
Roma karışık çıkmış sorular 

1) Kusur türünün belirlenmesinde orta zekalı makul kişilerin somut bir olayda göstereceği dikkat ve özen … bu 

kusur hangisidir? 

a) Kasıt  

b) Ağır ihmal 

c) Hafif ihmal 

d) Beklenmedik hal  

e) Taksir 

 

2) 1 sözleşme, 2 emredici kurallar, 3 edimin niteliği, 4, yardımcı hukuk kurulları;  Uyuşmazlığa ilişkin kurallar 

uygulanırken yukarıdaki hükümlerden hangisini sıralama itibarıyla kullanmak zorundayız? 

a) 2-1-3-4 

b) 2-3-1-4 

c) 3-2-1-4 

d) 3-1-2-4 

e) 1-2-3-4 

 

3) Estetik burun yaptırmak amacıyla hekime müracaat eden kişi ile hekim arasında nasıl bir sözleşme ilişkisi 

kurulur? 

a) Hizmet   b)   eser    c)   vekalet   d)  iş görme    e)  satım 

 

4) Kırılan ayağını tedavi ettirmek amacıyla hekime başvuran kişi ile hekim arasındaki sözleşme ilişkisi hang? 

a)  Hizmet   b)   eser    c)   vekalet   d)  iş görme    e)  satım 

 

5) 1)Ahlaka aykırılık,  2)Başlangıçtaki imkansızlık,  3) Hile,   4-Korkutma,   5)Aşırı  yararlanma                             

             Yukarıdakilerden hangisi sözleşmenin butlan sebeplerinden biri değildir? 

a) 1-2-3-4        b)   2-3-4     c)   2-3-4-5     d)   3-4-5     e)3-4 

6) Yukarıdakilerden hangisi sözleşmenin iptal sebeplerindendir? 

a) 1-2-3-4        b)   2-3-4     c)   2-3-4-5     d)  1-3-4-5     e)3-4-5 

 

7) Kanunen belirlenen faiz oranının aşılması durumunda sözleşmeye hangi hükümsüzlük yaptırımını 

uygularsınız? 

a) Yokluk      b)   Butlan     c)   İptal edilebilirlik     d)   Nisbi butlan     e)   Kısmi butlan 

 

8) Kural olarak nakden tazmin usulünün uygulandığı yargılama sistemi aş hangisidir? 

a) Legis actiolar     b)  Formula     c)  Cognitio extra ordinem    d)  Ordo ıudicorum privatum 

 

9) Alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla mallarını arkadaşına devreden kişinin eylemini nitelendiriniz. 

a) Aldatma      b)  Yokluk    c)  Mutlak muvazaa      d)  Nisbi muvazaa      e)  Kanuna karşı hile 

 

10) Türk vatandaşlığını iktisap etmek için gerçekten istemediği halde bir türk ile evlenen kişinin eylemini nasıl 

nitelendirirsiniz. 



a) Aldatma      b)  Yokluk    c)  Mutlak muvazaa      d)  Nisbi muvazaa      e)  Kanuna karşı hile 

 

11) Akıl hastası olan A, zengin bir ailenin çocuğudur. Seyyar satıcılık yapan B'nin tezgahını kırmış ve zarar 

vermiştir. Buna göre aş hangisi doğrudur? 

a) Kusursuz sorumluluk vardır, sorumlu değildir. 

b) Kusursuz sorumluluk vardır, ancak yine de hakim hakkaniyete göre tazminata hükmedebilir. 

c) Kusurlu sorumluluk vardır, hakim hakkaniyete göre tazminata hükmetmek zorundadır. 

d) Kusurlu sorumluluk vardır, hakim hakkaniyet icap ediyorsa tazminata hükmedebilir. 

