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1. Taraflar arasında aksi kararlaştırılamayan ve ka-
nundaki düzenlemeye uyulmaması durumunda bir 
yaptırımın söz konusu olduğu hukuk kurallarına 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedek hukuk kuralları
B) Tanımlayıcı hukuk kuralları
C) Emredici hukuk kuralları
D) Yorumlayıcı hukuk kuralları
E) Tamamlayıcı hukuk kuralları

2. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardım-
cı kaynakları arasında yer alır?
A) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
B) Kanunlar
C) Mahkeme kararları
D) Yönetmelikler
E) İçtihadı birleştirme kararları

3. Toplum içinde yaşayan insanların ihtiyaçları göz 
önüne alındığında akıl yoluyla ulaşılabilen ve 
adalet fikrine dayanan kurallar, hukukun hangi 
anlamını ifade eder? 
A) Dogmatik hukuk 
B) Hukuk sosyolojisi 
C) Doğal hukuk 
D) Mevzuu hukuk 
E) Pozitif hukuk 

4. 
I. Kanun
II. Anayasa
III. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Yukarıda verilen hukuk kurallarının normlar 
hiyerarşisine göre büyükten küçüğe sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II, III B) II, III, I
C) III, I, II D) II, I, III

E) I, III, II

5. Hukuk kurallarının çeşitlerine ilişkin ayrımlar dik-
kate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tabii hukuk, mevcut hukuk kurallarına yol göste-

ren ideal hukuk kurallarını ifade eder.
B) Pozitif hukuk belli bir ülke ve zamanda yürür-

lükte olan yazılı ve yazılı olmayan bütün hukuk 
kurallarını ifade eder.

C) Bir ülkede, belli bir dönemde yürürlükte bulunan 
yetkili makamlarca koyulmuş hukuk kuralları, 
mevzuatı oluşturur.

D) Bir hakkın varlığına ve içeriğine ilişkin kurallar 
maddi hukukun konusunu oluştururken, bunların 
uygulanış biçimini ve usulünü izleyen kurallara 
şekli hukuk adı verilir.

E) Kişilerin eşitlik ilkesi içinde kendi aralarındaki 
ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları, kamu huku-
ku olarak adlandırılır.

6. İçtihadı birleştirme kararlarını aşağıdakilerden 
hangisi verebilir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Yargıtay

D) İçişleri Bakanı

E) TBMM Başkanı

7. Medeni hukukun asli kaynaklarına ilişkin aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Örf ve âdet hukuku; din, görgü ve ahlak kuralla-
rından farklı olarak hâkimi bağlayıcı niteliktedir.

B) Hâkimin hukuk yaratması için yazılı kaynaklarda 
ve yazısız kaynaklarda hüküm bulunmaması 
gerekir.

C) Örf ve âdet hukuku, özel hukukta yazılı olma-
yan ancak hukukun ikinci düzeydeki bağlayıcı 
kaynağıdır.

D) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanun ve 
uluslararası antlaşmalar gibi hukukun asli kay-
naklardır.

E) Doktrin ve mahkeme kararları hâkimin bir uyuş-
mazlıkta başvurması gereken zorunlu kaynaklar 
arasındadır.

8. 

I. Örf ve âdet hukuku

II. 1961 Anayasası

III. Türk Ticaret Kanunu

IV. Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi 
Destekleme Yönergesi

Yukarıdakilerden hangisi Türk hukuk mevzuatı içe-
risinde yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) III ve IV

 D) I, II ve III E) II, III ve IV

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK1
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Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK

9. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu hukuku tüzel 
kişisi değildir?

A) Belediye B) Sendika         C) İl özel idaresi

 D) Üniversite E) Köy 

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

A) Mutlak eşitliğin sağlanması

B) Hukuki güvenliğin sağlanması

C) Toplumsal ihtiyaçların karşılanması

D) Kazanılmış hakların koruması

E) Adaletin gerçekleştirilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi askıda hükümsüzlük (tek 
taraflı bağlamazlık) yaptırımına tabidir?

