
 
EŞYA HUKUKU SORULARI 
 
(CEVAPLAR SARI RENK İLE BELİRTİLMİŞTİR) 
 

1-Kişiye eşya üzerinde doğrudan hakimiyet sağlayan haklara ne ad verilir?  

  

     A)Ayni hak  

     B)Fer’i hak  

     C)Sükna hakkı 

     D)İntifa hakkı  

     E)Tasarruf    

  

2-Aşağıdakilerin hangisi ayni hakların özellikleri ile ilgili doğru bir ifade değildir? 

  

 A)Ayni haklar mutlak haklardır 

 B)Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir 

 C)Zaman aşımı ve hak düşürücü süre işlemez  

 D)Ayni haklar ancak maddi mallar üzerinde kurulabilirler  

 E)Ayni hakların bazıları aleni değildir   

  

 3-Aşağıdakilerden hangisi mütemmim cüzler ve teferruatlar için söylenemez?  

  

A)Asıl eşya üzerindeki mülkiyet hakkı mütemmim cüzleri de kapsar   

B)Aksi kararlaştırılmadıkça asıl şeyi ilgilendiren tasarruf işlemleri o eşyanın teferruatını da kapsar  

C)Teferruat üzerinde kurulan sınırlı ayni haklar asıl eşyayı kapsamaz  

D)Teferruat üzerinde asıl şeyden bağımsız olarak mülkiyet yada sınırlı ayni hak kurulması mümkündür  

E)Mütemmim cüzler asıl eşyadan bağımsız olarak temlik edilebilir    

  

4-Tartı, ölçü, sayı bakımından belirlenebilen ve yerini aynı türden başka bir şeyin alabildiği eşyaya ne ad verilir?  

  

A)Basit eşya  

B)Mevsuf eşya  

C)Mürekkep eşya  

D)Misli eşya  



E)Bileşik eşya   

  

 5-Asıl eşya ile birlikte mülkiyet hakkına konu olan ve asıl eşyadan bağımsız olarak devredilmesi yada üzerinde 
sınırlı ayni hak kurulması mümkün olmayan parçalara ne ad verilir?  

  

A)Mütemmim cüz  

B)Mürekkep eşya  

C)Teferruat 

D)Yalın eşya 

E)Bileşik eşya    

6-Aşağıdakilerden hangisi bir mütemmim cüzdür?  

  

A)Bir ormanın ağaçları  

B)Televizyonun kumandası 

C)Kalemin kılıfı  

D)Otomobilin kliması 

E)Traktörün pulluğu    

  

7-Sahibine en geniş yetkiler veren ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)Gayrimenkul mükellefiyeti  

B)İrtifak hakkı 

C)İntifa hakkı  

D)Mülkiyet hakkı  

E)Rehin hakkı   

  

8-Bir şey üzerinde mülkiyet hakkı doğrudan doğruya kazanılmış yada sahipsiz bir şeyin mülkiyeti kazanılmış ise bu 
tip kazanımlara ne ad verilir?  

  

 A)Aslen kazanma 

 B)Devren kazanma  

 C)Hükmen kazanma 

 D)Yolsuz kazanma 

 E)Hırsızlık    

  



9-Mülkiyeti devir amacı güden sözleşmeler ve miras yoluyla terekenin intikal etmesi biçiminde gerçekleşen 
mülkiyetin kazanılması yoluyla gerçekleşen ve önceki malikten devir yolu ile mülkiyetin kazanılmasına ne ad 
verilir?  

  

  A)Aslen kazanma  

  B)Devren kazanma 

  C)Hükmen kazanma  

  D)Yolsuz kazanma  

  E)Hırsızlık    

  

10-Birden fazla kimsenin bir mal üzerinde herhangi bir hisse ile sınırlı olmamak üzere sahip oldukları mülkiyet 
hakkına ne ad verilir?  

