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ADI ve SOYADI :           
 NUMARASI :      Salon Adı:   Sıra No:         

 

            Talimat: Süre 60 dakikadır. Soru kağıdında 50 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her soru 2 puan 

değerindedir.  Soru kağıdının üzerine isminizi, numaranızı,  salon adı ve sıra numarasını yazmayı unutmayınız. Cevaplar optik 
forma 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 
 

1) Aşağıdaki davranışlardan hangisi hem hukuk hem de 
ahlak kurallarına aykırıdır?  a) Metroda engelli bir yolcuya 
yer vermeyen bir genci yüksek sesle uyarmak b) Trafik kazası 
sonucu yaralanan birine yardım etmemek c) Yağmurlu bir 
günde yanından bir arabanın hızlıca geçmesi sonucu üstü 
çamurlanan birine kahkahalarla gülmek d) Arkadaşının verdiği 
bir davette hesabı ödemeyeceği için normalde yiyemeyeceği 
kadar yemek için kendini zorlamak 

 

2) A, bir davette giymesi için gömleğini B’ye ödünç 
vermiştir. Sözleşmenin tarafları olan A ve B ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Taraflar birbirlerine karşı eşit konumdadır, bir tarafın ötekine 
üstünlüğü yoktur b) Tarafların birinin resen icrai karar alma 
yetkisi vardır c) Hukuki ilişki yalnızca taraflardan birinin irade 
beyanıyla kurulmuştur d) Taraflardan biri hukuka uygunluk 
karinesinden yararlanmaktadır 

 

3) TBMM, Anayasa’nın bir maddesinin değiştirilmesini 367 
milletvekilinin oyuyla kabul etmiştir. Bu aşamadan sonra 
cumhurbaşkanı aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip 
değildir? a) Onaylama b) Halkoylamasına götürme c) Meclise 
geri gönderme d) Veto hakkını kullanarak iptal etme 
 

4) Yabancı bir sanatçının Türk vatandaşlığına 
geçirilmesine dair hazırlanan bir kanun, kanunların genel 
özelliklerinin hangisiyle bağdaşmaz? a) Genellik b) Yazılılık 
c) Süreklilik d) Belirlilik 

 

5) TBMM’nin 260 milletvekiliyle toplandığı ve görüşülen bir 
kanunu 131 milletvekilinin oyuyla kabul ettiği 
varsayımında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?            
a) Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için kanun kabul 
edilemez b) Toplantıya katılan milletvekillerinin yarıdan bir 
fazlasının kabul oyu olduğu için kanun kabul edilir c) Kabul 
yeter sayısı TBMM üye tamsayısının dörtte birinin bir 
fazlasından az olamayacağı için kanun kabul edilemez            
d) TBMM üye tamsayısının en az yarısından bir fazla 
milletvekilinin oyu gerektiği için kanun kabul edilemez  

 

6) Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili 
olarak hangisi yanlıştır? a) Cumhurbaşkanı başkanlığındaki 
bakanlar kurulu tarafından çıkarılır b) Yetki kanunu gerekmez 
c) Temel hak ve hürriyetler dahil her konuda çıkarılabilir          
d) Gizlilik gerektirdiği için resmi gazetede yayımlanmazlar 
 

7) Bir babanın üniversiteye giden çocuğuna daha fazla, 
ilkokula giden çocuğuna ise daha az harçlık vermesi hangi 
adalet türüne örnek olarak gösterilebilir? a) Dağıtıcı adalet 
b) Ekonomik adalet c) Denkleştirici adalet d) Sosyal adalet  
 

8) Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakkını bizzat koruması 
yollarından biri değildir? 
a) Meşru müdafaa b) Tazminat davası  c) Zorunluluk hali        
d) İhkak-ı Hak 
 

9) Bir normun muhatabının norma yeterince uyup 
uymadığı, normun ihlali halinde normu koyan otoritenin 
cebri vasıtalarla normun saygınlığını sağlayıp 
sağlayamadığı sorunu normun hangi özelliğine işaret 
eder? a) Adillik b) Bağlayıcılık c) Geçerlilik d) Etkililik 
 

10) Kendisine hiçbir zaman uyulmayan ve hiçbir zaman 
uygulanmayan bir normun geçerliliğini yitirmesi 
aşağıdakilerin hangisiyle ifade edilir? a) Etkisizlik               
b) Metrukiyet c) Mülga d) Geçersizlik  
 

