İNSAN HAKLARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada yer alan hak özneleri kategorisinden değildir?
A) Bütün insanlar
B) Vatandaşlar
C) Yabancılar
D) Belli kategoriler
E) Etnik veya dini grup

2- Aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgili devletin özel bir yükümlülüğü yoktur?
A) 10

B) 40 C) 41

D) 59 E)...

3- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik bakımından özel olarak korunması
gereken kategoride sayılmamıştır?
A) Şehit veya maluller B) Engelliler C) Korunmaya muhtaç çocuklar
E) Kadınlar

4- Anayasamızın sosyal ve ekonomik haklar konusunda yükümlülükleri ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Devlet başarılı sporcuyu korur
B) Devlet gençleri ... cehaletten korur
C) Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur
D) Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarını korunmasını sağlar

5- Aşağıdakilerden hangisi anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama
hürriyeti kapsamında değildir?
A) Davalı ve davacı olma hakkı
B) Adil yargılanma hakkı
C) Mahkemelerin kendi görev ve yetkisine giren davalara bakmaktan kaçınamaması.
D) İddia ve savunma hakkı
E) Suçların ve cezaların kanuniliği

6- Aşağıdakilerden hangisi hak sahibinin hakkını olağan amacıyla değil başka bir
amaçla kullanmasıdır?

7- Babasının emekli maaşını almak için boşanan kişinin yaptığı eylem aşağıdakilerden
hangisidir?

8- Aşağıdakilerden hangisi hakların kötüye kullanımında Almanya Anayasasında yer
alan bir yaptırımdır.
A) Grundrechtsverwirking

9- 1982 Anayasasında hem genel hem özel sınırlama Bülent Tanör tarafından nasıl
ifade edilmiştir?

10- Yaşama hakkıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yasadışı şiddete karşı korunma yaşam hakkı ihlali değildir
B) Hukuka uygun olarak tutuklunun veya hükümlünün kaçmasını engelleme yaşam hakkı
ihlali değildir
C) Ayaklanma veya isyanın kanuna uygun bastırılması yaşam hakkı ihlali değildir
D) Zorla kaybetme yaşam hakkı ihlalidir
E) Yaşam hakkının istisnası yoktur

11- Aşağıdakilerden hangisi yaşama hakkı bakımından devlete getirilen
yükümlülüklerden değildir?
A) Öldürme Yasağı B) Kaybetme Yasağı C) Ölçülülük D) Ötenazi Yasağı
E) Etkin Soruşturma
12- Aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma yasağının istisnasından değildir?
A) Hükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırması
B) Kriz ve afet hallerinde kişilerden istenilecek çalışma
C) Yurttaşlık yükümlülüğü kapsamına giren çalışma ve hizmetler
D) Askerlik görevini

13- Bireyin borç karşılığı ya da toprak için süresiz ve kendisinin son veremeyeceği bir
bağ altında hizmet etmesi nedir?
A) Kulluk

B) Kölelik

C) Zorla Çalıştırma

D) Angarya

E) İş Akti

14- Bireyin her türlü haktan yoksun olarak mal ve ya meta gibi muamele görmesi nedir?
A) Kulluk
B) Kölelik
C) Zorla Çalıştırma D) Angarya E) İş Akti

15- Türkiye tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
14 Ekim 1990

16- Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesindeki temel ilkelerden değildir?
A) Çocuklara karşı ayrımcılık yasağı
B) Çocuğun yüksek yararı
C) Çocukların yaşama ve gelişme hakkı
D) Çocukların katılım hakkı

17- Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Bazı haklar için başvurulabilir
B) Sadece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki haklar için başvurulabilir
C) Tüm haklar için başvurulabilir

18- Türkiye de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru aşağıdakilerden
hangisi ile düzenlenmiştir?
2010 Anayasa Değişikliği

19- Ölüm cezası aşağıdakilerden hangisi ile tamamen kaldırılmıştır?
A) 13. Protokol

20- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının diğer haklara ve hukuk kurallarına göre
öncelikle dikkate alınması gerektiğini ifade eden özelliklerinden biridir?
A) Evrensellik B) Objektiflik C) Etkililik D) Genellik E) Üstünlük

21- Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?
A) Devletin sınırlandırılması
B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması
C) Parlamenter sistem kurallarının benimsenmesi
D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması
E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

22- Türkiye’de ölüm cezasının istisnai birkaç durum dışında kaldırılışı hangi yıl
kaldırılmıştır?
A) 1999

B) 2001

C) 2003

D) 2004

E) 2011

23- Türkiye’de ölüm cezası hangi yıl tüm durumlar için kaldırılmıştır?
A) 1999

B) 2001

C) 2003

D) 2004

E) 2011

24- Aşağıdakilerden hangisi AİHM’ye başvuru şartlarından değildir?
A) İç hukuk yollarının tüketilmesi
B) İç hukukta 6 ay geçmemiş olması
C) Sadece taraf devletlere yönelik ihlal iddiaları incelenmeye alınır
D) Sadece taraf devletlerin yurttaşlarının başvuruları kabul edilebilir
E) Sadece sözleşme kapsamındaki haklar için başvuruda bulunulabilir

25- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki şehirlerin hangisindedir?
A) Brüksel

B) Lüksemburg

C) Strazburg

26- AİHM 6. Protokolün kapsamı nedir?
A) Bazı istisna durumlar hariç ölüm cezasının kaldırılması
B) Ölüm cezasının tümüyle kaldırılması
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Evlilik hakkı

D) La Hey

E) Cenevre

E) Mülkiyet hakkı
27- Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye’yi temsilen bulunan son yargıç
hangisidir?
A) Feyyaz Gölcüklü
B) Işıl Karakaş
C) Rıza Türkmen
D) A. Şeref Gözübüyük
E) Bülent Tanör

28- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurunun esası hakkında karar
verilmeden önce, başvurucu ve sözleşmeci devlet arasında AİHM aracılığıyla gizlice
yürütülen ve başvurucu ile hakkında başvurulan devleti anlaşma sağlayan yol
hangisidir?
Dostane çözüm

29- Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile
düzenlenmemiştir?
A) Adil yargılanma hakkı
B) Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı
C) Toplantı yapma ve dernek kurma hakkı
D) Evlenme hakkı
E) Sosyal güvenlik hakkı
30- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bölgesel nitelikte bir sözleşmedir
B) AB çerçevesinde imzalanmış bir sözleşmedir
C) Sözleşme ile hukuken başlayıcı karar alma yetkisine sahip İnsan Hakları Mahkemesi
kurulmuştur
D) Ana metinde sosyal hakları güvence altına almamıştır
E) Sözleşmede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru usulüne yer verilmiştir

31- AİHM bakımından kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlalini oluşturan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahkumiyet kararı üzerine hapsedilme
B) Uzun süren gözaltı uygulaması
C) Bir küçüğün eğitiminin izlenmesi amacıyla hukuka uygun bir kararla tutulması
D) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için bunu taşıyanların hukuka uygun olarak
tutulması
E) Ülkeye izinsiz olarak gitmek isteyen bir kişinin girişinin önlenmesi
32- Aşağıdakilerden hangisi BM ‘’Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme’’ ile düzenlenen hak ve özgürlüklerden biri değildir?
A) Yaşama hakkı
B) Özgürlük ve güvenlik hakkı
C) Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü
D) Adil yargılanma hakkı
E) Çalışma hakkı

33- İnsan hakları özneleri bakımından incelendiğinde hangi iki kavram öne
çıkmaktadır?
A) Toplantı ve gösteri yürüyüşü/grev hakkı
B) Sosyal güvenlik hakkı/konut hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Kamu görevine girme hakkı/siyasi partiye katılma hakkı
E) Bireysel haklar/kolektif haklar

34- Örgütlenme özgürlüğüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Demokratik toplumda vazgeçilmezdir
B) Bu özgürlük sadece gönüllü olarak bir araya gelenleri kapsar
C) Siyasi parti özgürlüğünü kapsar
D) İfade özgürlüğü ile yakından ilişkilidir
E) Baro vs. meslek kuruluşlarını kapsar

35- Aşağıdakilerden hangisi katılım hakları içerisinde değildir?
A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
B) İfade özgürlüğü
C) Örgütlenme özgürlüğü
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü
E) Seçme ve seçilme hakkı
36- Herkese 10 şeker verilen bir durumda birine 11 şeker vermek, hangisiyle ifade
edilebilir?
A) Pozitif ayrımcılık
B) Negatif ayrımcılık
C) Mutlak eşitlik
D) Nispi eşitlik
E) Rasyonel özgürlük

37- Herkese 10 şeker verilen bir durumda birine 9 şeker vermek, hangisiyle ifade
edilebilir?
A) Pozitif ayrımcılık
B) Negatif ayrımcılık
C) Mutlak eşitlik
D) Nispi eşitlik
E) Rasyonel özgürlük

38- Aşağıdakilerden hangisi AİHS’nin Türk hukukundaki yeri açısından yanlıştır?
A) Uluslararası antlaşmalarının anayasaya aykırılığı ileri sürülemez
B) Uluslararası antlaşmalar yasa gücündedir
C) Uluslararası antlaşmalar kanun hükmünde olup doğrudan hüküm doğuramaz
D) Uluslararası antlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine
başvurulamaz
E) Antlaşmanın kanuna aykırı olması durumunda sözleşmeler uygulanır

39- Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
(anayasa madde 66 oku)

40- İnsan haklarının bütün insanları kapsadığını ifade eden özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ulusallık B) Yerellik

C) Üstünlük D) Evrensellik E) Etkililik

41- “Hakların hepsi istisnasız bütün çocuklar için geçerlidir” ifadesi Çocuk Hakları
Sözleşmesinin hangi ilkesine uyar?
A) Çocuğun yüksek yararı
B) Yaşam ve gelişme
C) Ayrım gözetmeme
D) İsim ve vatandaşlık
E) Eğitim
42- AİHM verdiği kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen organ
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakanlar Komitesi
B) Güvenlik Konseyi
C) Lahey Adalet Divanı
D) İnsan Hakları Komitesi
E) Birleşmiş Milletler
43- Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan değildir?
A) Mülkiyet hakkı
B) Sağlık hakkı
C) Eğitim Hakkı
D) Din ve vicdan özgürlüğü
E) Çalışma ve sözleşme hakkı

44- Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklarından biri değildir?
A) Seçme hakkı
B) Seçilme Hakkı

C) Vatandaşlık Hakkı
D) Toplandı ve gösteri yürüyüşü hakkı
E) Dilekçe hakkı

45- Isiah Berlin’e göre özel alanda sahip olunan özgürlük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Negatif Özgürlük
B) Pozitif Özgürlük
C) Sınırlı Özgürlük
D) Demokrasi Özgürlüğü
E) Siyasal Özgürlük

46- “Rızayla ola bile bir insan hakkının kullanılamamazlığı yapılamaz” cümlesinde
insan haklarının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Evrensellik

B) Mutlaklık

C) Bireysellik

D) Vazgeçilmezlik

E) Doğuştanlık

47- Devletlerin birey ve toplumun hak ihlalleri durumunda sorumlu olmasının temel
dayanağı olan ilke hangisidir?
A) Hukuk devleti
B) Laiklik
C) Kanun önünde eşitlik ilkesi
D) Kanun önünde eşitlik ilkesi
E) Kamu gücünün üstünlüğü

48- Uluslararası Hukukta ceza hukukuna tabi olması gereken bir davranışın fiili ve
hukuki nedenlerle cezasız kalmasını açıklamak için kullanılan insan hakları ihlali
alan olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza hali
B) İnfaz hali
C) Cezanın ertelenmesi
D) Cezasızlık hali
E) Cezanın geriye bırakılması

49- Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklar arasında değildir?
A) Sağlık hakkı
B) Çalışma hakkı
C) Dinlenme hakkı
D) Sosyal güvenlik hakkı
E) Kişi güvenliği hakkı

50- Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak haklar arasında değildir?
A) Sosyal güvenlik hakkı
B) İletişim hakkı
C) Bilgi edinme hakkı
D) Kültürel mirasa katılma hakkı
E) Çevre hakkı

51- Çocuklar hakları ile ilgili olarak aşağıdaki haklardan hangisinden söz edilemez?
A) Çocukların korunması
B) Eğitim ve öğrenim görme hakkı
C) Küçüklerin çalışma şartları
D) Gençlerin alkol , uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan korunması
E) Örgütlenme hakkı

52- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Türkiye kaç yılında imzalamıştır?
A) 1992
B) 1964
C) 1980
D) 1962
E) 1954

53- Bireysel başvuru ne zamandan beri uygulanmaktadır Türkiye’de?
23 Eylül 2010

54- Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?
A) Hakların bireysel olması
B) Doğuştan ve toplum öncesi olması
C) Mekân ve zamandan bağımsız olması
D) İsteğe bağlı olarak veya devletin tasarrufunda olarak kullanılmaz/mutlaktır
E) Devletin çıkarları karşısında ihlal edilebilmesi

55- 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi, haberleşme hürriyetinin
sınırlanmasında başvurulabilecek sebeplerden biri değildir?
A) Sosyal ve ekonomik gelişmelerin sağlanması
B) Genel sağlığın korunması
C) Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
D) Milli güvenliğin sağlanması
E) Genel ahlakın korunması

56- Siyasi parti üyeliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasasında yer
almadığı halde 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununda yer almaktadır?
A) Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir
B) Yükseköğretim elemanları siyasi partilere üye olabilir
C) Silahlı kuvvetler mensupları siyasi partilere üye olamazlar
D) Terör eylemlerinden mahkum olanlar siyasi partilere üye olamazlar
E) Siyasi parti üyesi olabilmek için Türk vatandaşı olmak zorunludur

57- Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasının kişinin hakları ve ödevleri bölümünde
yer almaz?
A) Mülkiyet hakkı
B) Düzeltme ve cevap hakkı
C) Basın hürriyeti
D) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
E) Zorla çalıştırma yasağı

58- 1982 Anayasasına göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkına sahiptir
B) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, kamu düzeni sebebiyle sınırlandırılabilir
C) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, suç işlenmesinin önlenmesi amacı ile
Bakanlar kurulu kararıyla sınırlandırılabilir
D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması amacıyla kanunla sınırlanabilir
E) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart
ve usuller kanunda gösterilir

59- Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda idari ve yargısal başvuru yollarının
tüketilmesi neyi ifade etmektedir?
Bireysel başvurunun ikincilliği

60- Bireysel başvuru harcı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Harca tabiidir, ödeme gücü olmayanlar adli yargıya başvurabilir.

61- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek tazminat ödediği davadır?
Loizidou Davası

62- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, ülke aleyhine en çok başvuruda bulunanlar
hangileridir?
Türkiye-Ukrayna-Macaristan

63- İHM’de Genel Kurulun bireysel başvuruya ilişkin görevi aşağıdakilerden
hangisidir?
İçtihat farklılıklarını karara bağlamak