  

A)Elbirliği ile mülkiyet  

B)Adi ortaklık  

C)Müşterek mülkiyet  

D)Sınırlı sorumluluk    

  

11-Birden çok kişi arasında kanun hükmünden yahut da sözleşmeden kaynaklanan özel bir ortaklık ilişkisine bağlı 
olarak kurulan birlikte mülkiyet ilişkisine ne ad verilir?  

  

A)Toplu mülkiyet  

B)İştirak halinde mülkiyet  

C)Müteselsil mülkiyet  

D)Birlikte mülkiyet 

E)Müşterek mülkiyet    

  

12-Bir müşterek mülkiyet ilişkisinde paylı halin giderilmesi amacıyla açılan dava aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)İzale-i Şuyu Davası  

B)İstihkak davası  

C)Menkul davası  

D)İstirdat davası  

E)Hiçbiri    

  



13-Müşterek mülkiyet ilişkisinde paydaşlardan birinin payını temlik etmek istemesi halinde diğer paydaşların sahip 
olduğu öncelikli alım hakkına ne ad verilir?  

  

A)Kanuni Şufa hakkı  

B)Rüçhan hakkı  

C)Kanuni vefa hakkı  

D)Gayrimenkul mükellefiyeti  

E)İştira hakkı    

  

14-Müşterek mülkiyet ilişkisinin paydaşların aralarında anlaşamamaları durumunda hakim kararı ile sona 
erdirilmesi haline ne ad verilir?  

  

A)Aynen taksim  

B)Nakden taksim  

C)Kazai taksim  

D)İzale-i şuyu  

E)Rızai taksim    

  

15-Birden çok kişinin bir şey üzerinde farazi olarak belirlenmiş paylar şeklinde sahip oldukları toplu mülkiyet 
ilişkisine ne denir?  

  

A)Toplu mülkiyet  

B)İştirak halinde mülkiyet  

C)Müteselsil mülkiyet 

 D)Birlikte mülkiyet  

E)Müşterek mülkiyet    

  

16-İştirak halinde mülkiyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  

  

A)Özel bir ortaklık ilişkisine dayanır  

B)Paylar tayin edilmemiştir  

C)İştirakçilerden her birinin mülkiyet hakkı eşyanın tamamı üzerindedir  

D)Mülkiyet hakkından kaynaklanan tüm yetkiler ancak ve ancak ortakların oybirliği ile alacakları kararlarla 
alınabilir  

E)Bazı işlemler ortakların çoğunluğunun vereceği kararla alınabilir    

  



17-Gayrimenkul mülkiyetinin el değiştirebilmesi için aranan en önemli koşul aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)Tapu siciline yapılacak tescil işlemi 

B)Zilyetliğin el değiştirmesi  

C)Yazılı sözleşme yapılması  

D)İradelerin resmi makamlar huzurunda beyan edilmesi    

  

18-Adi zamanaşımı yolu ile gayrimenkul mülkiyetinin kazanılmasında aranan zilyetlik süresi nizasız ve fasılasız 
olarak ne kadardır?  

  

A)2 yıl B)5 yıl C)20 yıl D)6 ay E)10 yıl    

  

19-Gayri menkul mülkiyetinin devredilmesi amacıyla yapılan tescil işleminin haklı bir hukuki nedene dayanmaması 
halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

  

 A)Haksız tescil  

 B)Yolsuz tescil  

 C)Yolsuz terkin  

 D)Terkin  

 E)Muhik tescil    

  

20-Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul mülkiyetinin aslen kazanma hallerinden biri değildir?  

  

A)Kazandırıcı zamanaşımı ile   

B)İşgal yolu ile  

C)Cebri icra ile 

D)Kamulaştırma ile  

E)Lükata yolu ile    

  

21-Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul mülkiyetinin tescilden önce kazanma hallerinden değildir?  

  

A)İşgal veya Miras  

B)Kamulaştırma  

C)Cebri icra  

D)Mahkeme ilamı ve zamanaşımı  



E)Lükata    

  

22-Gayrimenkulların fevkalade kazandırıcı zamanaşımı ile iktisap edilebilmesi için gerekli olan süre koşulu 
aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)5 yıl B)10 yıl C)15 yıl D)20 yıl   

  

 23-Sahipli bir menkul eşyayı bulan kimse, bu eşyanın sahibi hangi süre içinde ortaya çıkmadığı takdirde mülkiyeti 
aslen kazanmış olur?  