A) Bir kamu görevlisinin hukuka aykırı bir idari 
işlemle meslekten uzaklaştırılması

B) On yedi yaşındaki çocuğun velisinin izni olma-
dan satım sözleşmesi yapması

C) Bir kimsenin evlendiği kişinin evlenmek istedi-
ği kişi değil de onun ikizi olduğunu sonradan 
öğrenmesi

D) Satılan bir malın bedelinin ödenmemesi

E) Hemcinsler arasındaki evlilik sözleşmesi

12. 

I. Milletlerarası antlaşma 

II. Anayasa 

III. Yönetmelik 

IV. Genelge

Yukarıdaki hukuk normlarının üstünlük sıralaması 
aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?
A) I, II, III, IV B) II, I, III, IV
C) III, II, I, IV D) II, III, I, IV

E) I, II, IV, III

13. Medeni Kanun’a göre, “Yeniden evlenmek isteyen 
kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat 
etmek zorundadır.” 

Medeni Kanun’un bu hükmü ne tür bir hukuk 
kuralıdır?

A) Yorumlayıcı hukuk kuralı

B) Tamamlayıcı hukuk kuralı

C) Emredici hukuk kuralı

D) Tanımlayıcı hukuk kuralı

E) Yedek hukuk kuralı

14. Sağlık Bakanlığında görevli memur A’ya işe geç gelip 
erken ayrıldığı için disiplin amiri tarafında uyarma 
cezası verilmiştir.  

Memura verilen disiplin cezası işleminin türü ve 
memurun disiplin cezasına karşı dava açabileceği 
yargı kolu aşağıdakilerden hangisinde doğru veril-
miştir?

A) İdari işlem – İdari yargı

B) Özel hukuk işlemi – Adli yargı

C) İdari işlem – Uyuşmazlık yargısı

D) Özel hukuk işlemi – İdari yargı

E) İdari işlem – Anayasa yargısı

15. Devlet idaresinin örgüt ve işleyişi, kişilerin idare 
ile olan ilişki ve anlaşmazlıkları ve kamu hizmet-
lerinin görülmesi gibi konuları düzenleyen hukuk 
kurallarının yer aldığı hukuk alanına verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdare hukuku 

B) Devletler genel hukuku

C) Anayasa hukuku 

D) Kamu hukuku

E) Devletler özel hukuku

16. Sözleşme taraflarından birinin sözleşme hüküm-
lerine uymayarak diğer tarafı zarara uğratması 
durumunda, söz konusu zarar aşağıdaki yaptırım 
türlerinden hangisi uygulanarak karşılanır?

A) Ceza

B) İdari işlemin iptali

C) Butlan

D) Tazminat

E) Hükümsüzlük



1. B         2. A         3. D         4. B         5. E         6. E         7. D          8. A

1. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukuk içerisinde 
değerlendirilemez?

A) Kişiler hukuku

B) Ticaret hukuku

C) Eşya hukuku

D) Aile hukuku

E) Miras hukuku

2. Medeni Kanunun 118. maddesine göre “Nişanlanma, 
evlenme vaadiyle olur.” hükmü, hukuk kurallarının 
nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, aşağı-
dakilerden hangisine örnektir?

A) Tanımlayıcı

B) Emredici

C) Tamamlayıcı

D) Yetki verici

E) Yorumlayıcı

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk mevzuatın-
da bağlayıcılık bakımından diğerlerinden daha 
üstündür?

