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1. İnfaz hukukunun tanımıyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece suç ve cezaları gösteren hukuk dalıdır. 
B) Suç şüphesi ile ortaya çıkan cezai uyuşmazlı-

ğın çözüme kavuşturulması için yürütülecek fa-
aliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. 

C) Hukuka aykırılıkların yaptırımını ve bu yaptırım-
ların uygulanma şeklini gösteren hukuk dalıdır. 

D) Güvenlik tedbirine tabi hukuka aykırılıkları ve 
bu tedbirlerin uygulanma usulünü gösteren hu-
kuk dalıdır. 

E) Ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş 
kararların yerine getirilmesine yönelik esasları 
gösteren hukuk dalıdır. 

 

2. Amacı, hukuk devleti ve insan haysiyeti başta 
olmak üzere temel hak ve özgürlükler ile muha-
keme hukukunun ilkelerine uygun bir şekilde 
maddi gerçeğe ulaşmak olan hukuk dalı aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Maddi Ceza Hukuku 
B) İnfaz Hukuku 
C) Anayasa Hukuku 
D) Ceza Muhakemesi Hukuku 
E) İdare Hukuku 

 

 

3. Hükümlüye hükümde yazan cezadan başka bir 
cezanın çektirtilememesi aşağıdaki ilkelerden 
hangisinin bir sonucudur? 

A) Sosyal devlet ilkesinin 
B) Kişisellik ilkesinin 
C) Ülkesellik ilkesinin 
D) Kanunilik ilkesinin 
E) Derhal uygulanırlık ilkesinin 

 

 

4. 17. yy’da ceza evlerinin çöküş sürecine girme-
sindeki en önemli etki aşağıdakilerden hangisi-
ne aittir? 

A) Ekonomik bunalım 
B) Siyasi istikrarsızlık ve savaşlar 
C) Salgın hastalıklar 
D) Fransız Devrimi 
E) Sanayi Devrimi 

 

 

5. CGTİHK’ya göre aşağıdakilerden hangisi ceza-
nın amaçlarından biri değildir? 

A) Mağdurun intikam duygularını tatmin etmek 
B) Genel ve özel önlemeyi sağlamak 
C) Hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici 

etkenleri güçlendirmek 
D) Toplumu suça karşı korumak 
E) Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik 

etmek 
 

6. Mahkumiyet kararı verilmesinin koşulu olan 
“sanığın suç işlediğinin sabit olması” aşağıdaki-
lerden hangisini ifade eder? 

A) Suçun sanık tarafından işlendiği yönünde delil-
lerin varlığı 

B) Suçun sanık tarafından işlendiği yönünde kuv-
vetli şüphenin varlığı 

C) Suçun sanık tarafından işlendiği yönünde yüz-
de yüz kanaat oluşması 

D) Suçun sanık tarafından işlendiği yönünde tanık 
beyanlarının varlığı 

E) Suçun sanık tarafından işlenmediği yönünde 
kanıt bulunmaması 

 
 
 

7. Cezanın amaçları ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Cezanın ödetme ve önleme olmak üzere iki ge-
leneksel amacı bulunmaktadır. 

B) Türk Ceza Kanunu ödetici ve önleyici amaçları 
bir araya getiren karma görüşü benimsemiştir. 

C) Çağdaş ceza kanunlarında cezanın yanında 
emniyet tedbirleri de kabul edilmiştir. 

D) Ceza hukuku yaptırımları arasında özgürlüğü 
bağlayıcı ceza son çare olmalıdır. 

E) Ödetme amacının gerçekleşebilmesi için faile 
kusurundan daha ağır ceza uygulanabilir. 

 

 

8. Adli para cezasının ödenmemesinin yaptırımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gecikme zammı uygulanır. 
B) Gecikme faizi uygulanır. 
C) Ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarın-

ca hapsedilir. 
D) Cebri icra yoluna başvurulur. 
E) Cezanın tamamına karşılık gelen gün miktarın-

ca hapsedilir. 
 

 

9. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum 
olan kişinin koşullu salıvermeden yararlanabil-
mesi için cezasının kaç yılını çekmesi gerekir? 

A) 30 yıl B) 32 yıl             C) 36 yıl 
                   D) 39 yıl             E) 40 yıl 
 
 
 

10. İstinaf mahkemesi ya da Yargıtay incelemesin-
den geçmeksizin kesinleşen kararlarda hukuka 
aykırılık bulunması halinde başvurulabilecek 
olağanüstü kanun yolu aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) İstinaf 
B) Temyiz 
C) Olağanüstü itiraz 
D) Yargılamanın yenilenmesi 
E) Kanun yararına bozma 
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11. Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve sınıflandırma 
yapılırken hükümlü açısından ele alınacak hu-
suslardan biri değildir? 