11)  I. Ticaret Hukuku  II. Medeni Hukuk III. Vergi Hukuku 
    IV. Milletlerarası Genel Hukuk 
Yukarıda sayılan hukuk dallarından hangisi veya hangileri 
özel hukuk dallarındandır? a) Yalnız I b) I ve II c) III ve IV    
d) I, II ve IV 
 

12) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin 
temel görev ve yetkileri arasında yer alır? 
a) Siyasi partilerin mali denetimini yapmak 
b) Bireysel başvuruları karara bağlamak  
c) TBMM İçtüzüğünü denetlemek 
d) Bakanları Yüce Divan sıfatıyla yargılamak 
 
 



13) I. Anayasa Mahkemesi 
    II. Askeri Yargıtay 
    III. Uyuşmazlık Mahkemesi 
    IV. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
    V. HSYK 
Yukarıdakilerden kaç tanesi tek başına bir yargı kolu teşkil 
etmektedir? 
a) 2   b) 3   c) 4   d) 5 

 

14) Bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara 
bağlanmasının, o davada kullanılacak hukuk normunun 
Anayasa’ya uygun olup olmamasına bağlı olması halinde 
yapılan denetim aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Soyut norm denetimi  b) İptal davası yolu c) Bireysel 
başvuru yolu d) İtiraz yolu 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolu içinde yer alan 
mahkemelerden değildir? 
a) Tüketici Mahkemesi   b) Yargıtay  c) Disiplin Mahkemesi    
d) Ağır Ceza Mahkemesi 
 
16) I. Tüzük tasarılarını incelemek 
    II. Bazı durumlarda ilk derece mahkemesi olarak görev 
yapmak 
    III. Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nca gönderilen kanun 
tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek 
    IV. Temyiz incelemesi yapmak 
Yukarıdakilerden hangileri Danıştay’ın görevlerindendir? 
a) I,II ve IV   b) II, III ve IV   c) I, III ve IV   d) I, II, III ve IV 

17) Aşağıdakilerden hangisi normlar hiyerarşisinde 
diğerlerinin üstünde yer alır?     a) İçtihadı birleştirme 
kararları b) Tüzükler c) Yönetmelikler d) Örf ve adet kuralları 

18) A, beyaz eşya dükkânı olan B ile bir televizyon satışı 
hususunda anlaşmıştır. A televizyonu teslim almasına 
rağmen satış bedelini kararlaştırılan zamanda ve şekilde 
ödememişse bu durumda hangi müeyyidenin uygulanma 
alanı bulduğu söylenebilir? 
a) Adli para cezası  b) Cebri icra c) El koyma d) İdari para 
cezası 
 
19) Bir kimse evlenmesi kanunen yasak olan biriyle 
evlenmişse, bu evlilik hangi müeyyideye tabidir? 
a) Yokluk b) Nisbi butlan c) İptal edilebilirlik d) Mutlak Butlan 
 
20) I. Kira sözleşmesi  II. Tanıma  III. Vakıf kurma              
IV. Dernek kararı  V. Sözleşmeyi iptal etme 
Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi çok taraflı hukuki 
işlemlere örnek olarak gösterilebilir? 
a) 2   b) 3   c) 4   d) 5 

21) “Ceza kanunlarının uygulanmasında çocuk 
deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi 
anlaşılır” şeklinde TCK’nın 6. maddesinde ifade edilen  
kuralın türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Emredici             
b) Tamamlayıcı c) Tanımlayıcı d) Yorumlayıcı 
 

22) Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk 
Sisteminin özelliklerinden değildir? 
a) Adli Yargı-İdari Yargı şeklinde yargı ayrılığı vardır b) İçtihat 
hukukun asıl kaynaklarındandır c) Tedvin edilmiştir d) Yazılıdır  
 
23) Belli bir dönemde yaşayan fakihlerin bir sorun 
üzerinde aynı düşüncede olmaları şeklinde tanımlanan 
İslam Hukuku kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İçtihad  b) İstihsan  c) İcma  d) İstishab 
 
24) “Bir sözleşme maddesinde kullanılan sözün anlamı 
tartışmaya açık olmakla birlikte bu söze hakiki veya 
mecazi bir anlam yüklemek mümkün ise o söze 
yüklenebilecek olan hakiki veya mecazi anlamın 
yüklenmesi gerekir.” şeklinde açıklanabilecek olan 
Mecelle ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Ukudda itibar makasıd ve meaniyedir; elfaz ve mebaniye 
değildir b) Senede müstenid olan ihtimal ile hüccet yoktur 
c) Tasrih mukabelesinde delalete itibar yoktur d) Kelamın 
i’mali, ihmalinden evladır. 
 