A) Vergi Kanunu

B) Ceza Kanunu

C) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği

D) 1982 Anayasası

E) Muaccel Borçların Yeniden Yapılandırılması 
Genelgesi

4. Aşağıdakilerden hangisi Türk pozitif hukuku kap-
samında yer almaz?

A) Örf ve âdet hukuku

B) 1961 Anayasası

C) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliği

D) Türkiye ile Moldova Arasında Savunma Sanayii 
İş Birliği Antlaşması

E) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

5. Aşağıdakilerden hangisi kanunların genel özellik-
lerinden biri değildir?
A) Genellik

B) Soyutluk

C) Yaptırıma dayalı olma

D) Kişilik dışı olma

E) Yazısız olma

6. Örf ve âdet hukukuna aşağıdaki hukuk dallarından 
hangisinde kesinlikle başvurulamaz? 
A) Ticaret hukuku 

B) Medeni hukuk 

C) Borçlar hukuku 

D) Aile hukuku 

E) Ceza hukuku

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 706:  ‘’Vade 
olarak bir ayın başı, ortası veya sonu gösterilmişse, 
bunlardan ayın birinci, on beşinci ve sonuncu günleri 
anlaşılır’’.

Bu kural, niteliğine göre aşağıdakilerden hangisi-
ne örnek olarak verilebilir? 

A) Emredici hukuk kuralı 

B) Yasaklayıcı hukuk kuralı 

C) Tamamlayıcı hukuk kuralı 

D) Yorumlayıcı hukuk kuralı 

E) Tanımlayıcı hukuk kuralı 

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk boşluğunu doğru 
tanımlar?

A) Bir meseleye uygulanacak yazılı ve yazısız bir 
hukuk kuralının olmamasıdır.

B) Bir meseleye uygulanacak yazılı bir hukuk kura-
lının bulunmamasıdır.

C) Bir meseleye uygulanacak örf ve âdet hukuku-
nun bulunmamasıdır.

D) Bir meseleye uygulanacak normlar konusundaki 
yetersizliktir.

E) Bir meseleye uygulanacak bir mevzuat hukmü-
nün bulunmamasıdır.

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK2
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9. Vatandaşlar arasında özel hukuktan doğan uyuş-
mazlıklar, aşağıdaki yargı türlerinden hangisinde 
karara bağlanır?

A) Ceza yargı

B) Medeni yargı

C) İdari yargı

D) Hesap yargısı

E) Uyuşmazlık yargısı

10. Medeni Kanun’a göre hâkim, önüne gelen davada 
gerçek kanun boşluğu ile karşılaştığında ilk önce 
aşağıdakilerden hangisini yapar? 

A) Hukuk yaratır. 

B) Takdir yetkisini kullanır. 

C) Örf ve âdet hukukunu uygular. 

D) Objektif ahlak kurallarını uygular. 

E) Yorum yöntemlerine başvurur.

11. Hukuk kurallarının yaptırımı hakkında aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuka aykırı bir şekilde başkalarına verilen 
zararın ödetilmesi yaptırımına tazminat denir.

B) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü kurucu 
unsurlara sahip olmaması nedeniyle hukuki 
sonuç doğurmamasına yokluk denir.

C) Bir memurun haksız bir şekilde memurluktan 
çıkarılması hâlinde hukuka aykırı  işleme karşı 
iptal yaptırımı uygulanır.

D) Resmî evlendirme memuru önünde yapılma-
yan bir evlilik hukuk dünyasında nispi butlana 
dayanan bir işlem olup hükümsüzlük yaptırımına 
maruz bırakılır.

E) Borcunu yerine getirmeyen borçluya karşı zorla 
borcunu yerine getirmesi için cebri icra yaptırımı 
uygulanır.

12. Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklan-
mamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştir-
mek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, 
bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek 
suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi 
toplulukları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakıf B) Sendika C) Dernek

 D) Kooperatif E) Siyasi parti

13. Türk Medeni Kanunu’na göre, sağ ve tam doğmuş 
çocuklar için doğuma ilişkin bildirimler aşağıdaki-
lerden hangisine, zamanında tescil ettirilmelidir?

