
1.      İpotek aynî haktır. 
2.      Kölelik kurumunu Romalılar yaratmıştır. 
3.      Corpus Iuris Civilis kanun niteliğindedir. 
4.      Müsrifin hak ehliyeti vardır. 
5.      Mülkiyet hukuki, zilyetlik fiili hâkimiyettir. 
6.      Kölelik mutlaka ömür boyu devam etmez. 
7.      Parça borcunda borçlunun kusuru yoksa borçlu borcundan kurtulur. 
8.      Kasıtta sorumluluk tarafların anlaşmasıyla kaldırılamaz. 
9.      Ağır ihmalde sorumluluk tarafların anlaşmasıyla kaldırılamaz. 
10.  Tarihçi mektep kanunlaştırma hareketine karşıdır. 
11.  Alım-satım akdiyle mülkiyet geçmez. Mülkiyetin devri işlemi gerekir. 
12.  Şahsi hak yalnızca ilgilisine karşı ileri sürülebilir. 
13.  Magistra göreve seçimle 1 yıl için gelir. 
14.  Digesta hukukçuların görüşlerini kapsar. 
15.  Formula usulünde karara itiraz yoktur. 
16.  Roma Barışı otoriten devleti ifade etmez. 
17.  İpotekli taşınmazda borç ödenmezse, alacaklının malik olacağı konusunda anlaşma yapılamaz. 
18.  Nevi borcunda ifa imkânsız hale gelmez. 
19.  Parça borcunda ifa imkânsız hale gelebilir. 
20.  Fevkalade usulde ispat açısından yazılı belge şahitten üstündür. 
21.  Şart gerçekleşmesi belli olmayan bir olaydır. 
22.  Aynî haklar herkese karşı ileri sürülebilir. 
23.  Magistraların diğerine karşı veto hakkı vardır. 
24.  Ariyet akdinden parça borcu doğar. 
25.  Tabii borç ifa edilirse, geri ödenmesi gerekmez. 
26.  Köleliğin esas sebebi, savaş esaretidir. 
27.  Düzensiz vediada malı alan malik olur. 
28.  Bir malın mülkiyetinin geçmesi için alım-satım akdi ve mülkiyetin devri işlemi gerekir. 
29.  Ayın ihtilaftan dolayı iki kere dava açılamaz. 
30.  Karara itiraz fevkalade usulde vardır. 
31.  Vade gerçekleşmesi kesin bir olaydır. 
32.  Formula usulüne geçiş sebebi yabancılara legis actio’ların uygulanmamasıdır. 
33.  Hırsız çaldığı malın zilyedidir. 
34.  Kira akdi şekle tabidir. 
35.  Institutiones hukuka giriş niteliğinde öğretici kitabıdır. 
36.  Corpus Iuris Civilis kanunnamesinin yapılış yeri İstanbul’dur. 
37.  Corpus Iuris Civilis kanun niteliğindedir. 
38.  Corpus Iuris Civilis’te hukukçuların görüşleri Digesta’da toplanmıştır. 
39.  12 Levha Kanunları sosyal sorunları çözmek ve hafifletmek için çıkarılmıştır. 
40.  Teamüller örf ve adetler yoluyla oluşmuş hukuk kurallarıdır. 
41.  Iustinianus’un Institutiones’i Gaius’un Institutiones’ine örnek olarak kaleme alınmıştır. 
42.  Zilyetliği koruyan dava praetor tarafından oluşturulmuştur. 
43.  Formula yazılı dava programıdır. 
44.  Formula usulünde kanun yolları yoktur. 
45.  Digesta hukuk eserlerini bir araya toplar. 
46.  Digesta hukukçuların görüşlerini kapsar. 
47.Formula usulünde hâkimin verdiği karar kesindir. 
48.Formula usulünde hâkim en üst makamdır. 
49.İmparator emirnameleri Codex’te toplanmıştır. 
50.Magistralar seçimle iş başına gelir. 
51.Magistralar örev süresi 1 yıldır, aynı makama bir daha seçilemez. 
52.Magistralar görev süresi bittikten sonra yargılanabilir. 
53.Magistralar ücret almazlar, devlet memuru değillerdir. 
54.Kölelik tabi hukuka aykırıdır. 
55.Tabii Hukuk mektebi Roma Hukuku’na karşı çıkmıştır. 
56.Köleler hukuki fiillerinden sorumlu değillerdir. 
57.Köleler azat edildikten sonra borçları dava edilemez. 



58.Roma Hukuku’nda hürriyet, vatandaşlık ve aile statuslarına sahip olmak gerekir. 
59.Roma Hukuku sayesinde Avrupa ilmi doğmuştur. 
