlaşmanın kalıbı haline gelebilir 

d) Sebebe bağlı veya sebepten soyut şekilde yapılabilir 

5) D’nin B’ye bir seçimlik borcu vardır. D ve B bir anlaşma ile 

seçimi yapacak kişiyi T seçmişlerdir. Ancak T bir kaza 

sonucu komaya girmiştir ve seçimi yapamayacaktır. Bu 

durumda borcun akıbeti ne olur? 

a) Seçimlik borçlarda 3.kişilere seçim hakkı verilemeyeceği için 

borç baştan itibaren geçersizdir 

b) T’nin seçme hakkı mirasçılarına geçer ve böylece olay çözülür 

c) Borçlu olan D olduğu için seçim hakki otomatik olarak D’ye 

geçer     

d) T seçemeyecek durumda olduğu için borç sona erer 

 

6)  I. A’nın kölesinin işlediği suçtan dolayı actio noxalis açabilecek 

kimse, A’ dan köleyi satın alarak kölenin maliki durumuna 

gelmiştir 

       II. Alacaklının kabulü ile borçlu, 100 sesters verme borcu 

yerine üç sığırını vermiştir 

       III. 26 yaşındaki borçlu “ Sana vadettiğimi, almış olarak kabul 

ediyor musun?” diye sorduğunda alacaklı da,            “Aldığımı 

kabul ediyorum.” diye cevap vermiştir 

x. Birleşme  y. İfa yerine temlik  z. Takas  k. İbra   

Yukarıdaki şıkları ipso iure (hukuken) borçların sona erme 

sebeplerine göre eşleştiriniz? 

a) I-k / II-z / III-x        

b) l-x / II-z / III-y        

c) l-z / II-x / III-y        

d) l-x / II-y / III-k 

 

7) I. Iustinianus hukukunda hakim olan ilke kusur sorumluluğu 

ilkesidir. 

II. Tarafların aralarında yapacağı bir anlaşma ile borçlunun 

kastından sorumlu olmayacağını kabul etmeleri mümkündür 

III. Ağır ihmal ve hafif ihmal ayrımı yalnızca Iustinianus devrinde 

yapılan bir ayrımdır. 

IV. Ağır ihmal Iustinianus hukukunda kasıt hükümlerine tabi 

tutulmuş, eşit ağırlıkta kabul edilmiştir. 



Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

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

8) 5 yaşındaki P, evden aldığı değerli vazoyu B’ye vermeyi 

taahhüt etmiş ve B, bu vazoya karşılık olarak 20 sesters 

ödeme yapmıştır. Ancak P’nin babası bu sözleşmenin 

geçersizliğini ileri sürerek vazonun B’ye verilmesine izin 

vermemiştir. Bu durumda B, ödemiş olduğu 20 sestersi hangi 

hükümlere dayanarak geri alabilir? a) Sözleşme b) Haksız fiil 

c) Sebepsiz zenginleşme d) Hepsi   

 

9) Malik M’nin, kiracısı B olan patates tarlasını, patates 

ticaretinin kendine uygun bir iş olmadığına karar vermesi 

üzerine B’ye bağışlaması durumunda B’nin kira 

sözleşmesinden doğan borcu hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

a) Borç, ibra (acceptilatio) ile sona ermiştir 

b) Borç, yenileme (novatio) suretiyle sona ermiştir 

c) Borç, birleşme (confusio) sonucu sona ermiştir 

d) Borç, ifa yerine temlik (datio in solutum) ile sona ermiştir 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesi (locatio 

conductio operarum) için yanlıştır? 

a) Bu akitte her iki tarafın menfaati vardır, taraflar tüm kusurlardan 

sorumludur 

b) Kölelerin çalışması hizmet akdi çerçevesinde değerlendirilmez 

c) Roma’daki görüşe göre hizmet aktinin konusu yalnızca kas 

gücü ile yapılan işlerdir. 

d) Fikir çalışmaları hizmet akdinin konusu olmaz ancak bu 

çalışmalara karşı verilen hediye tarzındaki şeref ücreti olağan 

dava ile talep edilebilirdi 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi kira sözleşmesi (locatio 

conductio rei) için doğrudur? 