A) Doğum kütüğü

B) Aile kütüğü

C) Nüfus kayıt kütüğü

D) Evlenme kütüğü

E) Yerleşim yeri kütüğü

14. Medeni Kanun’un 4. maddesine göre, hâkimin 
takdir yetkisini kullanarak hukuki uyuşmazlığı çö-
züme kavuşturduğu boşluk türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kural dışı boşluk

B) Açık boşluk

C) Gerçek boşluk

D) Kural içi boşluk

E) Öngörülemeyen boşluk 

15. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi gerçek kişilerin mirasçı olabilmesi için 
aranan şartlardandır?
A) Ergin olmak

B) Fiil ehliyetine sahip olmak

C) Ayırt etme gücüne sahip olmak

D) Hak ehliyetine sahip olmak

E) On sekiz yaşını doldurmuş olmak

16. Aşağıdakilerden hangisi, medeni hukukun hak 
sahibi olan varlıkların türlerini, hâllerini, yakınlık 
bağlarını, adlarını, ve yerleşim yerlerini düzenle-
yen koludur?
A) Borçlar hukuku

B) Eşya hukuku

C) Miras hukuku

D) Kişiler hukuku

E) Aile hukuku

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK
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1. Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hak-
ları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle 
oluşan, tüzel kişiliğe sahip mal topluluğuna ne ad 
verilir?

A) Sendika B) Dernek C) Vakıf

 D) Kooperatif E) Siyasi parti

2. Türk Medeni Kanunu’na göre, küçük veya kısıtlı-
ların haklarının korunması amacını taşıyan kamu 
hizmeti niteliğindeki özel hukuk kurumuna ne ad 
verilir?

A) Velayet

B) Hısımlık

C) Yasal danışman

D) Kayyım

E) Vesayet

3. Medeni Kanunu’na göre, gerçek kişiliğin baş-
langıç anı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Çocuğun sağ olarak tamamen doğmuş olması 
gerekir.

B) Çocuğun ana rahmine düşmüş olması yeterlidir.

C) Çocuğun sağ olarak, tamamen ve özürsüz doğ-
muş olması gerekir.

D) Çocuğun sağ olarak doğması yeterli olup ana 
vücudundan ayrılması gerekmez.

E) Çocuğun tamamen ana vücudundan ayrılması 
önemlidir, sağ doğmanın önemi yoktur.

4. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı hukuk kura-
lıdır?

A) Olağanüstü evlenme yaşı kadın ve erkeğin on 
altı yaşını doldurmasıdır.

B) Ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar ve küçükler 
yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi 
işlemleriyle borç altına giremezler.

C) Borcun ifası için bir ayın başlangıcı veya sonu 
belirlenmişse bundan ayın birinci ve sonuncu 
günü anlaşılır.

D) Tacir, bir işletmeyi kısmen de olsa kendi adına 
işleten kimseye denir.

E) Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça veya 
aksine bir âdet bulunmadıkça, satıcı ve alıcı 
borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlüdürler.

5. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, erginlik 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erginlik on sekiz yaşının doldurulmasıdır.

B) Evlenme yoluyla ve mahkeme kararı ile erginlik 
erken erginlik halleridir.

C) Olağan evlenme yaşı kadın ve erkekte on yedi 
yaşının doldurulmasıdır.

D) Evlenme ile kazanılan erginlik evlenmenin 
boşanma ile sonuçlanması durumunda kendili-
ğinden sona erer.

E) On beş yaşını dolduran çocuk hâkim kararı ile 
ergin kılınabilir.

6. 

I. Kanun 

II. Anayasa 

III. Yönetmelik 

IV. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

1982 Anayasası’na göre, yukarıdaki normların 
hiyerarşik olarak üstten alta doğru olacak şekilde 
sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 
A) I, II, III, IV  B) II, I, III, IV 
C) I, II, IV, III  D) III, I, II, IV 

E) II, I, IV, III 

7. Bir kimsenin, durumun gereklerine göre kendisinden 
beklenen özeni göstermesine rağmen bir hakkın 
kazanılmasına ve hukuki sonucun doğmasına ilişkin 
engelin farkında olmamasıdır. 