A) Hükümlünün kişisel özellikleri 
B) Eğitim durumu 
C) Bedensel ve akli sağlık durumu 
D) Ahlaki eğilimleri 
E) Hükümlülük süreleri 

 
 

12. Hükümlünün kendi yaşamını ve beden bütünlü-
ğünü tehlikeye düşürecek eylemlere girişmesi 
hangi yükümlülüğün ihlali sayılır? 

A) Sağlığın korunması kurallarına uyma 
B) Çalışma 
C) Kurum düzenini koruma 
D) Cezanın yerine getirilmesine katlanma 
E) Kurum temizliğini koruma 

 

 

13. Radyo, televizyon yayınları ve internet olanakla-
rından yararlanma hakkı aşağıdakilerden hangi-
sine kısıtlanabilir? 

A) Müebbet hapse mahkum olan hükümlüler 
B) Örgüt mensubu hükümlüler 
C) Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm-

lüler 
D) Çocuk hükümlüler 
E) Kadın hükümlüler 

 

 

14. Çocuk hükümlülerin çalıştırılmaları ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Çocukların iyileştirme ve yeniden topluma ka-
zandırılma çalışmalarının başarıya ulaşması 
çalıştırılmalarına bağlıdır. 

B) Örgün eğitime devam edenler dışındaki bütün 
çocuklar çalıştırılır. 

C) Çocuk eğitim evlerinde bulundurulan çocuklar 
kurum dışında çalıştırılamaz. 

D) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca mes-
lek eğitimine yönelik olabilir. 

E) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması tamamen ya-
saklanmıştır. 
 

 
15. Kadın hükümlülerin çocuklarının da ceza infaz 

kurumunda kalabilmeleri ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır? 

A) 0-6 yaş grubu çocuklar anaları ile kalabilirler. 
B) Dışarıda korunmasına bırakılacak kimsesi ol-

mama şartı aranır. 
C) Analarının yanında kalan çocukların yiyecek ve 

içeceklerinin ücreti anaları tarafından karşılanır. 
D) 3 yaşını doldurmuş olanlar hakim kararıyla ço-

cuk yuvalarına veya yetiştirme yurtlarına yerleş-
tirilebilirler. 

E) Yuva ya da yetiştirme yurduna bırakılan ço-
cukların anaları ile temasları sağlanır. 

16. İnfaz kurumlarında, dikenli teller, duvarlar ve 
elektronik izleme araçları ile sağlanmaya çalışı-
lan güvenliğe ne ad verilir? 

A) Aktif güvenlik 
B) Pasif güvenlik 
C) Hareketli güvenlik 
D) Hararetli güvenlik 
E) Bütünleyici güvenlik 

 
 
 
 
 

17. Ziyaret gün ve saatleri aşağıdakilerden hangisi 
tarafından belirlenir? 

A) Hükümlü 
B) Ceza İnfaz Kurumu  
C) Adalet Bakanlığı 
D) Savcılık 
E) Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

18. Disiplin soruşturmasının usulü ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 

A) Soruşturma en geç yedi gün içinde tamamlanır. 
B) Soruşturma sonucu hazırlanan rapor disiplin 

kuruluna sunulur. 
C) Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. 
D) Savunma mutlaka yazılı olarak verilmelidir. 
E) Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak yazılır. 

 
 
 
 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün koğuş, 
oda ve eklentilerinde bulundurabileceği elektro-
nik eşyalardan biri değildir? 

A) Vantilatör 
B) Saç kurutma makinesi 
C) Elektrikli su ısıtıcı  
D) Kulaklıklı el radyosu 
E) Dizüstü bilgisayar 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde görüşler her zaman 
açık görüş usulüne göre yapılır? 

A) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları 
B) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları 
C) Kadın kapalı ceza infaz kurumları 
D) Çocuk eğitimevleri 
E) Askeri ceza infaz kurumları 
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CEVAP ANAHTARI 

1 E 11 B 
2 D 12 D 
3 D 13 B 
4 B 14 D 
5 A 15 C 
6 C 16 B 
7 E 17 B 
8  C 18 D 
9 A 19 E 

10 E 20 D 

 

 