25) Hangisi “sıfat-ı arızada aslolan ademdir” ilkesinden 
çıkarılan diğer ilkelerden değildir? a) Beyyine hilaf-ı aslı 
ispat içindir (delil, aslın aksini ispat içindir) b) Beraet-i zimmet 
asıldır (hak ve borçtan uzak olmak asıldır) c) Sıfat-ı asliye 
kaide, sıfat-ı arıza ise istisnadır (asıl olan şey kuraldır, arızi 
olan şey ise istisnadır d) Kelamda aslolan manayı hakikidir ( 
konuşmada esas olan şey gerçek anlamdır) 

26) Bir asansöre 10 kişinin binmesi yasaklanmışsa 15 
kişinin binmesinin zaten yasak olması hangi akıl yürütme 
yöntemiyle varılan bir sonuçtur? a) Kıyas b) Aksi ile kanıt   
c) Büyükten küçüğe akıl yürütme d) Küçükten büyüğe akıl 
yürütme 
 

27) Aşağıdaki cümlelerden hangisi normatif bir nitelik 
taşımaktadır? a) İki gün boyunca sağanak yağmur yağacak   
b) Telefonum kapalı şekilde masanın üzerinde duruyor            
c) Kimlik olmadan sınava girilmez d) Yarınki sınav test olacak 

 

28) “Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere hakim, 
kanunda uygulanabilir hüküm yoksa ….. göre, bu da 
yoksa ….. göre karar verir.” İfadesindeki boşluklara 
aşağıdakilerden hangisi sırayla gelmelidir? a) Anayasaya; 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına b) Tüzüğe; 
Yönetmeliklere c) Örf ve adet hukukuna; kendisi kanun koyucu 
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona d) Örf ve adet 
hukukuna; Doktrine ve mahkeme içtihatlarına 
 

29) I.Hukuk kuralları II.Din kuralları III.Ahlak kuralları IV.Örf 
ve adet kuralları 
Yukarıda verilen beşeri davranış kurallarından hangileri 
normatiftir? a) I-IV b) I-III-IV c) II-III-IV d) I-II-III-IV 
 

30) Kendisine itiraz edilemeyen, bir başka mahkemede 

temyiz edilemeyen ve hukuk düzeninin kendisine hukuki 



sonuç bağladığı karara ne denir? a) İçtihat b) Metrukiyet     

c) Kesin hüküm d) Karine 

31) Aşağıdaki hukuki işlem çeşitlerine ilişkin 
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
a) Bağışlama işlemi – Tasarruf işlemi b) Vasiyet – Ölüme bağlı 
hukuki işlem c) Temsil yetkisi verme – İki taraflı hukuki işlem 
d) Bağışlama işlemi – İvazsız hukuki işlem 

32) Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları arasında 
yer almaz? a) Konut dokunulmazlığı b) Mülkiyet hakkı            
c) Düşünce özgürlüğü d) Çalışma hakkı 
 

33) Aşağıdakilerden hangisi kişinin, başkalarının şahsı 
üzerindeki mutlak haklarındandır? a) Telif hakkı b) Rehin 
hakkı c) Vesayet hakkı d) Marka hakkı 
 

34) Bir işlemi yapan makamın o işlemi değiştirmeye, ilga 
etmeye veya geri almaya da yetkili olduğunu ifade eden 
ilke aşağıdakilerden hangisidir? a) Türemiş yetki, asli 
yetkiden daha büyük olamaz ilkesi b) Yetki ve usulde paralellik 
ilkesi c) Çoğu yapmaya yetkili olan azı yapmaya da yetkilidir 
ilkesi d) Devlet organlarının yetkisiz olması asıl, yetkisiz 
olmaları ise istisnadır ilkesi 
 

35) Kanunun her yeni durumda yeniden o günün 
ihtiyaçlarına ve ilgili olayın somut gerçekliğine göre 
yorumlanmasının hukuk güvenliğini sarsacağına ilişkin 
eleştiri hangi yorum yöntemi için getirilmiştir? a) Lafzi 
yorum b) Tarihsel yorum c) Sistematik yorum d) Amaçsal 
yorum 
 

36) Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası antlaşma 
akdetme yetkisi bulunmamaktadır? a) Bakanlar kurulunca 
yetkilendirilen çalışma bakanı b) Meclis başkanı c) Dışişleri 
bakanı d) Başbakan 
 
37) Aşağıdakilerden hangisinde yer alan bir hükme 
dayanarak tüzük çıkarmak mümkün değildir? a) Kanun      
b) Yönetmelik c) Kanun hükmünde kararname d) Milletlerarası 
antlaşma 
 

38) Aşağıdakilerden hangisi hukukla ilgili başlıca eser 
tipleri arasında yer almaz? a) Sistematik eserler                            
b) Otobiyografiler c) Monografiler d) Şerhler 
 

39) Aşağıdakilerden hangisi Yüksek mahkemeler arasında 
yer almaz? 
a) Yargıtay  b) Danıştay  c) Sayıştay  d) Uyuşmazlık 
mahkemesi 
 

40) Bir kanun ile kanun hükmünde kararname arasında 
çatışma varsa, bu çatışma sayılan esaslardan hangisine 
göre çözülebilir? 
a) Yeni tarihli olanın eski tarihliyi ilga etmesi b) Genel nitelikli 
olanın özel nitelikli olanı ilga etmesi c) Hiyerarşide altta yer 
alanın üstte yer alanı ilga etmesi d) Hiyerarşide üstte yer 
alanın altta yer alanı ilga etmesi 
 

41) Aşağıdakilerden hangisi aktif statü haklarında biridir? 
a) Sağlık hakkı  b) Konut hakkı  c) Sosyal güvenlik hakkı        
d) Seçme hakkı 
 
42) Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen özel 
haklardandır? 
a) Telif hakkı  b) Soybağının reddi hakkı c) Mülkiyet hakkı       
d) Alacak hakkı 
 
43) Bir kişinin borçlu ya da suçlu olması hususu hangi 
kaide ile ilgilidir? 
a) Sıfat-ı ârızada asıl olan ademdir (yokluk) b) Beyyine hilaf-ı 
aslı ispat içindir  c) Manayı hakiki müteazzir (imkansız, çok 
güç) olunca mecaza gidilir d) Kelamın İmali 
(anlamlandırılması) ihmalinden (yok sayılmsından) daha iyidir 
 
44) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
a) Yorum yoluyla istisna üretilemez b) Kaideler geniş 
yorumlanır c) İstisnalar dar yorumlanır d) İstisnanın istisnası 
çok dar yorumlanır 
 
45) Numerus clausus ( tahdidi olarak tadat etmek= sınırlı 
sayma) ne demektir? 
a) Bir kuralın sınırlarını belirlemek b) Sayılanları örnek olarak 
verip kıyasa kapı açmak c) Sayılanlardan başka bir ögeyi 
dışlamak  d) Sayılanları derecelendirmek ve numaralandırmak 
 
46) Aşağıdakilerden hangisi bir yorum yöntemi değildir? 
a) Lafzi yorum  b) Tarihi yorum c) Yargısal yorum  d) Gai 
(amaçsal) yorum 
 
47) TCK 141’e göre hırsızlık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis cezasıdır. Buna göre hakimin aç kaldığı için 
ekmek çalan birine 1 yıl, ihtiyacı olmamasına rağmen keyif 
duyduğu için hırsızlık yapan birine ise 3 yıl cezaya 
hükmetmesi hangi tür adalete göre karar verdiği anlamına 
gelir? a) Dağıtıcı adalet b) Denkleştirici adalet c) Hakkaniyet      
d) Ekonomik adalet 
 
48) Kamu Hukuku – Özel Hukuk ayrımının ölçütü 
konusundaki aşağıdaki teorilerden hangisi kuralların 
emredici olup olmadıklarına ilişkindir? a) Menfaat teorisi    
b) Kuralların mahiyeti teorisi c) Uygulama yöntemi teorisi       
d) İlişkilerin tarafları teorisi 
 
49) Müeyyide bakımından, örf ve adet kurallarının 
çeşitlerinden en ağır olanı aşağıdakilerden hangisidir?     
a) Adetler b) Alışkanlıklar c) Örfler d) Teamüller 
 
50) Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi örf adete yer 
vermez? 
a) Ticaret Hukuku b) Medeni Hukuk c) Ceza Hukuku               
d) İş Hukuku 
 
 

Optik forma numaranızı ve diğer bilgilerinizi yazarak doğru 

şekilde kodlayıp kodlamadığınızı kontrol ediniz.



 