a) Kiranın konusu tüketilecek mallar da olabilirdi 

b) Bir kimse yalnızca kendi malını kiraya verebilir, başkasının 

malı üzerinde kira akdi yapılamaz 

c) Roma hukukunda kiracı (conductor) zilyettir 

d) Kira akdinin oluşması için kira bedeli yalnızca belirli miktarda 

para olabilir, mal olamaz 

 

12) Roma’daki borç ilişkilerindeki devir ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

a) Alacağın temliki ile eski borç ilişkisi halen devam eder 

b) Borcun nakli ile yeni bir borç ilişkisi kurulur 

c) Alacağı naklederken, borçlunun rızasını aramak şarttır 

d) Alacağın temliki aktif havale, borcun nakli ise pasif havaledir 

13) Aşağıdakilerden hangisi bir edimin geçerli şekilde 

borçlanılması için gerekli şartlardan değildir? 

a) Edimin tayin edilmiş/edilebilir olması         

b) Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu konunun olumlu 

olması 

c) Edimin maddi bir değer taşıması               

d) Edimin imkansız olmaması 

14) Roma çarşısında köle satan X, sattığı kölenin verem 

olduğunu ve fazla ömrü kalmadığını bilmesine rağmen bunu 

alıcılardan saklar. Köleyi alan Y bir süre sonra kölenin verem 

olduğunu öğrenir. Bu durumda Y aşağıdakilerden 

hangisini/hangilerini yapabilir? 

I. Altı ay içinde akdin feshi davası açıp aldığı köleyi iade eder ve 

verdiği bedeli geri isteyerek sözleşmeyi bozar 

II. Bir yıl içinde semenin tenzili denilen bedelin indirimi davasını 

açabilir 

III. Köleyi geri vererek yeni bir köle verilmesini isteyebilir 

IV. Zarara katlanarak satış bedelinin tümünü öder  

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

 

15) A, çocuğuna sofra adabını öğretmesi için dadı B ile 

anlaşmış ve dadı B bu konularda uzman olduğunu, çocuğa 

sofra adabını en iyi şekilde öğreteceğini ifade etmiştir. Bu 

durumda A ile B arasında hangi sözleşme kurulmuştur? 

a) Eser sözleşmesi b) Hizmet sözleşmesi c) Vekalet sözleşmesi 

d) Satış sözleşmesi  

 

16)  A, B’den, hamile köle K’yi satın almış ve bedelini de 

peşin olarak ödemiştir. Tarafların anlaşmasına göre köle bir 

hafta sonra A’ya teslim edilecektir. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Taraflar anlaştığında sözleşme askıdadır, kölenin teslimiyle 

tamamlanır 

b) Kölenin 1 hafta sonra teslim edileceği kaydı bir şarttır 

c) Köle teslim edilmeden ölse dahi A satış bedelini ödeyecektir 

d) Köle teslim edilmeden önce çocuğu doğarsa bu çocuk B’ye ait 

olur   

17) A, evinde olduğunu düşündüğü ayakkabıları ödünç 

vermek üzere B ile anlaşmış ancak sonradan ayakkabıların 

tabanı yırtıldığı için uzun zaman önce çöpe attığını 

hatırlamıştır. Bu durumda sözleşme hangi geçersizlik 

sebebiyle sakatlanmış olur? 

a) Yokluk b) Kesin hükümsüzlük c) İptal edilebilirlik d) Kısmi 

butlan 

 

18) A, atını 3 ay kullanması için F’ye verir ve karşılığında 75 

sesters alır. Bu durumda A ile F arasında aşağıdaki 

sözleşmelerden hangisi mevcuttur? 

a) Satış sözleşmesi b) Ariyet sözleşmesi c) Hizmet sözleşmesi  

d) Kira sözleşmesi 

 

19) A, evi güvenli olmadığı için B’ye 1000 sesters vermiş ve 2 

haftalık yurtdışı tatilinden sonra parayı kendisinden almaya 

geleceğini söylemiştir. A ile B arasındaki sözleşme 

aşağıdakilerden hangisidir? a) Karz b) Zaruri vedia c) Adi vedia 

d) Gayrimuntazam vedia  

 



