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SUNU

Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür testinde önemli bir yeri olan Vatandaşlık bölümündeki soruları 
uygun bir sürede ve hatasız çözebilmeniz için oluşturulmuştur.

Kitabımız, her soru için anlaşılır bir dilde hazırlanmış çözümlü anlatım ve açıklamalar içermektedir. Çalışmalarınız süresince 
QR kod ile erişebileceğiniz soru çözümlerinden yararlanmanız, konulara dair bilgilerinizi pekiştirmenizi ve konuları tüm ayrıntıları 
ile öğrenmiş olmanızı sağlayacaktır.

Soruların çeşitliliği tercih edilirken en çok zorlandığınız soru tipleri, ÖSYM’nin şimdiye kadar hazırladığı sınavlarda çıkmış ve 
bundan sonra hazırlayacağı sınavlarda da çıkabilecek soru tipleri referans alınmış ayrıca konuyu pekiştirmenize yardımcı olacak 
düzeyde hemen hemen tüm soru tiplerine değinilmiştir.

Yoğun bir araştırma ve çalışma süreci ile hazırlanmış olan bu kitapla ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle pegem@pegem.net 
e-posta adresimizden veya 0 538 594 92 40 WhatsApp hattımız aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Pegem Akademi

Karekod okutmak için tavsiye edilen uygulamalar

QR Droid  Qrafter 

Vatandaşlık sorularının çözüm  
videolarına ulaşmak için  

karekodu okutunuz.
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1

Önerilen Süre: 15 dk.

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzen kuralların-
dan biri değildir?

A) Hukuk kuralları
B) Ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Din kuralları
E) Tabiat kuralları

2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha genel 
ve soyut bir hukuk normudur? 

A) Anayasa 
B) Kanun 
C) Cumhurbaşkanı kararnamesi
D) Yönetmelik
E) Genelge

3. Pozitif hukukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Pozitif hukuk, yürürlükteki yazılı ve yazısız olan 
hukuktur. 

B) Pozitif hukuk, yazılı hukuktan ibarettir. 
C) Pozitif hukuk, yürürlükten kalkmış hukuktur.
D) Pozitif hukuk, olan ve olması amaçlanan ideal 

hukuktur. 
E) Pozitif hukuk, günümüzde uygulanmayan tarihî 

hukuktur. 

4. Toplumsal yaşamı düzenlemede din, görgü ve ah-
lak kurallarının yetersiz kalmalarının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yaptırımlarının yetersiz olması 
B) Yaptırımlarının bulunmaması 
C) Yaptırımlarının kişi üzerinde etkili olmaması 
D) Yaptırımlarını uygulayacak kişilerin bulunmaması 
E) Yaptırımlarının manevi olması 

5. Kişileri, hukuk kurallarına uymaya zorlayan, huku-
kun hangi özelliğidir? 

A) Emirler içermesi 
B) Yaptırımının maddi olması 
C) Sosyal yaşamı düzenlemesi 
D) Subjektif nitelikte olması 
E) Yasaklar içermesi 

6. Örf ve adet hukuku ile ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır? 

A) Kanunları yorumlayıcı etkisi vardır. 
B) Kanunları tamamlayıcı etkisi vardır. 
C) Hukuk kuralarının uygulanmasında başvurulan 

kaynaktır. 
D) Hukuk kurallarını kaldırıcı etkisi vardır. 
E) Özel hukukta hâkimleri bağlayıcılığı vardır. 

7. “Herkesin gelirine yani elde ettiği kazanca göre vergi 
alınmalıdır” cümlesinde vurgulanan adalet türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Denkleştirici adalet B) Dikey adalet 

C) Değiştirici adalet D) Paylaştırıcı adalet 

 E) Düzeltici adalet 

8. Aşağıdakilerden hangisi aile hukuku kapsamı 
içerisinde değerlendirilemez? 

A) Eşler arasındaki mal rejimleri 
B) Velayet 
C) Boşanma 
D) Nişanlılık 
E) Ayni haklar 

Testin Çözümlü Videolarını 
İzlemek İçin Kare Kodu Okutunuz.
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9. Örf ve âdet hukukuna aşağıda belirtilen hukuk 
dallarından hangisinde kesinli kle başvurulamaz? 

A) Ticaret hukuku 
B) Medeni hukuk 
C) Borçlar hukuku 
D) Vergi hukuku 
E) Eşya hukuku

10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının amaç-
larından biri değildir? 