Bu ifadeyle açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hak ehliyeti 

B) Dürüstlük

C) Kanuna karşı hile 

D) Muvazaa 

E) İyi niyet

8. Ergin olma, Türk Medeni Kanunu’nda kural olarak 
aşağıdakilerin hangisiyle ilişkili kılınmıştır? 

A) Belli bir yaşı doldurma 

B) Ana rahmine düşme

C) Mümeyyiz olma 

D) Kısıtlı olmama

E) Gerçek kişi olma

Temel Hukuk Bilg is i3 VATANDAŞLIK
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9. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun bağ-
layıcı kaynaklarından biri değildir?
A) 1982 Anayasası
B) İçtihadı birleştirme kararları
C) Örf ve âdet hukuku
D) Mahkeme içtihatları
E) Türk Borçlar Kanunu

10. Gerçek kişilik ve hak ehliyeti birlikte değerlendiril-
diğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hak ehliyeti hak ve borçlara sahip olma ehliye-

tidir.
B) Kişilik çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu 

anda başlar.
C) Kişilik ve hak ehliyeti, gerçek kişilerde ölüm 

hâlinde aynı anda sona erer.
D) Çocuk hak ehliyetini tam ve sağ doğmak koşu-

luyla ana rahmine düştüğü andan itibaren elde 
eder.

E) Hak ehliyeti kişilik kazanma ile birlikte başlar, 
ölüm ile birlikte sona erer.

11. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A) Gerçek kişilerde kişilik tam ve sağ doğumla 

başlar.
B) Hukukta kişi kavramı gerçek kişilerin yanında 

tüzel kişiler için de kullanılır.
C) Hukuken hak sahibi olabilen ve borç altına gire-

bilen varlıklara kişi denir.
D) Kişiliğin başlaması ile birlikte kişi fiil ehliyetini de 

elde etmiş olur.
E) Kişilik,  kişiye bağlı ve hukukça korunan şahsi, 

manevi ve hukuki nitelikteki varlıkların ve kişisel 
durumların tümünü ifade eder.

12. Hak ehliyetine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?
A) Bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içerisin-

de haklara ve borçlara sahip olmada eşittirler.
B) Genellik ilkesi gereği her insanın hak ehliyeti 

vardır.
C) Bir kimsenin hak ehliyetine sahip olması fiil ehli-

yetine de sahip olduğu anlamına gelmez.
D) Hak ehliyeti özel hukuk tarafından tanınan hak-

lara ve borçlara sahip olabilme ehliyetidir.
E) Gerçek kişilerin hak ehliyeti varken tüzel kişilerin 

hak ehliyeti yoktur.

13. Kişiliğin sona ermesine ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi  yanlıştır?

A) Ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektiren bir 
durumda kaybolan ve cesedi bulunamayan kişi 
ölmüş sayılır.

B) İki kişinin hangisinin önce, hangisinin sonra 
öldüğü tespit edilemiyorsa ikisinin de aynı anda 
öldüğü kabul edilir.

C) Ölüm gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir 
olaydır.

D) Doğum gibi ölüm de nüfus sicilindeki kayıtlarla 
ispat olunur.

E) Ölüm karinesi kesin bir karinedir.

14. Türk  Borçlar  Kanunu’na  göre,  aşağıdakilerden 
hangisinin  yaptırımı  olarak  “mutlak butlanla hü-
kümsüzlük” öngörülmemiştir?

A) Sözleşme kurulduğu anda sözleşme konusunun 
imkânsızlığı 

B) Kanunun emredici hükümlerine aykırılık

C) Aşırı yararlanma

D) Kamu düzenine aykırılık

E) Ahlâka aykırılık

15. Ölüm karinesinin uygulanabilmesi için gerekli tüm 
kanuni şartlar gerçekleştiğinde kaybolan kişinin 
yakınlarının başvuracağı makam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sulh hukuk mahkemesi

B) Noter

C) Asliye hukuk mahkemesi

D) Mahallin en büyük mülki amiri

E) Belediye başkanı

16. Bir kimseden uzun süre haber alınamama nede-
niyle hakkında gaiplik kararı aldırılabilmesi için en 
az kaç yıl geçmesi gerekir?