20) A, kendisine bir elbise dikmesi için terzi B ile anlaşmış ve 

terzi B, elindeki kumaşı kullanarak 12 gün içinde bir elbise 

dikmiştir. Buna göre A ile B arasındaki sözleşme 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Satış sözleşmesi b) Hizmet sözleşmesi c) Eser sözleşmesi d) 

Vekalet sözleşmesi 

 

21) A, B ile anlaşarak evini ona 250 sesterse satmıştır. Ancak 

bedeli 50 sesters olarak göstermişlerdir. Bu işlemle ilgili 

olarak hangisi söylenebilir? 

a) Mutlak muvazaa vardır b) Nisbi muvazaa vardır c) Hile vardır 

d) Hata vardır 

 

22) A, kölesi S’ye 200 sesterslik bir peculium vermiş ve 

kendisini bir mağazaya göndererek 75 sesters değerindeki 

vazoyu almasını istemiştir. S, vazoyu almış ancak dikkatsiz 

davrandığı için mağazadaki bir diğer vazoyu düşürerek 400 

sesterslik zarara yol açmıştır. Bu durumda hangisi 

söylenebilir? 

a) A, peculium ve verdiği izinden dolayı toplamda 200 sestersten 

sorumludur 

b) A, sadece 75 sesterse alınan tablodan sorumludur, kırılan 

vazonun bedeli kölenin eksik borcudur  

c) A, hem vazonun bedelinden hem de öteki vazonun kırılması 

sebebiyle oluşan zarardan sorumludur 

d) A, sadece kölenin kırmış olduğu vazodan doğan zarardan 

sorumludur  

 

23) I. Kasıt II.Ağır ihmal III.Hafif İhmal IV.Beklenmeyen hal   

V.Mücbir sebep 

Omnis culpa (bütün kusurlardan sorumluluk) 

yukarıdakilerden hangilerini kapsar? 

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

 

24) Temerrüt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Borç talep edilebilir olmalı 

b) Roma hukukuna göre borçlunun temerrüde düşmesinden 

sonra mal telef olursa borçlunun sorumluluğu devam etmez. 

c) Tabii borçlarda temerrüt olmaz 

d) Alacaklının temerrüdünde, borçlu borcundan kurtulmasa da 

sorumluluğu hafifler 

 

25) ”Bu akdin kökeni dostluktur. Dostlar birbirlerinin işlerini 

görür ve bunun için karşılık almazlar. Fides’in (sadakat, 

dürüstlük) bir gereğidir. Rızai bir akittir. Eksik iki taraflı bir 

borç ilişkisi meydana getirir”.  Tanımı verilen akit hangisidir? 

a) Karz akdi b) Şirket akdi c) Vekalet akdi d) Vedia akdi 

 

26) I. Titius ismindeki gladyatör kölenin mülkiyetini devir borcuna 

………..borcu adı verilir. 

II. Konusu sükna hakkının kurulması olan borçlar ………. borç 

olarak kabul edilir. 

III. Türk hukukuna göre kumar borcu ……..  borç türüne girer. 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir? 

a) çeşit – bölünemez – tam 

b) çeşit – bölünebilir – tam 

c) parça – bölünebilir – eksik 

d) parça - bölünemez – tabii 

27) A’nın “Bana 100 sesters vermeyi taahhüt ediyor musun?” 
sorusuna B, “Taahhüt ediyorum” şeklinde cevap vermiştir. 
Bu hukuki ilişkiyle ilgili olarak hangisi doğrudur?  
a) B, A’ya cevabı vekili vasıtasıyla verirse akit yine kurulmuş 
olurdu 
b) B’nin A’nın sorusuna 50 sesters vermeyi kabul ediyorum” 
şeklinde cevap vermesi üzerine sözleşme 50 sesters üzerinden 
kurulurdu 
c) A, sorusunda herhangi bir sebep (causa) göstermediği için 
işlem geçersizdir 
d) Kurulan akit tüm hukuk devirlerinde dar hukuk akdi olarak 
kabul edilmiştir 
 

28) “Preatorların veya imparatorların hukuki geçerlilik 

verecek şekilde dava hakkı tanıdıkları pactum’lar …… 

genişletmişlerdir” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelmelidir? 

