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1.

Başlangıcı bilinemeyecek ölçüde eskiden
beri uygulanıyor olan ve toplumda bu şekilde
hareket edilmesi gerektiği yönünde
bir
inancın
bulunduğu
kurallar
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

5.

Din kuralları
Hukuk kuralları
Örf ve adet kuralları
Ahlak kuralları

A)
B)
A)
B)
C)

E) İdari kurallar

2.

6.

Aklın, nesne ve olgular hakkında neye
ilgili yapılan
inanılması gerektiği ile
düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

4.

Ahlaki yargılar
Pratik akıl
Teorik akıl
Normatif ahlak
Betimsel akıl

A)
B)
C)
D)
E)

Bir hukuk kuralının o kuralı oluşturan makam
veya
organ
tarafından
yürürlükten
kaldırılmasına ne ad verilir?

C) İptal
D) Geri alma
E) İlga

7. Benzerlik gösteren iki durum, olay veya
hüküm arasında bir ilişki kurularak, açıkça
ortak
gözlemlenmeyen
daha
başka
noktaların bulunduğu çıkarımına varmak
aracı
anlamına
gelen
yorum
aşağıdakilerden hangisidir?

Barış
Eşitlik
Güvenlik
Refah
Özgürlük

Aşağıdakilerden hangisi
türlerinden biri değildir?

Yokluk
Hükümsüzlük
İptal edilebilirlik
Nisbi butlan
Hukuka aykırılık

A) Mülga
B) Zımni

3. Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı,
hukukun
işlevleri
olarak
anılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu
düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin
gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan
geçersizlik
çeşidi
aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

8.
hukuki yaptırım

Ceza
Dışlama
Cebri icra
Tazminat
Geçersizlik

Devletin ülkesi içerisinde meydana gelen
olaylar ve eylemlerin o devletin hukukuna tabi
olması ilkesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

5

Evleviyet
Kıyas
Karine
Zıt kanıt
Kanıt

Eşitlik ilkesi
Mülkilik ilkesi
Şahsilik ilkesi
Kanunilik ilkesi
Değişmezlik ilkesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
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9.

Aşağıdakilerden hangisi
hukukun
kaynaklarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

asli

Anayasa
Tüzük
Kanun
Örf ve âdet hukuku
Yargı kararları

13. İngiliz
hukukunun kaynakları arasında
bulunan Common Law uygulamalarının aşırı
biçimciliğinin
adalet
arayışını
karşılamadaki yetersizliğini gidermek için
ortaya
çıkan
hukuk
uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Statute Law
Pandekt Hukuku
Personae
Equity

E) İnstitutiones

10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının
yorum teorilerinden biri d eğildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sözel yorum teorisi
Sistematik yorum teorisi
Ekonomik yorum teorisi
Tarihsel yorum teorisi
Amaçsal yorum teorisi
14. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk
kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe
kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
A) Tedvin
B) İntihal
C) Aktarma
D) Esinlenme

11. Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu
bölgenin ve zamanın gereklerine
göre
düzenlenmiş hali olarak ifade edilen
hukuk
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

E) İktibas

Pandekt Hukuku
Germen Hukuku
Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
Anglo Amerikan Hukuk Sistemi
Statue Law

12. Amerikan
Hukuku ile
ifadelerden hangisi yanlıştır?

ilgili

aşağıdaki

A) Amerikan Hukuku’nun mahkeme içtihatları
ve yasama olmak üzere iki temel kaynağı
vardır.
B) Amerikan Hukuku’nda önceki örnek
kararların sonrakiler için bağlayıcı olması
ilkesi geçerlidir.
C) Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın herhangi bir
bölümü ile çatışan federal yasayı kaldırabilir.
D) Amerikan Hukuku’nda equity mahkemeleri
İngiltere’den
farklı
olarak
kilise
mahkemelerinin baktığı işlere de bakar.
E) Amerikan Hukuku, Kıta Avrupası Hukuk
Sistemi içerisinde yer alır.

15.

Roma Hukuku
ile
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?

aşağıdaki

A) Özgür bir kimsenin hak sahibi olabilmesi için
aynı zamanda vatandaş da olması
gerekmektedir.
B) Roma vatandaşlığı doğum yolu ile azat etme
ile ve tevcih yoluyla kazanılabilir.
C) Kölelerin hak ehliyeti bulunmamaktadır.
D) Roma hukukunda aile kavramı, bir aile
reisinin egemenliği altında yaşayan ve
aralarında kan bağı bulunan kişileri ifade
eder.
E) Aile reisi hayatta ise çocuklar ve aile
hâkimiyetindeki kadınların hak ehliyeti
bulunmamaktadır.
İzleyen sayfaya geçiniz.
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16. Türk Hukukundaki idari yargı örgütü ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İdari yargıda dava açabilmenin ön şartı, adli
yargı yolunu tüketmektir.
B) İcra ve Kadastro Mahkemeleri idari yargıdaki
ilk derece mahkemelerine örnektir.
C) Bölge İdare Mahkemeleri fiilen göreve
başlamamışlardır.
D) İdare ve Vergi Mahkemeleri tek hakimden
oluşur.
E) Temyiz görevi dışında, kanun tasarıları
hakkında görüş bildirmek, tüzük tasarılarını
incelemek
de
Danıştay’ın
görevleri
arasındadır.

19. Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası
uygulanmaz?
A)
B)
C)
D)
E)

Kasten yaralama
Hırsızlık
Zina iftirası
Hamr suçu
Yol kesme

20. İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İslam dinince vazedilmiş ilahi ilkelere şeriat
denir.

17. Sosyalist
Hukuk sistemleri ile
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ilgili

A) Sosyalist Hukuk sistemlerindeki başlıca
temel ilkeler sosyalist demokrasi, sosyalist
yasallık ve demokratik merkeziyetçiliktir.
B) Sovyet Hukuk tarihi bakımından genel
mülkiyet
sistemindeki
dönüşüme
kollektifleştirme adı verilir.
C) Devlet mülkiyeti bütün halkın malı anlamına
gelir, devlet yalnızca bu malların yöneticisi
görevindedir.
D) Sosyalist
Hukuk
sistemlerinin
Roma
Hukukuyla ortak noktaları, mülkiyet biçimleri
ve araçsalcılık ilkesidir.
E) Sovyet Hukukunda yurttaşların kişisel
mülkiyet sahibi olmaları mümkündür.

18. Türk Hukukundaki yargı kolları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Diğer yargı kollarının görev alanına
girmeyen tüm dava ve yargısal işlerin çözüm
yeri idari yargıdır.
B) Yargı kolları arasında herhangi bir astlıküstlük ilişkisi bulunmamaktadır.
A) Adli yargı örgütünde görevli yüksek
mahkeme Yargıtay’dır.
B) Anayasa yargısında görevli tek mahkeme
Anayasa Mahkemesi’dir.
C) Uyuşmazlık mahkemesi adli, idari ve askeri
yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle
görevlidir.

B) İslam hukukunda fıkıh; ibâdât, muâmelât ve
ukûbât olmak üzere üç başlıkta incelenir.
C) Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme
ulaşmasına kıyas denir.
D) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar
bulunan bir güçlüğü kaldırmak için
hükmolunan çözüme maslahat denir.
E) Hz. Muhammed’in söz ve eylemlerini ifade
eden kaynaklara sünnet denir.

CEVAPLAR
1. C
2. C
3. D
4. B
5. B
6. E
7. B
8. B
9. E
10. C
11. A
12. E
13. D
14. A
15. D
16. E
17. D
18. A
19. A
20. C
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