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

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK



1. D          2. B          3. E          4. E         5. B         6. D         7. C          8. B

1. Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliğin sona 
erme sebeplerinden biri değildir?

A) Gaiplik

B) Ölüm

C) Ölüm karinesi

D) Ayırt etme gücününün yitirilmesi

E) Birlikte ölüm karinesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, bir gerçek kişinin hak 
veya fiil ehliyetine sahip olması yönünden herhan-
gi bir etkiye sahip değildir?

A) Ayırt etme gücüne sahip olmak

B) Yaşlı olmamak

C) Sağ ve tam doğmuş olmak

D) Kısıtlı olmamak

E) Ergin olmak

3. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin şartların-
dan biri değildir?

A) Ergin olmak

B) Kısıtlı olmamak

C) Reşit olmak

D) Ayırt etme gücüne sahip olmak

E) Nüfus siciline kayıtlı olmak

4. Gaipliğe ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Gaiplik gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir 
olaydır.

B) Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişiler hakkında 
mahkeme gaiplik kararı verebilir.

C) Ölüm tehlikesi içinde kendisinden uzun zaman-
dan beri haber alınamayan kimse hakkında 
mahkeme gaiplik kararı verebilir.

D) Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlike-
sinin üzerinden en az bir yıl veya ölüm tehlikesi 
yok ise kişiden son haber alındığı tarihten bu 
yana en az beş yıl geçmiş olması gerekir.

E) Hakkında gaiplik kararı verilen kişi evli ise evlilik 
hiçbir işleme gerek duyulmadan kendiliğinden 
sona erer.

5. Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü orta-
dan kaldıran nedenlerden biri değildir?

A) Sarhoşluk

B) Savurganlık

C) Yaş küçüklüğü

D) Akıl hastalığı

E) Akıl zayıflığı

6. Türk Medeni Kanunu’na göre, gerçek kişinin 
kanunen ergin sayılabilmesi için gerekli yaş şartı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kadınlarda 15 – erkeklerde 16 yaşın doldurul-
ması

B) Kadınlarda 16 – erkeklerde 17 yaşın doldurul-
ması

C) Kadın ve erkeklerde 17 yaşın doldurulması

D) Kadın ve erkeklerde 18 yaşın doldurulması

E) Kadın ve erkeklerde 20 yaşına girilmiş olunması

7. Türk Medeni Kanunu’na göre, olağan evlenme 
yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlarda ve erkeklerde 15 yaşın doldurulması

B) Kadınlarda ve erkeklerde 16 yaşın doldurulması

C) Kadın ve erkeklerde 17 yaşının doldurulması

D) Kadın ve erkeklerde 18 yaşın doldurulması

E) Kadın ve erkeklerde 19 yaşın doldurulması

8. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi olağanüstü evlenme yaşıdır?

A) Kadınlarda ve erkeklerde 15 yaşın doldurulması

B) Kadınlarda ve erkeklerde 16 yaşın doldurulması

C) Kadın ve erkeklerde 17 yaşının doldurulması

D) Kadın ve erkeklerde 18 yaşın doldurulması

E) Kadın ve erkeklerde 19 yaşın doldurulması

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK4



9. E         10. E          11. D          12. D         13. C          14. B          15. B         16. A

9. Aşağıdakilerden hangisi mahkeme kararı (kaza-i 
rüşt) ile ergin kılınma için kanunen aranan şartlar-
dan biri değildir?

A) Küçüğün ergin kılınma isteği

B) Küçüğün ergin kılınmadan menfaati

C) Küçüğün ana ve babasının izni

D) Küçüğün 15 yaşını doldurması

E) Küçüğün ilköğrenimini bitirmiş olması

10. Aşağıdakilerden hangisi kanunen vesayet altına 
alınabilecek kişiler arasında yer almaz?

A) Savurgan kimseler

B) Bizzat istekte bulunmuş kimseler

C) Velayet altında olmayan çocuklar

D) Akıl hastalığı – akıl zayıflığı olan kimseler

E) Velayet altındaki çocuklar

11. Aşağıdakilerden hangisi bir kişi hakkında mahke-
mece kısıtlama kararı verilmesine neden olan ve 
kanunda sınırlı sayıda belirtilen nedenlerden biri 
değildir?