  

A)2 yıl   B)20 yıl   C)5 yıl D)6 ay  E)10 yıl    

  

24-Sahibi bulunmayan menkul bir malın mülkiyet hakkının aslen kazanılmasına verilen ad aşağıdakilerden 
hangisidir?  

  

A) Lükatanın kazanılması  

B) İşgal yolu ile kazanma  

C) İhraz yolu ile kazanma  

D) Hukuki tağyir yolu ile kazanma  

E) Definenin kazanılması    

  

25-Menkul bir eşyanın evvelki malikinin rızası dikkate alınmaksızın kazanılması haline genel olarak ne ad verilir?  

  

A)Aslen kazanma  

B)Devren kazanma  

C)Mutlak kazanma  

D)Teslimsiz kazanmaE)Hiçbiri    

  

26-Aşağıdakilerden hangisi menkul mülkiyetinin devren kazanılması hallerinden biridir?  

  

A)Lükatanın kazanılması  

B)İşgal yolu ile kazanma  

C)İhraz yolu ile kazanma  

D)Hukuki tağyir yolu ile kazanma  

E)Zilyetliğin havalesi   



  

 27-Menkul mallar üzerinde mülkiyet hakkının iktisabi zamanaşımı yolu ile kazanılması için aranan süre şartı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)2 yıl B)5 yıl C)20 yıl D)6 ay E)10 yıl    

  

28-Bir kimsenin maliki olmadığı bir şeyi işleyip daha değerli hale getirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanır?  

  

A)Lükata  

B)Hukuki tağyir  

C)İştiraD)Zilyetlik  

E)Mülkiyet    

  

29-Herhangi bir eşyayı haklı bir nedene dayanmaksızın elinde bulunduran vasıtasız zilyede karşı sadece eşyanın 
maliki tarafından açılabilen davaya ne ad verilir?  

  

A)İstirdat davası  

B)İzale-i şuyu davası 

C)İstihkak davası  

D)Tecavüzün men’i davası  

E)Yeddin iadesi davası    

  

30-Sahibi olan kişiye eşya üzerinde kullanma yararlanma yada bu iki yetkiyi birden veren sınırlı ayni haklara ne ad 
verilir?  

  

A)Geçit hakkı  

B)İntifa hakkı  

C)İrtifak hakları  

D)Tasarruf hakkı  

E)Sükna hakkı   

  

 31-Aşağıdakilerden hangisi şahsa bağlı irtifak haklarından değildir?  

  

A)İntifa hakkı  

B)Sükna hakkı  



C)Kaynak hakkı  

D)Üst hakkı  

E)Hapis hakkı    

  

32-Aşağıdakilerden hangisi sahibine eşyadan tam ve sınırsız olarak yararlanma ve kullanma yetkilerini tanıyan 
şahsi irtifaktır?  

  

A)İntifa hakkı  

B)Sükna hakkı  

C)Kaynak hakkı  

D)Üst hakkı  

E)Hapis hakkı    

  

33-Sahibine bir evde yada evin bir bölümünde oturma yetkisi veren sınırlı ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)Kaynak hakkı  

B)Üst hakkı  

C)Sükna hakkı  

D)Geçit hakkı  

E)İntifa hakkı    

  

34-Aşağıdakilerden hangisi sahibine bir başkasının arazisinde bulunan kaynaktan su alabilme hakkını verir?  

  

A)İntifa hakkı  

B)Sükna hakkı  

C)Kaynak hakkı  

D)Üst hakkı  

E)Hapis hakkı    

  

35-Bir kimsenin arsasının altında yada üstünde inşaat yapma yada mevcut bir yapıyı yerinde bırakma yetkisi veren 
sınırlı ayni hak aşağıdakilerden hangisidir? 