A) Hukuki güvenliğin sağlanması 
B) Toplumsal düzenin sağlanması 
C) Dirlik ve esenliğin sağlanması 
D) Adaletin gerçekleştirilmesi 
E) Mutlak eşitliğin sağlanması 

11. Türk hukuk mevzuatında bedensel cezalara yer 
verilmemesi hangi ilkenin bir yansımasıdır? 

A) Eşitlik ilkesi 
B) Hümanizm ilkesi 
C) Kusursuz ceza olmaz 
D) Kanuni hakim ilkesi 
E) İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza 

koyma yasağı 

12. Hukuk kurallarının özellikleri ile ilgili ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Hukuk kurallarına uyup uymama konusunda 
kişiler öteki sosyal düzen kuralları gibi serbest 
değildir. 

B) Sosyal düzen kuralları ile hukuk kurallarının ara-
sında bir bağ, ilişki ve benzerlikler vardır. 

C) Hukuk kuralları sadece sosyal hayatta kişilerin 
devletle olan ilişkilerini düzenler. 

D) Hukuk kurallarının yaptırımı genellikle o hukuk 
kuralını koymuş olan yetkili makam tarafından 
önceden belirtilmiştir. 

E) Hukuk düzeni, insan aklının bir sonucu olup, ka-
nunun tanıdığı yetki, yasak ve emirlerin toplamı-
dır. 

13. Belli bir ülkede belli bir dönemde uygulanan, ha-
len yürürlükte olan ve yetkili makamlarca konulan 
bütün hukuk kurallarına verilen isim aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Tarihi hukuk B) Mevzu hukuk 

C) İdeal hukuk D) Örf ve adet hukuku 

 E) Pozitif hukuk 

14. TMK. m. 2/2. “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını 
hukuk düzeni korumaz.” Bu kural niteliği açısından 
ne tür bir hukuk kuralıdır? 

A) İlga edici  B) Emredici 

C) Tanımlayıcı  D) Yorumlayıcı 

 E) Tamamlayıcı 

15. Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi 
için bulunması gereken unsurlar aşağıdakilerden 
hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 

A) Maddi unsur - manevi unsur - ahlak unsuru 
B) Hukuki unsur - manevi unsur - genel uygulanabi-

lirlik unsur 
C) Hukuki unsur - ahlaki unsur 
D) Maddi unsur - manevi unsur - hukuki unsur 
E) Maddi unsur - manevi unsur - toplumsal kabul 

unsuru 
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ÇÖZÜMLER
1. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar şunlardır:

-Hukuk kuralları

-Ahlak kuralları

-Görgü kuralları

-Din kuralları

-Örf ve âdetler. 

Cevap E

2. Bir hukuk normu hiyerarşik olarak büyüdükçe içerik 
olarak da daha genel ifadelere yönelir. Yine hukuk normu 
hiyerarşik olarak küçüldükçe daha özel ifadelerden 
bahseder. Örneğin Anayasa’da memurluğun tanımı 
yapılırken, yönetmeliklerde memurların uyacağı esaslar 
belirtilir. Bu sebeple Anayasa hiyerarşik açıdan en büyük 
hukuk normu olduğu için doğal olarak en genel hukuk 
normu da Anayasa olacaktır.

Cevap A

3. Pozitif hukuk, yürürlükte olan tüm hukuku ifade eder. Bir 
ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan yazılı ve yazısız 
tüm hukuk kurallarıdır. Ayrıca; dogmatik hukuk, müspet 
hukuk da pozitif hukuku tanımlamak için kullanılan terim-
lerdir. 

Cevap A 

4. Toplumsal yaşamı düzenlemede din, görgü ve ahlak 
kurallarının yetersiz kalmalarının temel nedeni arkaların-
da hukuk kuralları gibi bir devlet desteğinin bulunmaması 
yani manevi yaptırımlı olmalarıdır ki bu da hukuk kural-
larını diğerleri arasında ayrıcalıklı kılar. Hukuk kuralları 
şekil itibariyle maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. 

Cevap E 

5. Sosyal yaşantıyı düzenleyen tüm kurallar bazı emirler 
ve yasaklar içerirler. Aynı zamanda bu emir ve yasaklar 
toplumun geneli tarafından kabul görmüştür. Sosyal 
hayatı düzenleyen kurallardan olan hukuk kuralları diğer 
kurallardan farklı olarak maddi yaptırıma sahiptir ve bu 
yaptırımlar devlet gücü ile desteklenmiştir. Kişileri hukuk 
kurallarına uyumaya zorlayan özellikler de maddi yaptırı-
ma sahip olması ve devlet gücü ile destekli olmasıdır. 

Cevap B 

6. Toplum içinde uzun süreden beri uygulanagelen, herkes-
çe benimsenen ve devletçe desteklenen yazısız hukuk 
kurallarına örf ve adet hukuku denir. Örfe adet hukuku 
özel hukukta (medeni, borçlar, ticaret hukuku) hakimin 
somut olaya uygulanacak yazılı bir hüküm bulamama-
sı durumunda başvuracağı kaynaktır. Bunun dışında 
kanunları yorumlayıcı, tamamlayıcı etkisi vardır ancak örf 
adet kuralı ile bir hukuk kuralı kaldırılamaz. 