A) Bir yıl veya daha süreli özgürlüğü bağlayıcı bir 
cezaya mahkûm olmak

B) Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı

C) Kötü yaşama tarzı ve kötü yönetim

D) Yaş küçüklüğü

E) Savurganlık

12. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi ehliyet türleri arasında yer almaz?

A) Tam ehliyetliler

B) Sınırlı ehliyetliler

C) Tam ehliyetsizler

D) Sınırsız ehliyetliler

E) Sınırlı ehliyetsizler

13. Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem ehliyeti 
bakımından tam ehliyetlidir?

A) 16 yaşında ve ayırt etme gücüne sahip velayet 
altındaki çocuk

B) 17 yaşında, bekar ve ayırt etme gücüne sahip 
kadın

C) 20 yaşında ve ayırt etme gücüne sahip erkek

D) 19 yaşında, savurganlık nedeniyle kısıtlanmış 
kadın

E) 21 yaşında, kendisine yasal danışman atanmış 
kimse

14. Ayırt etme gücü olan, kısıtlı olmayan ve ergin olan 
kişiye bazı işlemlerinde oy ve görüş belirtmek 
üzere bir yasal danışman atanmışsa bu kişinin 
ehliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam ehliyetli

B) Sınırlı ehliyetli

C) Tam ehliyetsiz

D) Sınırlı ehliyetsiz

E) Fiil ehliyetli

15. Ayırt etme gücünden sürekli yoksun  olan bir kim-
senin yapmış olduğu sözleşmeye uygulanacak 
yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdari işlemde iptal

B) Mutlak butlan

C) Nispi butlan

D) Cebri icra

E) Tek taraflı bağlamazlık

16. Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesin-
den iddianamenin kabulüne kadar geçen evre 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soruşturma

B) Kovuşturma

C) Gözaltı

D) Tutuklama

E) Müdafi

Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK
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Temel Hukuk Bilg is iVATANDAŞLIK5
1. Özge ile kocası Utku’nun erkek kardeşi Sertaç 

arasındaki hısımlığın türü ve derecesi aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) İkinci dereceden yan soy hısımlığı 

B) Üçüncü dereceden yarım kan yan soy hısımlığı 

C) Üçüncü dereceden kayın hısımlığı 

D) İkinci dereceden kayın hısımlığı 

E) İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı

2. Bir kişinin aşağıdakilerden hangisiyle evlenme-
sinde hısımlık bağı yönünden herhangi bir engel 
bulunmamaktadır?

A) Evlatlığı ile

B) Kardeşinin çocuğu ile

C) Kuzeni ile

D) Büyük babası ile

E) Amca, teyze, hala veya dayı ile

3. Çeşitli ehliyet gruplarının yapmış oldukları  hukuki 
işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınırlı ehliyetli kişilerin tüm hukuki işlemleri 
ehliyet unsuru yönünden en baştan itibaren 
geçersizdir.

B) Sınırlı ehliyetsiz kişiler, kişiye bağlı haklardan 
bozucu nitelikte olanları bizzat yapabilirler.

C) Tam ehliyetli kişilerin yapacağı tüm hukuki işlem-
ler ehliyet unsuru yönünden geçerlidir. 

D) Tam ehliyetsiz kişilerin tüm hukuki işlemleri 
butlan (geçersizlik) ile hükümsüzdür.

E) Sınırlı ehliyetsizler vakıf kurma işlemini yasal 
temsilci izniyle dahi yapamaz.

4. Ayırt etme gücüne sahip olan ancak ergin olma-
yan ya da ayırt etme gücüne sahip olan ancak 
kısıtlanmış olan kimselerin ehliyet türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tam ehliyetli

B) Sınırlı ehliyetli

C) Sınırlı ehliyetsiz

D) Sınırsız ehliyetsiz

E) Tam ehliyetsiz

5. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizlere ya-
sak işlemler arasında yer almaz?