  

A)Kaynak hakkı  

B)Üst hakkı  

C)Sükna hakkı  



D)Geçit hakkı  

E)İntifa hakkı    

  

36-Bir gayrimenkul rehni aşağıdakilerden hangisi ile yapılırsa geçersiz olur?  

  

A)İpotek  

B)İpotekli borç senedi  

C)İrat senedi  

D)Yazılı sözleşme    

  

37-Gayrimenkul ipoteği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

  

A)İpotek tapuda resmi senet düzenlenmesi ve tescil işleminin yapılması ile kurulur  

B)İpotek yabancı para üzerinden de tesis edilebilir  

C)Üçüncü derecede tesis edilen bir ipotek üst derecelerden biri boşaldığında kendiliğinden bu dereceye ilerler  

D)İpotek süreli yada süresiz tesis edilebilir 

E)Bir firmanın borcu için üçüncü şahıs kendi gayrimenkulu üzerinde ipotek tesis edebilir   

  

 38-Bir gayri menkul üzerinde gayri menkul mükellefiyeti şeklinde kurulan bir alacak hakkı meydana getiren 
gayrimenkul rehnine ne ad verilir?  

  

A)İpotek  

B)İpotekli borç senedi  

C)İrat senedi  

D)Yazılı sözleşme  

E)Poliçe    

  

39-Sadece menkul eşyalar ve kıymetli evrak üzerinde kurulabilen ve borç ödenmediği takdirde alacaklıya 
zilyetliğinde bulunan menkul eşya yada kıymetli evrakı borçluya teslim etmekten kaçınma yetkisi veren hakka ne 
ad verilir?  

  

A)Hapis hakkı  

B)Geçit hakkı 

C)Sükna hakkı  

D)Üst hakkı  



E)Kadın hakkı   

  

 40-Aşağıdaki haklardan hangisi üzerinde menkul rehni kurulabilir?  

  

A)İntifa hakkı B)Şufa hakkı C)İştira hakkı D)Alacak hakkı E)Vefa hakkı    

  

41-“Bir eşya üzerindeki fiili hakimiyet durumunun zilyetlik sayılabilmesi için o eşyayı elinde bulunduran kimsenin 
zilyet olmak niyetiyle hareket etmesi gerekir”Yukarıdaki ifadede yer alan tanım zilyetliğin hangi unsuruna 
ilişkindir?  

  

A)Devamlılık unsuru  

B)Fiili hakimiyet unsuru 

C)Aleniyet unsuru  

D)Zilyetlik iradesi  

E)Zilyetliğin hakka dayanması    

  

42-Bir şeyi başka bir kimseye ait bir hizmetin ifa edilmesi amacıyla elinde bulunduran kimseye ne ad verilir?  

  

A)Asli zilyet  

B)Fer’i zilyet  

C)Vasıtalı zilyet  

D)Zilyet yardımcısı  

E)Tali zilyet    

  

43-Bir şey üzerindeki fiili hakimiyetini başka bir kimsenin doğrudan zilyetliği üzerinden devam ettiren kimseye ne 
ad verilir?  

  

A)Asli zilyet  

B)Fer’i zilyet  

C)Vasıtalı zilyet  

D)Zilyet yardımcısı  

E)Tali zilyet   

  

 44-Aşağıdakilerden hangisi zilyetliğin aslen kazanılması hallerinden biridir?  

  



A)İhraz  

B)İşgal  

C)Hükmen teslim  

D)Lükata 

E)Hukuki tağyir    

  

45-Zilyetliğin korunmasında kullanılan menkul davası iyi niyetli zilyet aleyhine kaç yıl içinde açılmalıdır?  

  

A)1    B)2   C)3   D)4      E)5    

  

46-Zilyetliğin korunmasında kullanılan menkul davası kötü niyetli zilyet aleyhine kaç yıl içinde açılmalıdır?  

  

A)1   B)2   C)3 D)4 E)Her zaman açılabilir    

  

47-Menkul mallar üzerindeki aleniyeti zilyetlik saptarken, gayri menkuller üzerindeki ayni haklarda bu işlevi 
aşağıdakilerden hangisi görür.  