 

12) Roma hukukunda aş hangisi hukuki işlem ehliyeti için gerekli değildir? 

a) Akıl hastalığı     b) 25 yaşını doldurmuş olmak    c) Köle olmamak     d)Müsrif olmamak 

 

13) Asıl borç yerine başka bir şeyin verilmesiyle borç ortadan kalkıyorsa buna ….............. denir. 

a) ifa 

b) Ifa yerine temlik 

c) Ifa amacıyla temlik  

d) Yenileme 

 

14) Aş hangisi Roma hukukuna göre eksik borç değildir? 

a) Kölelerin borçları 

b) Aile evlatlarının başkalarına borçları 

c) Ahlaki görevlerin ifasından doğan borçlar 

d) Macedonianum hükümlerina aykırı düzenlenen borçlar 

 

15) A firması ihale şartnamesinde olmadığı halde sözleşme dışı fazladan %10 daha fazla inşaat yapıyor. Burada 

hangi tür hukuki ilişki söz konusudur? 

a) Vekalet    b) sözleşmeye aykırılık     c)   vekaletsiz iş görme     d)  İstisna     e) sebepsiz zenginleşme 

 

16) B, C'nin seyahatte olduğu 3 aylık süre için onun çiftliğini işletmeyi kabul ediyor. Bu ne tür bir sözleşmedir? 

a) Ariyet      b)  vedia     c)  vekalet     d)  hizmet 

 

17) Aş hangisi Preotorların hukuki koruma yollarından değildir?  

a) Defi     b)   Zilyetliğin sağlanması     c)   Hüküm     d)   Eski hale getirme    e)   Yasak 

 

18) Muaccel borç kavramından ne anlıyorsunuz? 

a) Vadeye bağlanmış borç 

b) Şarta bağlanmış borç 

c) Ifası talep edilebilir borç 

d) Eksik borç 

e) Kısmi borç 

 

19) Roma hukukuna göre aş hangisi ariyet sözleşmesi için söylenemez? 

a) Mutlaka ücretsiz olmalı 



b) Ayni akitlerdendir 

c) Ariyetten doğan borç cins borcudur 

d) Sadece taşınır mallar ariyet sözleşmesine konu olabilir 

 

20) Sözleşmede kararlaştırılmamışsa para borçları nerede yerine getirilmelidir? 

a) Borçlunun ikametgahında 

b) Alacaklının ikametgahında 

c) Sözleşmenin yapıldığı yerde 

d) Borçlunun belirlediği yerde 

e) Hiçbiri 

 

21) Bu doktrin mensupları Roma hukukunu incelerken satır aralarına açıklayıcı notlar yazmakta ve Roma 

hukukunu yeniden geçerli kılma yolunda çaba sarf etmektedirler. Bu doktrin hangisidir? 

a) Glossatorlar      b) PostGlossatorlar      c) Tarihçi mektep     d) Usus Modernus Pandectarum 

 

22) Aş hangisi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde borçlunun temerrüdü sonucuna bağlanan yasal bir 

sonuç değildir? 

a) Aynen ifa 

b) Aynen ifa ile gecikme tazminatı 

c) Aynen ifayı reddederek müspet zararın tazmini 

d) Sözleşmeden dönerek menfi zararın tazmini 

e) Cezai şart 

 

23) Sistem dışı yargılama ile ilgili hangisi yanlıştır? 

a) Bu sistemde dava tek aşamalıdır 

b) Davacıdan harç alınır 

c) Yargıçlar devlet memurudur 

d) Kararın icrası gerektiğinde borçlunun şahsı üzerinde gerçekleşir 

 

24) Hangi doktrin kanunlaştırma hareketlerinin başlamasına yol açmıştır? 

a) Hümanist doktrin 

b) Tabii hukuk doktrini 

c) Tarihçi doktrin  

d) Müşterek hukuk doktrini 

 

25) Klasik hukuk dönemi Roma devletinin hangi dönemine karşılık gelir? 

a) Krallık     b)  Cumhuriyet      c)  Principatus     d)  Dominatus 

 

26) Aş hangisi borcun yenilendiğine işaret etmez? 

a) A ile B önce bir kira sözleşmesi yapıyor sonra bunu ölünceye kadar bakım sözl dönüştürüyor 

b) A ile B 2 ton çimento satımı konusunda anlaşıyor, sonradan 3 ton demir şeklinde değiştiriyor 

c) A ile B önce bir kira sözleşmesi yapıyor sonra bunu satış sözleşmesine dönüştürüyor 

d) A ile B arasındaki sözleşmeye sonradan C kefil olarak katılıyor 

e) A ile B arasındaki sözleşmenin vadesi uzatılıyor ancak %2 faiz şartı getiriliyor 



 

27) A arkadaşı B'nin 9000 tllik borcunu ödemediği taktirde C'ye bu borçtan kendisinin de B gibi sorumlu olacağı 

yazılı bir sözleşme ile kararlaştırıyor. Buna göre aş hangisi söz konusudur? 