a) Dar hukuk akitlerini b) Rızai akitleri c) İyiniyet akitlerini d) Yazılı 

akitleri 

 

29) A 10 sesters karşılığında tamir edilmesi için saatini B’nin 

dükkanına bırakmıştır. Ancak saat, tamirci B’nin 

dükkanından gece vakti çalınmıştır. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) A ile B arasında hizmet sözleşmesi kurulmuştur 

b) Klasik devirde kusuru olmayan B saatin çalınmasından 

sorumlu değildir 

c) Sözleşmede sadece tek tarafın menfaati söz konusudur 

d) Iustinianus devrinde custodia sorumluluğu olmadığı için B 

saatin çalınmasından sorumlu değildir 

 

30) A, B’den iki kitap talep etmiş ve karşılığında bir kilo 

domates vereceğini söylemiştir. Buna göre tarafların 

arasındaki hukuki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Ayni akittir 

b) İsimsiz akittir 

c) Bir taraf edimini yerine getirmedikçe akit kurulmaz 

d) Tarafların arasındaki işlem takastır 

 

 

 

 



DOĞRU-YANLIŞ KISMI 

1) Lex Perfecta (Tam Kanun) niteliğindeki bir kanuna aykırılığın müeyyidesi işlemin geçerli olması fakat ceza tehdidi altına alınması 

şeklindeydi. (D) - (Y) 

2) Romalılar ile Roma Devleti’nin o dönemde hostis olarak isimlendirdikleri yabancılar arasındaki etkileşim hukuk dallarından, daha 

ziyade Miras Hukuku’nun gelişimine katkı sağlamıştır.  (D) - (Y) 

3) İmparatorun uygun gördüğü ve bir emirname ile ifade ettiği iradenin kanun sayılması Son İmparatorluk Devri’nin özelliklerinden 

biridir. (D) - (Y) 

4) Modern hukukun da kabul ettiği ayni hak-şahsi hak ayrımı Eski Hukuk Devri’nde kabul edilen bir ayrımdır. (D) - (Y) 

5) Magistraların, halk meclisinin ve senatusun en uyumlu ve düzenli çalıştıkları devir İlk İmparatorluk Devri’dir. (D) - (Y) 

6) Görevi mali işleri ve devlet hazinesini idare etmek, vergi ve para cezalarını toplamak olan magistra Quaestor’dur. (D) - (Y) 

7) Cumhuriyet Devri’nde imperium yetkisine sahip olan magistralar dictator, praetor ve censor’du. (D) - (Y) 

8) Magistraların görevleri karşılığında alacakları ücret miktarını Senatus belirlerdi.       (D) - (Y) 

9) Hukuk kurallarının akıldan, eşyanın tabiatından çıkmasını ve tarihi olgulardan arındırılmasını savunan hukuk ekolü Tabii Hukuk 

Akımı’dır. (D) - (Y) 

10) Kanunları ilga etme yetkisi imperiuma sahip olan magistralara tanınmış yetkilerden biridir. (D) - (Y) 

11) Ius Civile-Ius Honorarium ayrımı hukuku oluşturan kaynaklar açısından yapılan bir ayrımdır. (D) - (Y) 

12) Hukukun yazılı olmayan örf ve adetlerden oluştuğu, kralın Roma’nın tek magistrası olarak hayatı boyunca görev yaptığı dönem 

İlk İmparatorluk Devri’dir. (D) - (Y) 

13) Patricii-pleb mücadelesinin en önemli sonuçlarından biri XII Levha Kanunları’nın hazırlanmasıdır. (D) - (Y) 

14) Hile, tehdit ve muvazaa iradenin teşekkülündeki bozukluklardandır. (D) - (Y) 

15) İrade ile beyanın arasında farklılık bulunmadığı ve bu duruma dayanarak akdi iptal etmenin mümkün olmadığı irade teşekkül 

bozukluğu saik hatasıdır. (D) - (Y) 

16) Roma vatandaşı olmak, köle olmamak ve erkek olmak hak ehliyetine sahip olmanın şartlarındandır. (D) - (Y) 

17) Köleyi değnekle azat etme Ius Civile’de öngörülen azat etme şekillerinden biri değildir. (D) - (Y) 