  

A)Tapu sicili 

B)Zilyetlik  

C)Sahiplik  

D)Kişi iradesi  

E)Hiçbiri    

  

48-Gayri menkullere ilişkin kanunda sayılmış olan bazı sözleşmeler tapu siciline şerh verilmekle birlikte herkese 
karşı ileri sürülebilen eşyaya bağlı borç haline gelir. 

  

Aşağıdakilerden hangisi bu sözleşmelerden değildir?  

  

A)Vefa, şufa, iştira sözleşmeleri, kira sözleşmesi  

B)Gayri menkul satış vaadi sözleşmesi  

C)Bağışlamadan dönme sözleşmesi  

D)Rehinde boşalan dereceye ilerleme hakkı veren sözleşme 

E)Evlilik sözleşmesi    

  

49-Aşağıdakilerden hangisi tapu sicili işlemleri arasında yer almaz?  



  

A)Kayıt  

B)Temin  

C)Tescil 

D)Şerh  

E)Beyan    

  

50-Tapu siciline yolsuz tescil edilen intifa hakkının zamanaşımı yolu ile kazanılması için aranan süre şartı 
aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)2 yıl B)5 yıl C)20 yıl D)6 ay E)10 yıl Kpss Rehber 

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI SORULARI 
CEVAPLAR (SARI RENK İLE BELİRTİLMİŞTİR) 
 

1-1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun hangi ülkeden iktibas edilmiştir?  

 A)Almanya  B)İsveç  C)İsviçre D)Fransa  E)İngiltere    

  

2-Aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı maddi niteliktedir?  

  

A)Hukuk kuralları  

B)Görgü kuralları  

C)Ahlak kuralları  

D)Din kuralları  

E)Objektif ahlak kuralları   

  

 3-Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliği değildir?  

  

A)Geneldir  

B)Soyuttur  

C)Süreklidir  

D)Geçicidir  

E)Maddi yaptırımlıdır    

  



4- Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne birden ne denir?  

  

A)Pozitif Hukuk  

B)İdeal Hukuk  

C)Asli hukuk  

D)Mevzuu hukuk  

E)Tarihi hukuk    

  

5- Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlarına ne denir?  

  

A)Pozitif Hukuk  

B)İdeal Hukuk  

C)Asli hukuk  

D)Mevzuu hukuk  

E)Tarihi hukuk    

  

6-Hukukta borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiilin yaptırımı aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?  

  

A)Cebri icra-Butlan B)Mutlak butlan-Tazminat C)Ceza-Tazminat D)Cebri icra-Tazminat E)Tazminat-Ceza   

  

7-Mutlak Butlana sebep olan nedenler hangileridir?  

  

I-Ehliyetsizlik  

II-Muvazaa  

III-Şekil noksanı  

IV- Hukuki işlemin konusunda, hukuka, ahlaka, kamu düzenine aykırılık bulunması  

V- Hukuki işlemin konusunun objektif olarak yerine getirilmesi imkansız bir davranış biçimi olması  

VI- Şahsiyet haklarına aykırılık    

  

 A)I-II-III 

 B)I-III-V-VI  

 C)I-II-IV-V-VI  

 D)Hiçbiri  

 E)Hepsi    



  

8-Mutlak butlanın sonucu nedir?  

  

A)İşlem baştan itibaren geçersiz olur 

B)İşlem sakat doğmuştur  

C)İşlem icazetle geçerli olabilir  

D)İşlem eksik doğmuştur  

E)İşlem geçerlidir    

  

9-Aşağıdakilerden hangisi Nispi Butlanın özelliklerinden değildir?  

  

A)İşlem sakat doğmuştur  

B)Hakim res’en dikkate almaz  

C)Sadece fesih kakına sahip taraf ileri sürebilir  

D)Fesih hakkına sahip tarafın onayı ile yada kanuni sürenin geçmesiyle işlem geçerli hale gelir  

E)İlgili herkes ileri sürebilir    

  

10- Hukuki işlemin meydana gelmesini sağlayan kurucu unsurların bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkar?  