Cevap D 

7. “Herkesin gelirine yani elde ettiği kazanca göre vergi 
alınmalıdır” cümlesinde vergi hukukuna ilişkin paylaştırıcı 
veya dağıtıcı adalet ilkesi vurgulanmıştır. Bu ilke gere-
ğince çok kazanandan çok, az kazanandan da az vergi 
alınır. Verginin herkesten eşit alınması ise denkleştirici 
veya düzeltici  adalettir.

Cevap D 

8. Medeni hukuk esasen dört alt dala ayrılmıştır. Bunlar: 
Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya huku-
kudur. Ayni haklar ise eşya hukukunun inceleme alanına 
girmektedir. Velayet, vesayet, nişanlanma, evlenme, 
boşanma, mal rejimleri aile hukukunun konularıdır.

Cevap E 
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9. Hukukun başvurulması zorunlu olan ikincil kaynağı örf ve 
âdet hukukudur. Ticaret hukuku, medeni hukuk, borçlar 
hukuku gibi özel hukuk dallarında meseleyi çözecek 
yazılı bir hukuk kuralı bulunmaması durumunda örf ve 
âdet hukukuna başvurulabilir. Ancak kanunilik ilkesi 
gereği vergi hukukunda örf ve âdet hukukuna kesinlikle 
başvurulamaz. 

Cevap D 

10. Hukuk, toplum yaşamını düzenleme, sosyal gereksin-
meleri karşılama ve adalet düşüncesini gerçekleştirme 
amaçlarına yönelmiştir. Bu amaçlar şöyle açıklanabilir: 

� Toplum yaşamını düzenleme amacı 

� Toplum gereksinmelerini karşılama amacı 

� Adaleti gerçekleştirme amacı 

� Hukuk kuralları eşitler arasında eşitliği sağlamaya 
çalışır. Hukuk kurallarının herkesi mutlak eşit yapma 
gibi bir amacı olamaz ki aynı zamanda mümkün de 
değildir. 

Cevap E 

11. Hümanizm ilkesi gereğince suçlar için öngörülmüş 
cezaların insan onuruna yakışır biçimde düzenlenmesi 
gerekir. Bu nedenle Türk hukuk mevzuatında bedensel 
cezalara yer yoktur. 

Cevap B

12. Sosyal düzen kuralları ile hukuk kurallarının arasında bir 
bağ, ilişki ve benzerlikler vardır. Hukuk kurallarına uyup 
uymama konusunda öteki sosyal düzen kuralları gibi 
serbest değildir. Hukuk kuralları sadece sosyal hayatta 
kişilerin devletle olan ilişkilerini değil aynı zamanda 
kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini de düzenler. 

Hukuk kurallarının yaptırımı genellikle o hukuk kura-
lını koymuş olan yetkili makam tarafından önceden 
belirtilmiştir. Hukuk düzeni, insan aklının bir sonucu olup, 
kanunun tanıdığı yetki, izi, yasak ve emirlerin toplamıdır. 

Cevap C

13. Mevzu hukuk 

 Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yetki-
li makamlar tarafından konulan hukuk kurallarının 
tümüne mevzu (yazılı) hukuk denir. Kanun,  uluslararası 
antlaşmalar,cumhurbaşkanı kararnamesi, yönetmelikler 
vb. mevzuat adını alır ve mevzu hukuk kapsamındadır. 
Örf ve adetler mevzu hukuka dahil değildir. 

Cevap B 

14. Emredici hukuk kuralları aksine işlem yapılması mümkün 
olmayan hukuk kurallarıdır. Bunlara aykırı hukuki işlemler 
hükümsüzlükle sonuçlanır. Genellikle yapamaz/edemez 
gibi emir bildiren tabirler ile ifade edilir. Bu kurallar, kamu 
düzenini, genel ahlakı ve kişiliği korumak için konulmuş-
lardır. “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 
düzeni korumaz.’’ ilkesi emredici niteliktedir.

Cevap B 

15. Örf ve adet hukukunun kurallarının maddi unsuru; örf ve 
adet kuralının hukuki sorunlara uygulanabilmesi için is-
tenen süreklilik koşuludur. O âdetin, o geleneğin uzunca 
bir süreden beri uygulanmakta olması, onun toplumda ilk 
defa kimin tarafından uygulandığının bilinmemesi hâlinde 
mevcut sayılacaktır. Manevi unsur, toplumda genel kabul 
görme sürecini yansıtmaktadır. Ancak, toplumda genel 
kabul gören tüm kuralların hukuk kuralı sayılamayacağı 
gerçeğinden hareketle, kanuna aykırı olmama yani huku-
kilik unsuru da aranır. 

Cevap D 