18) Corpus Iuris Civilis’in bölümlerinden olan Institutiones, öğrenciler için bir ders kitabı niteliğindedir. (D) - (Y) 

19)  Corpus Iuris Civilis’in bölümlerinden olan Codex, klasik hukukçuların eserlerinden yapılan derlemelerden oluşmaktadır. (D) - (Y) 

20) Başka bir devletin vatandaşlığına geçme veya özgürlüğün kaybı ile Roma vatandaşlığı kaybedilirdi   (D) - (Y) 

21) Vekalet veya vedia gibi güvene dayalı akitlerden mahkumiyetin sonuçlarından biri infamis hale gelmektir (D) - (Y) 

22) Bilinen Roma tarihinin ilk kanunlaştırma hareketi Corpus Iuris Civilis’tir. (D) - (Y) 

23) A, B’nin consul seçilmemesi kaydıyla C’ye çiftliğini satmayı kabul etmiş ise bir geciktirici şart söz konusudur. (D) - (Y) 

24) A’nın B’ye vedia olarak verdiği buğdayların B’nin karz olarak verildiğini sanması durumunda işlemin mahiyetinde hata söz 

konusudur. (D) - (Y) 

25) Bir Ius Civile müessesesi olan actio doli, hilenin öğrenilmesinden itibaren altı ay içinde açılırdı. (D) - (Y) 

26) Bir hakkı sınırlandıran, içeriğini değiştiren, ortadan kaldıran ya da bir başkasına devreden işlemlere tasarruf işlemi denir. (D) - (Y) 

27) Roma Hukuku’nda temsilci, kendisine verilen temsil yetkisinin sınırlarını aşarsa işlem geçersiz olurdu. (D) - (Y) 

28) Roma Hukuku’nda hak ehliyetleri olmadığı için alieni iuris’lerin consul olmaları mümkün değildi. (D) - (Y) 

29) Roma Hukuku’nda hata hallerinin yaptırımı sözleşmenin iptal edilmebilmesidir. (D) - (Y) 

30) Roma Hukuku’nda mutlak haklar sadece maddi mallar üzerinde mevcut olabiliyordu. (D) - (Y) 

31) Parça borcu-cins borcu ayrımı malların objektif niteliği dikkate alınarak yapılmaktadır. (D) - (Y) 

32) Kölelerin yaptıkları sözleşmelerden doğan borçlar ve aynı paterfamilias’a tabi iki alieni iuris’in birbirlerine olan borçları tabii borç 

olarak nitelendirilir. (D) - (Y) 

33) Borcun nakli için alacaklının rızasının aranması hem Roma hukuku hem de Türk hukuku açısından geçerli bir şarttır. (D) - (Y) 

34) Borcun istenmeyeceği anlaşması (pactum de non petendo) yapılmasına rağmen alacaklı alacağını ius civile’ye göre isteyebilir 

ancak bu durumda praetor borçluya bir defi verir. (D) - (Y) 

35) Sorumluluk dereceleri hafiften ağıra doğru sırasıyla; hafif ihmal, ağır ihmal ve kast olarak sıralanır. (D) - (Y) 

36) Alacaklı, kendisine ifa edilmek istenen edimi kabul etmediği takdirde temerrüde düşer ve borçlu sözleşmeden dönerek menfi 

zararlarının tazminini alacaklıdan talep edebilir. (D) - (Y) 

37) Ius gentium tarafından kabul edilen bazı akit tipleri zaman içerisinde ius civile’ye dahil olmuşlardır. (D) - (Y) 

38) Sözleşmeler borçlandırıcı işlem iken bunların ifası amacıyla kullanılan mancipatio, traditio ve in iure cessio tasarruf işlemleridir. 

(D) - (Y) 

39) Hukuken geçerli bir sebebi olmayan tarafın, diğer tarafın zararına olacak şekilde malvarlığında bir artış meydana gelmişse, bu 

artış sebepsiz zenginleşme davası ile geri istenebilir. (D) - (Y) 

40) Satış sözleşmesi karşılıklı iki tarafa borç yükleyen, rızai bir dar hukuk sözleşmesidir. (D) - (Y) 

 

 