  

A)Mutlak Butlan  

 B)Nispi butlan 

 C)Eksiklik 

 D)Yokluk 

 E)İptal    

11-Bir idari işlemin unsurlarından(yetki, şekil, sebep, konu, maksat) herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık 
aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?  

  

A)İptal Davası B)Nispi butlan C)Eksiklik D)YoklukE)Ceza Davası    

  

12-Aşağıdakilerden hangisi aksi taraflarca kararlaştırılamayan,uyulması zorunlu olan kurallardır? 

  

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları  

B)Tanımlayıcı hukuk kuralları  

C)Yedek hukuk kuralları  



D)Yorumlayıcı hukuk kuralları 

E)Emredici hukuk kuralları    

  

13-Aşağıdakilerden hangisi tarafların aksini kararlaştırabildiği kurallardan değildir? 

  

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları  

B)Yedek hukuk kuralları  

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları  

D)Emredici hukuk kuralları 

E)Hiçbiri    

  

14-Aşağıdakilerden hangisi belli bir hukuki kurumu, kavramı yada ilkeyi tanımlamak, ne anlama geldiğini ifade 
etmek amacıyla konulmuş kurallardır?  

  

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları  

B)Tanımlayıcı hukuk kuralları  

C)Yedek hukuk kuralları  

D)Yorumlayıcı hukuk kuralları  

E)Emredici hukuk kuralları    

  

15-Aşağıdakilerden hangisi başka bir hukuk kuralını yürürlükten kaldıran, bu kuralın hukuk dünyasındaki işlerliğine 
son veren kurallardır?  

  

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları  

B)Yedek hukuk kuralları  

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları  

D)Emredici hukuk kuralları  

E)İlga Edici hukuk kuralları    

  

16-Tam ehliyetsizin yaptığı hukuki işlemin geçersiz olması ne tür bir hukuki kuraldır?  

  

A)Tamamlayıcı hukuk kuralları  

B)Yedek hukuk kuralları  

C)Yorumlayıcı hukuk kuralları  

D)Emredici hukuk kuralları  



E)İlga Edici hukuk kuralları    

  

17-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku ile ilgili en doğru ifadedir?  

  

A)Devletin üstün iradesi ile katıldığı ilişkilere uygulanır  

B)Devletin toplumla olan ilişkilerinde uygulanır  

C)Bireylerin devletle olan ilişkilerinde uygulanır 

D)Devletin kendi içinde uygulanır  

E)Hiçbiri    

  

18-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir? 

  

A)Anayasa hukuku  

B)İdare hukuku  

C)Ceza hukuku  

D)Yargılama hukuku  

E)Borçlar hukuku    

19-Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?  

  

A)Anayasa hukuku 

B)İcra-İflas hukuku  

C)Devletler Umumi hukuku 

D)Devletler özel hukuku  

E)İdare hukuku    

  

20-Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk kategorisine girmez?  

  

A)Fikir ve sanat eserleri hukuku 

B)Havacılık  

C)Bankacılık  

D)İş ve Sosyal güvenlik hukuku 

E)Sigorta hukuku    

  



21-Aşağıdakilerden hangisi, tarafların ister devlet ister kişi olsun, iradelerin eşit konumda bulunduğu hukuksal 
ilişkiler ve bu ilişkilere yönelik kurallar olan özel hukuka dahil değildir?  

  

A)İş ve Sosyal güvenlik hukuku 

B)Medeni hukuk 

C)Borçlar hukuku  

D)Ticaret hukuku  

E)Devletler özel hukuku    

  

22-Aşağıdakilerden hangisi hukukun asli kaynaklarından değildir?  

  

A)Kanunlar  

B)Uluslar arası anlaşmalar 

C)KHK’lar  

D)İçtihadı Birleştirme kararları  

E)Yargı kararları    

  

23- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?  

