İNSAN HAKLARI SORULARI

1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız
belgelerine yansıyan doğal haklar
öğretisinin

başlıca

4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak
belgeleri kapsamında yer alır?

temsilcisi

kimdir?

a) Virginia Haklar Bildirgesi
b) Magna Carta Libertatum
(Büyük Özgürlük Fermanı)

a) J. J. Rousseau

c) İnsan ve Yurttaş Haklar

b) Voltaire
c) Montesquieu

Bildirgesi
d) Bağımsızlık Bildirgesi

d) John Locke

2. 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan
Bağımsızlık

Bildirisi'nde

hangi

haklara yer verilmiştir?

5. Virginia

Haklar

Bildirisi’nde

yurttaşların hak ve özgürlüklerinin
a) Mutluluğa erişme, yaşam,

temeli neye göre açıklanmıştır?

özgürlük
b) Mülkiyet, özgürlük, yaşam

a) Doğal haklar anlayışına göre

c) Özgürlük, güvenlik, mutluluk

b) Negatif haklara göre

d) Yaşam, özgürlük ve

c) İnsan haklarına göre

cezalandırma

3. Aşağıdakilerden
hakları

d) Pozitif haklara göre

hangisi

düşüncesinin

insan
tarihsel

evriminin bir özelliğidir?

6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi,
Yeni

a) İnsan hakları birden bire ortaya
çıkmıştır.
b) İnsan

hakları

20.

Felse-

düşünürlerinden

birisi

yüzyılın

hakları

a) Ibn-i Haldun
kazanımların

ürünüdür.
d) İnsan

fesi"nin

"Aydınlanma

değildir?

ürünüdür.
c) İnsan

Çağda

haklarının

b) Voltaire
c) Thomas Hobbes

temelinde

d) John Locke

reform hareketi rol oynar.
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7. Aşağıdakilerden

hangisi

İngiliz

özelliklerinden

belgelerinin

biri

değildir?

10. Uluslararası

alanda

bireyin

"hak

öznesi" kimliği kazanması ne zaman
gerçekleşmiştir?

a) Soyut ve evrensel değildir.

a) II. Dünya Savaşı sonrasında

b) Aristokrasi

b) I. Dünya Savaşı sonrasında

ve

burjuvazinin

kendi varlıklarını ve güçlerini

c) 21. yüzyılın başında

kabul ettirme amacı taşır.

d) Sanayi devrimi sırasında

c) Etkili araçlarla iktidarın kötüye
kullanılmasını önlemeye yönelik belgelerdir.
d) Yasamanın yetkilerini sınırlan11. Diğer eserlerinin yanı sıra "İnsan

dırır.

Hakları" adlı çalışmasıyla da tanınan
düşünür kimdir?
8. Amerikan

ve

Fransız

belgelerini

İngiliz belgelerinden ayıran temel

a) T. Paine

özellik nedir?

b) Montesquieu
c) J. J. Rousseau

a) Evrensel

nitelikte

hak

d) T. Hobbes

bildirgeleridir.
b) Doğal haklara dayanır.
c) Ülkeleriyle sınırlıdır.
d) Kişiyi temel alır.
12. İnsan haklarının uluslararası korunmasındaki evrensel sistemler ne
9. İnsan

kopyalamayı

yasaklayan

zaman oluşturulmuştur?

Avrupa Konseyi belgeleri kaçıncı
kuşak

insan

haklarına

örnek

oluşturur?

a) I. Dünya Savaşını izleyen dönemde
b) Sanayi devrimi
c) II. Dünya Savaşını izleyen dö-

a) Birinci kuşak insan hakları
b) İkinci kuşak insan hakları

nemde

c) Üçüncü kuşak insan hakları

d) 1980 sonrası

d) Dördüncü kuşak insan hakları
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13. Aşağıdakilerden

insan

15. Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan

haklarının korunmasında hükümet

Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer

dışı örgütlerin (NGO/ONG) işlevleri

almaktadır?

hangisi

arasındadır?
a) Mülkiyet hakkı
a) Devletin

insan

hakları

b) Sendika hakkı

politikasını ve uygulamalarını

c) Grev hakkı

izlemek

d) a ve b

b) İnsan hakları ihlallerini açığa
çıkarmak
c) İnsan

hakları

konusunda
16. Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan

kamuoyu oluşturmak

Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ver

d) Hepsi

almamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Lokavt hakkı
c) Sağlık hakkı
14. Aşağıdakilerden

hangisi

Avrupa

Sözleşmesi

koruma

sistemi

çerçevesinde

bireysel

başvuru

hakkının

önemli

en

d) Sosyal güvenlik hakkı

koşulların17. Aşağıdaki

dandır?