a) Başkasının edimini taahhüt  

b) Adi kefalet  

c) Müteselsil kefalet 

d) Kredi kefaleti 

e) Birlikte kefalet 

 

28) Aş hangisi yanlıştır? 

a) Mücbir sebep daima borçluyu sorumluluktan kurtarır 

b) Tasarruf işlemi malvarlığının pasifinde meydana gelen artıştır 

c) Roma hukukunda karz sözleşmelerinde faiz şart edilemezdi 

d) Borçlu kural olarak vadesi gelmese de borcunu ifaya yetkilidir 

 

29) Aş hangisi doğrudur? 

a) Alacığın temlikinde borç ilişkisinin tarafları değişir 

b) Ibranın geçerli olabilmesi için borçlunun rızası şarttır 

c) Temlikin geçerli olması için borçlunun rızası şarttır 

d) Akıl hastası kimsenin hukuka aykırı olarak verdiği zararlardan hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. Zira 

kendisinin ayırt etme gücü yoktur. 

 

30) Aş hangisi doğrudur? 

a) Yenileme üzerine eski alacağa bağlı faiz sona erer. Ancak kefalet ve rehin sona erer 

b) Para borçlarında ifa yeri borçlunun yerleşim yeridir 

c) Parça borçlarında ifa yeri borçlunun yerleşim yeridir 

d) Borcunu ödemeyen borçlu kusurlu olsun ya da olmasın bundan doğan zararı tazminle yükümlü 

tutuluyorsa objektif sorumluluk söz konusudur 

 

31) Bağımlılık unsuru bir sözleşmeyi diğerlerinden ayırt etmeye yarar. Bu unsurun en ağır bastığı sözleşme türü 

hangisidir? 

a) Ariyet     b)  Vedia     c)  Vekalet     d)  Vekaletsiz iş görme 

 

32) Aş hangisi borcun ….................... borcudur? 

a) Ariyet - usulsüz vedia 

b) Vedia – karz  

c) Karz - Usulsüz vedia  

d) Rehin – karz 

 

33) Kara avrupası hukuk çevresinde kullanılan kavramlaştırma ve sistemleştirmeleri hangi doktrin yapmıştır? 

a) Glossatorlar    b)  Commentatorlar     c)  Ius hukukçuları   d)  Pandect hukukçuları   e) tabii hukukçular 

 

34) Şehir hukukunun ülke hukukuna, ülke hukukunun ortak hukuka göre önceliği aş hangisinde ortaya çıkmıştır? 

a) Tabii hukuk doktrini 



b) Commentatorlar 

c) Ius commune hukukçuları 

d) Pandect hukukçuları 

e) Tabii hukukçular 

 

35) Roma hukukunun çağımıza intikalinde önemli bir yere sahip olan Digesta hangi dönem hukukçuların 

eserlerinden parçalar içerir? 

a) Eski hukuk dönemi 

b) Klasik öncesi dönem 

c) Klasik dönem 

d) Klasik sonrası dönem 

e) Iustinianus dönemi 

 

36) Preotorların faaliyetlerinin ortaya çıkıp en yoğun olduğu dönem hangisidir? 

a) Eski hukuk dönemi 

b) Klasik öncesi dönem 

c) Klasik dönem 

d) Klasik sonrası dönem 

e) Iustinianus dönemi 

 

37) Hangisi CIC'e Iustinianus zamanında hazırlanmış olan emirnamelerin eklendiği bölümdür? 

a) Digesta     b)  Institutiones     c)  Codex     d)  Nowella 

 

38) Ölünceye kadar bakım sözleşmesi yaptığını zanneden ancak satış işlemi yapan kişinin hukuki durumu nasıl 

ifade edilir? 

a) Hukuki işlemin niteliğinde yanılmak  

b) Hukuki işlemin konusunda yanılmak  

c) Saikte yanılma  

d) Vasıfta yanılma 

 

39) Arsa olarak alınan yere belediyece imar izninin verilmemesi durumunda açılacak davada aş hangisine 

dayanılmaktadır? 

a) Hukuki işlemin niteliğinde yanılmak  

b) Hukuki işlemin konusunda yanılmak  

c) Saikte yanılma  

d) Vasıfta yanılma 

 

40) Consuller hangi siyasi dönemde etkili olmuştur? 

a) Krallık     b)  Cumhuriyet    c)  ilk imparatorluk    d)  son imparatorluk 

 