60.Mutlak haklar zamanaşımına uğramazlar. 
61.Mutlak hak herkese karşı ileri sürülebilir. 
62.Malik, malını hukuka aykırı bir şekilde elinde bulunduran kişiye istihkak davası açabilir. 
63.İrtifaklar arızi ve şahsidir. 
64.Şahsi hakların en önemlisi intifa hakkıdır. 
65.İpotek ayni bir haktır. 
66.Rehin hakkı sınırlı aynî haktır. 
67.Şahsi hak herkese karşı ileri sürülemez. 
68.Alacaklı ifa yerine, aynı değerde başka bir malın verilmesini kabul zorunda değildir. 
69.Borç ödenmezse alacaklı ipotekli taşınmaza anlaşma ile malik olamaz. 
70.Borçlu ibra teklifini kabul etmek zorunda değildir. 
71.İpotekli taşınmaza, borç ödenmezse, alacaklının malik olacağı konusunda anlaşma yapılamaz. 
72. İpotek ve kefalet teminat için başvurulan mameleklerdir. 
73.Şart gerçekleşmesi bilinmeyen bir olaydır. 
74.Mülkiyetin geçmesi için devir işlemi gerekir.  
75.İrtifaklar tescille kurulur.  
76.İpotek şahsi hak değildir. 
77.Alacaklı ipotekli malı satarak alacağını satış bedelinden alabilir. 
78.Şahsi hak sadece borçluya karşı ileri sürülebilir. 
79.Nispi hakkın ihlali sadece borçlusu tarafından mümkündür. 
80.Nispi hak zamanaşımına uğrar. 
81.Hakkın iktisabı devren ya da aslen olur. 
82.Devren iktisap cüzi ve küllidir. 
83.Glossatorların çalışmaları bilimsel alandadır. 
84.Glossatorların açıklamaları ve notları sistematik hukuk araştırmalarında yardımcı olmuştur. 
85.İlk defa glossatorlar gaiplik halinde kaybolanın 100 yıl yaşayacağı karinesini getirmiştir. 
86.Postglossatorlar, glossatorları açıklamaya çalışır. 
87.Postglossatorlar gerçek kişi tüzel kişi ayırımı yapmamışlardır. 
88.Tarihi hukuk mektebi kanunlaştırma hareketlerini reddetmiştir. 
89.Cumhuriyet dönemi sonunda siyasal haberler kanunlar senatus kararları tarih sırasına göre gazetede 
yayınlanmıştır. 
90.Vade kesin bir olgudur. 
91.Vadeli borç hemen ifa edilir. 
92.Consullar ceza işlerinde kazai yetkilere sahipti. 
93.İmparator emirnameleri codex’te toplanmıştır. 
94.Mülkiyet bir haktır, zilyetlik fiili durumdur. 
95.Roma’da boşanma, evlenme şekle bağlı değildi. 
96.Kira akdi şekle bağlıdır. 
97.Muamelenin unsurları, esas, arızi ve tabii’dir. 
98.Formula usulü kanuna dayalıdır. 
99.Formula’da davacı davalının rızası olmadan davayı genişletemez veya niteliğini değiştiremez.  
100.Formula özel hukuk alanında kullanılır. 
101.Formula usulünde karara itiraz yoktur. 
102.Formulada daima mahkûmiyet paraya ilişkindir. 
103.Düzensiz vediada malı alan malik olur. 
104.Ariyet akdinden species (parça) borcu doğar. 
105.Müsrifin hak ehliyeti vardır. 
106.Müsrifin fiil ehliyeti kısıtlanır ve kayyım atanır. 
107.Tabii hukuk gereği herkesi eşit kabul eder. 
108.Mısırda Formula usulü hiç uygulanmamıştır. 
109.Formulaya geçiş sebebi praetorlardır. 
110.Boşanma davası hâkimle görülür. 
111.Bir belgenin çürütülebilmesi için en az 5 şahit gerekir. 
112.Mahkûmiyet mutlaka paraya ait değildir. 
113.Yazılı belge tanıktan üstündür. 



114. Şahsi hak sahibi malı takip edemediği zaman tazminat isteyebilir. 
115.Aynî hak sahibine takip hakkı verir. 
116.Edim borç ilişkisinin konusudur. 
117.Edim maddi bir değer taşımalıdır. 
118.Nevi borçlarına en çok misli eşyalarda rastlanır. 
119.Parça borcunda borçlunun sorumlu olmadığı sebepten dolayı telef olursa, borçlu borcundan kurtulur. 
120.Seçim hakkı kural olarak borçluya aittir. 
121.Misli eşyaya ait borçlar nitelikleri itibarıyla bölünebilen borçlardır. 
122.Davasız bor bir hakkaniyet bağı oluşturur. 