A) Vakıf kurmak

B) Kefil olmak

C) Önemli bağış yapmak

D) Rekabet yasağı sözleşmesi yapmak

E) Satım sözleşmesi yapmak

6. Elif ile baba bir kardeş olan Engin’in torunu Meh-
met arasındaki hısımlığın türü ve derecesi ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçüncü dereceden yarım kan yan soy hısımlığı

B) Dördüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı

C) Beşinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı

D) Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı

E) Dördüncü dereceden yarım kan yan soy hısım-
lığı

7. Henüz ergin olmamış veya ergin olmakla birlik-
te kısıtlanmış olan çocukların üzerinde Medeni 
Kanun tarafından ana ve babaya tanınan hakka 
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlat edinme

B) Vesayet

C) Veraset

D) Soybağı

E) Velayet

8. İkametgâh kavramına ilişkin olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Herkesin bir yerleşim yeri bulunmalıdır.

B) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle 
oturduğu yerdir.

C) Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri 
ana babasının yerleşim yeridir.

D) “Bir kimsenin aynı anda birden çok yerleşim yeri 
olamaz.” kuralına tüzel kişiler de dâhildir.

E) Vesayet altında bulunanların yerleşim yeri bağlı 
bulundukları vesayet makamının bulunduğu 
yerdir.



9. D          10. E          11. A         12. E          13. A          14. A            15. B          16. D        

9. Hısımlık ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir kimsenin annesi ile hısımlığı birinci derece 
kan hısımlığıdır.

B) Bir kişinin kardeşi ikinci derece yan soy hısmıdır.

C) Bir kişinin büyükannesi o kişinin üst soy kan 
hısmıdır.

D) Bir kişinin eşinin babası ikinci derece kayın 
hısmıdır.

E) Bir kişinin evlatlığı o kişinin yapay hısmıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi kişi topluluğu şeklinde 
örgütlenmiş tüzel kişilerden biri değildir?

A) Sendika

B) Siyasi parti

C) Dernek

D) Ticaret şirketleri

E) Vakıf

11. Ölmüş bir kimsenin mirasçılarına bırakacağı hak-
ların ve borçların tamamına verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tereke

B) Vasiyet

C) Mamelek

D) Mülkiyet

E) Mal varlığı

12. Türk Medeni Kanunu’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi küçüğün ergin kılınmasını gerektiren 
nedenlerden biridir?

A) Nişanlanma

B) Boşanma 

C) Gaiplik 

D) Evlat edinme 

E) Evlenme

13. Taşınır ve taşınmaz bir eşyayı fillî hâkimiyet ira-
desiyle elinde bulundurma ve kaybetmemiş olma 
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Zilyetlik

B) Mamelek

C) Mülkiyet

D) Edim

E) İntifa

14. Aşağıdakilerden hangisi eşya üzerinde kişilere 
kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisi 
veren sınırsız bir ayni haktır?

A) Mülkiyet hakkı

B) Taşınmaz yükü

C) Rehin hakkı

D) Oturma hakkı

E) İntifa hakkı

15. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla kişinin aynı 
eşya üzerinde fiilen taksim edilmemiş ve kural 
olarak eşit sayılan paylar hâlinde mülkiyet hakkı-
na sahip olmasıdır?

A) Birlikte mülkiyet

B) Paylı mülkiyet

C) İştirak hâlinde mülkiyet

D) El birliği ile mülkiyet

E) Müteselsil mülkiyet

16. Bir  sözleşmenin  yapılabilmesi  için  gerekli  olan  
iki irade açıklamasından zaman bakımından önce 
olan irade  açıklamasına  verilen  ad  aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Kabul 

B) Kabule Davet 

C) Edim 

D) Öneri 

E) Öneriye Davet

VATANDAŞLIK Temel Hukuk Bilg is i