Uluslararası
a) İç

hukukun

"etkili

öngördüğü

yönetsel

ve

tüm

suçlardan
Ceza

yargısal
a) Soykırım suçu

olması

b) Savaş suçları

b) Başvuruda konu edilen ihlalin
on

iki

ay

Mahkemesi’nin

yargı alanı içindedir?

başvuru yolları"nın tüketilmiş

son

hangisi

içinde

c) İnsanlığa karşı suçlar
d) Hepsi

gerçekleşmiş olması
c) İç

hukuk

çerçevesinde

haksızlığı düzeltici bir sonuç
alınamaması
d) a ve c
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18. Aşağıdaki
Uluslararası

suçlardan
Ceza

hangisi

Mahkemesi’nin

yargı alanı içinde değildir?

21. Aşağıdaki
dördüncü

ifadelerden
kuşak

insan

hangisi
hakları

açısından doğrudur?

a) İnsanlığa karşı suçlar

a) Negatif statü hakları olarak da

b) Soykırım suçu

bilinirler.

c) Uluslararası kaçakçılık

b) Dayanışma hakları olarak da

d) Saldırı suçları

adlandırılırlar.
c) İnsan kopyalamayı yasaklayan
belgeler ilk örneklerini oluşturmaktadır.
d) Halkları kendi kaderlerini

19. Bakanlar Komitesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin organıdır?

(durumlarını, yazgılarını)
özgürce belirleme hakkı ilk
örneklerinden biridir.

a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) İnsan Hakları Avrupa
Komisyonu
c) Avrupa Ekonomik işbirliği ve
Kalkınma Örgütü
d) Avrupa Konseyi

20. Aşağıdaki haklardan hangisi üçüncü
kuşak insan hakları arasında yer

22. Hangi kuşakta yer alan haklar aynı
zamanda

almaz?

negatif

statü

hakları

(koruyucu haklar) olarak da anılır?
a) Barış hakkı
b) Halkların kendi kaderlerini tayin
hakkı

a) Birinci kuşak
b) İkinci kuşak

c) Herkesin insanlığın ortak mal
varlığından yararlanma hakkı

c) Üçüncü kuşak
d) Dördüncü kuşak

d) Cenin hakkı
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23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan
haklarının

ülkemizdeki

tarihsel

gelişimi açısından yanlıştır?

1856 Islahat Fermanı haklar
bazı

yapmakla

düzenlemeler

birlikte

Sosyal

Şartı'nda

hangisi

Avrupa

güvence

altına

alınan haklar arasında değildir?

a) 1839 Tanzimat Fermanı ve
ilişkin

25. Aşağıdakilerden

hukuksal

yaptırımlar öngörmemiştir.

a) Adil çalışma koşulları hakkı
b) Çocukların

ve

gençlerin

korunması hakkı
c) Mülk edinme hakkı
d) Annenin ve çocuğun sosyal ve

b) 1876 Anayasası bazı gelenek-

ekonomik korunması hakkı

sel hakları tanımasının yanı
sıra

her

türlü

ayrımcılığı

yasaklamıştır.
c) 1924 Anayasası yalnızca birinci
kuşak haklara yer vermiştir.
d) 1961

Anayasası

ile

haklar

konusunda ayrıntılı anayasal ve
yargısal güvenceler oluşturulmuştur.

24. Aşağıdakilerden
İnsan

Hakları

protokolleri

hangisi

Avrupa

Sözleşmesi
ile

ve

yasaklananlar

arasında değildir?
a) Yabancıların toplu halde sınır
dışı edilmesi
b) İşkence
c) Ölüm cezası
d) Serbest dolaşım
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İNSAN HAKLARI SORULARI YANIT ANAHTARI
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1

D

21

C

2

A

22

A

3

C

23

B

4

B

24

D

5

A

25

C

6

A

7

D

8

A

9

D

10

A

11

A

12

C

13

D

14

D

15

D

16

B

17

D

18

C

19

D

20

D
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