123.Kölenin hak ehliyeti yoktur. 
124.Bir köleye yaptığı akitten dolayı dava açılamaz. 
125.Kölenin borcu davasız borçtur. 
126.Formula usulünde mahkûmiyet mutlaka paraya ilişkindir. 
127.Cebir icranın amacı borçlunun mallarıdır. 
128.Tabii boç kapsadığı edim ifa edilirse geri verilmez. 
129.Fevkalade usulde hâkim, maaşlı devlet memurudur. 
130. Mücbir sebepten dolayı borçlu sorumlu olmaz. 
131. Alacaklı alacağını borçlunun izni olmadan 3. Kişiye temlik edebilir. 
132.Hırsız daima temerrüt halinde kabul edilir. 
133.Mütemerrit borçlu edim imkânsız hale gelse bile borcu sona ermez. 
134.Mütemerrit borçlu yerine getiremediği borç konusuna ilişkin bir temerrüt faizi ödemek zorundadır. 
135.İbra borçlunun rızası ile alacaklının alacağından feragat etmesidir. 
136.Ariyet alan malı kullandıktan sonra geri vermek zorundadır. 
137. Ariyetin geçerli olması verenin malik olmasına bağlı değildir. 
138.Ariyet akdi ücretsizdir. 
139.Ariyet akdi ücretsiz ve isimsiz akitler ücretlidir. 
140.Ariyet akdinden doğan borç parça borcudur. 
141.Ödünçte nevi borcu doğar. 
142.Ariyet alan feri zilyet, veren asli zilyettir. 
143.Ödüncün konusu misli eşyadır. 
144.Ariyette malın kullanılması ücretsizdir. 
145.Ödünç tek taraflı bir akittir. 
146.Ariyet akdinde ariyet alan malın maliki olur. 
147.Ariyet alan her zaman borç altına girer. 
148.Vedia alan malı verme borcu altına girer. 
149.Vediadan doğan borç parça borcudur. 
150.Vedia alan sadece ağır ihmalden sorumludur. 
151.Taşınmaz rehinine ipotek denir. 
152.Rehin anlaşması bir aynî hak temin eder. 
153.Mülkiyet nakli mal üzerinde aynî bir hak kazandırır 
154.Aynı ihtilaf hakkında iki defa dava açılmaz. 
155.Beceriksizlik ihmal sayılır. 
156.Taksir (ihmal) ile hırsızlık oluşmaz. 
157.Fortum’dan doğan ceza davaları hırsıza karşı açılabılır. 
158.Vediadan sırf ağır ihmalden sorumlu tutulduğu için çalınan malı tazminat etmek zorunda değildir. 
159.Fevkalade usulde hâkimin kararına itiraz vardı. 
160.Modern kanunlaştırma hareketleri ile 12 levha kanunları arasında benzerlik vardır. 
161.Institutiones hukuka giriş niteliğindeki öğretici kitabıdır. 
162.Roma krallık devrinde krallık irsi değildir. 
163.Praetor kökenli zilyetlik davası Türk Hukuku’nda da yer alır. 
164.Borçlu ipotek gösterdiği taşınmaz malın mülkiyetini devredemez. 
165.1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nun gerekçelerinde tarihi mektep’ten söz edilir. 
166.Kölelik kurumunu Romalılar yaratmıştır. 
167. Sebepsiz zenginleşmede malını kaptıran taraf malını geri isteyemez. 
168.Ius civile Romalılara, ius gentium yabancılara uygulanırdı. 
169.Hukuk bölümünü kapsayan eser corpus ıuris civilis dir. 
170.İnstitutiones 3 bölüme ayrılır. Bunlar kişilere, mallara ve davalara ilişkin hukuk türüdür. 



171.Mülkiyetin birisinden başka birisine geçmesi devir ile olur. 
172.Instıtutıones hukuk eğitimden hukuka giriş kitabı (başlangıç) kitabı olarak kullanılır. 
173.Corpus Iuris Cıvılıs 4 bülümden oluşur. Bunlar Digesta, Codex, Instıtutıones ve novella’dır. 
174.Codex imparator emirnameleriden oluşur. 
175.XII levha kanunları Roma’nın ilk kanunlaştırma hareketidir. 
176.XII levha kanunu patricii-plebs sınıfı mücadelelerinden ortaya çıkmıştır. 
177.Digesta klasik hukukçuların eserlerinden oluşur. 
178.Corpus Iuris Cıvılıs’ı oluşturanlar, klasik hukukçular arasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için 
interpolatio’yu yapmışlardır. 
179.Novella Corpus Iurıs Cıvılıs’e XVI. yy eklenmiştir. 