  

A)Tüzükler  

B)Yönetmelikler  

C)Örf Adet Hukuku  

D)Kanunlar  

E)Bilimsel Görüşler    

  

24-Örf ve Adet hukuku için “Toplumda yaygın ve genel inanışı” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)Maddi Unsur  

B)Manevi unsur  

C)Hukuki unsur  

D)Geleneksel unsur 

E)Zorlayıcı unsur    

  

25- Örf ve Adet hukuku için “Maddi Unsur” aşağıdakilerden hangisidir?  



  

A)Süreklilik  

B)Toplumda yaygın inanış  

C)Yaptırımla desteklenme  

D)Toplumda genel inanış  

E)Hiçbiri    

  

26- Örf ve Adet hukuku için “Hukuki Unsur” aşağıdakilerden hangisidir?  

  

A)Süreklilik  

B)Toplumda yaygın inanış  

C)Toplumda genel inanış  

D)Devlet tarafından yaptırımla desteklenme 

 E)Hiçbiri   

  

27-Bir örf adet kuralının hukuk kuralı sayılabilmesi için aşağıdaki unsurlardan hangisini taşıması gerekli değildir?  

  

A)Manevi unsur  

B)Maddi unsur  

C)Hukuki unsur  

D)Ekonomik unsur 

E)Hiçbiri    

  

28-Kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?  

  

A)Cumhurbaşkanı  

B)Meclis başkanı  

C)Genel kurmay başkanı  

D)Vali  

E)Bakanlar kurulu ve milletvekilleri    

  

29-Yürürlük tarihi belirtilmemişse bir kanun resmi gazetede yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?  

  

A)Yayımlandığı gün  



B)15 gün sonra  

C)30 gün sonra 

 D)45 gün sonra  

E)60 gün sonra   

  

30-Cumhurbaşkanı kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlar yada geri gönderir?  

  

A)15 B)20 C)30 D)45 E)60    

  

31-Cumhurbaşkanı hangi kanunları tekrar görüşülmek üzere meclise geri gönderemez?  

  

A)Ceza kanunu değişiklikleri  

B)Medeni kanun değişiklikleri  

C)Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunlar 

D)Bütçe ve kesin hesap kanunları  

E)Para basılmasına ilişkin kanunlar    

  

32-Uluslar arası anlaşmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

  

A)Usulüne göre yürürlüğe konmuş uluslar arası anlaşmalar kanun hükmündedir 

B)Meclisin onaylanmasını bir kanunla uygun bulduğu uluslar arası anlaşmayı cumhurbaşkanı onaylar ve yayımlar 

C)Bu anlaşmalar aleyhine anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz  

D)Uluslar arası anlaşmalar kanunlara göre ikinci plandadır  

E)Uluslar arası anlaşmalar kanuna eşdeğer işlemlerdendir    

  

33-KHK’larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

  

A)Bir yetki yasasına dayanılarak çıkartılır  

B)Bakanlar kurulu çıkartabilir  

C)Kanuna eşdeğer işlemlerdendir 

D)Olağanüstü haller ve sıkıyönetim durumlarında yetki yasasına gerek yoktur  

E)Resmi gazetede yayımlanmalarına gerek yoktur    

  



34-Bakanlar kurulu tarafından kanunun uygulanmasını göstermek yada emrettiği işleri belirtmek amacıyla, 
kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay'ın incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkartılan yazılı hukuk metinlerine ne 
denir?  

  

A)Yönetmelik  

B)Tüzük  

C)Kanun 

D)KHK  

E)İçtüzük    

  

35-Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak kaydıyla çıkartılan ve Danıştayın denetlediği 
yazılı hukuk metinlerine ne denir?  

  

A)Yönetmelik 

B)Tüzük D)KHK  

E)İçtüzük    

  

36-KHK’lar hukuk sistemimize kaç yılında girmiştir?  

  

A)1961 B)1982 C)2001 D)1999 E)1971 

 

ODEVVEBİLİM (Bağlantı için ctrl basılı tut tıkla) 