180.Magistralarda aynı görevde iki kişi vardır. 
181.Köle ile hürün evlenmesine comtubernium denir. 
182.Köleler haksız fiillerinden sorumludurlar. 
183.Pax Romana 200 yıl süren barış ve sükûnu ifade eder. 
184.Türkiye ile Bizans arası dönemler 3’e ayrılır. Bunlar Roma-Bizans Dönemi, Osmanlı dönemi ve T.C. dönemidir. 
185.Roma siyasi devirleri 4’e ayrılır. Bunlar, ilk imparatorluk, son imparatorluk, krallık ve cumhuriyet devridir. 
186.Hukuk ilmi Pozitif hukuk, hukuk tarihi ve hukuk felsefesi olarak 3 bölümde incelenir. 
187.Roma devletinin ilk 3 organı Magistra, Senatus ve halk meclisleridir. 
188.Modern hukuk eğitimi özel hukuk ve kamu hukuku olarak tasnif edilir. 
189.Aynı hak hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. 
190.Rehin hakkı sınırlı ayni haktır. 
191.İrtifaklar tescille kurulur. 
192.Alacaklı ipotekli malı satarak alacağını alabilir. 
193.Alacaklı, rehinli malı kullanamaz. 
194.Nispi hak sadece belirli kişilere karşı (borçlusuna) ileri sürülebilir.  
195.Nispi haklar 3. kişilere karşı ileri sürülemez. Buna alelade nispi hak denir. 
196.Tapuya kayıtlı olan taşınmazların devri tescil ile taşınır mallar ile teslim ile geçer. 
197.Hakların kazanılması iki şekilde olur. Aslen ve devren iktisap olarak. 
198.Tarihçi hukuk mektebi kanunlaştırma hareketlerine karşıdır. 
199.Tarihçi hukuk mektebinin bir devamı pandekt hukuk ilmidir. 
200.Tek taraflı hukuki muamele vasiyetname, mirasın reddi, azat etme… 
201.Sağlar arası hukuki muameleler alım-satım akdi, bağışlama akdi… 
202.Ölüme Bağlı hukuki muameleler vasiyetnamedir. 
203.Roma hukukunda fiil ehliyetini etkileyen unsurlar yaş, cinsiyet, müsriflik ve akıl hastalığıdır. 
204.Vade de alacak hakkı hemen doğar. 
205.Yenilik doğuran haklarda hak sahibi tek taraflı iradesiyle hukuki ilişkiyi kurar. 
206.Düzensiz vediada species (parça) borcu doğar. 
207.Hukuki uygun olamayan fiiller kendi içinde haksız fiiller ve sözleşmeye aykırı fiiller diye ikiye ayrılır. 
208.Fevkalade usulde dava tek aşamadır. 
209.Fevkalade usulde karar yazılı olarak bildirilir. 
210.Birisine ait malı elinde bulunduran 3. kişiye verirse, bu kişiye karşı rei vindictio (istihkak davası) açılabilir. 
211.Edim imkânsız olmamalıdır. 
212.Dare borcu özellikle bir mülkiyete ve zilyetliği nakil borcunu yükler. 
213.Dare borcu ile vaat eden kişi nakil ile yükümlüdür. 
214.Facere borçları kural olarak bölünemez. 
215.Nevi borçlarda en çok misli eşyada görülür. 
216.Parça borcunda, borçlunun sorumluluğu olmadan dolayı edim telef olursa borçlu borcundan kurtulur. 
217.Köle borç altına girer, fakat borcu davasız borçtur. 
218.Hafif ihmalden sorumluluk tarafların anlaşması ile kaldırılabilir. 
219.Ağır ihmal kasta eşittir. 
220.Mücbir sebep engellenemeyen olaydır. 
221.İfa kural olarak borçlu tarafından yapılır. 
222.Temerrüt borcun zamanında ödenmemesidir. 
223.Tabi borçlar temerrüt olmaz. 
224.İfa makamına temlik, borç bu halde ifa yerine başlıca bir şeyin verilmesiyle ortadan kaldırılır. 
225.Alacaklı ile borçlu arasında alacağı ortadan kaldırmak için yapılan anlaşmaya ibra denir. 
226.Bir şeyin kullanılması için vermek karşılıksızdır. Buna ariyet denir. 



227.Ariyet alan Roma hukukunda zilyet davalarını açamaz, malik açar. 
228.Ödünç tüketilmek üzere alınır. 
229.Bir taşınır malı ücretsiz olarak saklamak ve muhafaza etmek için başka bir kişiye verilmesiyle vedia meydana 
gelir. 
230.Vedia alan her zaman borçludur. 
231.Usulsüz vediada borç parça borcudur. Hasar borçluya aittir. 


