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1. Bakanlıklar, Kamu Tüzel Kişileri ve 2017 değişikliği ile 
ilk kez Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yazılı (asli) 
kaynak yönetmeliklerdir.

 Cevap: C

2. Müspet Hukuk (Pozitif hukuk): Bir ülkede belirli bir dö-
nemde hem yazılı hem de yazısız kaynakların tama-
mını oluşturan hukuk türüdür. Mevzu hukuk yalnızca 
yazılı, tabii hukuk olması gereken, tarihi hukuk yü-
rürlükten kalkmış hukuk türleri iken tali kaynak yazısız 
(örf ve adet) hukuk kaynağımızdır.

 Cevap: B

3.	 Yaş	 küçüklüğü, kısıtlılığa engel bir durum oluştur-
mazken ayırt etme gücüne engel bir durumdur.

 Cevap: C

4. Dernek kurma hürriyeti kişi, Çalışma ve sözleşme hür-
riyeti sosyal ve ekonomik, kamu hizmetlerine girme 
hakkı siyasi, sosyal güvenlik hakkı sosyal ve ekono-
mik, vatandaşlık hakkı siyasi hak ve ödevlerimizden-
dir.

 Cevap: A

5. Siyasi partiler, 30 gerçek kişi ile kurulurken Meclis’te 
parti gurubu oluşturmak için 20 milletvekili gerekir.

 Cevap: B

6. 1961 Anayasası en demokratik anayasamız olup Av-
rupa tarzında hazırlanmış olup sosyal hak ve ödevler 
sistematik olarak ilk kez düzenlenmiştir. (enlerin ve ilk-
lerin anayasası)

 Cevap: D
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7. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda en çok oy olan 
değil geçerli	 oyların	 salt çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir.

 Cevap: D

8. Merkezi idarenin başkent teşkilatında yer almış olup 
TSK’nın elindeki malların denetimini Sayıştay yapar.

 Cevap: D

9. Devlet memurları için adaylık süresi; en az 1 en çok 2 
yıldır.

 Cevap: C

10. WHO: Dünya Sağlık Örgütü, UNUCEF: Birleşmiş Mil-
letler Çocuklara Yardım Fonu, UNESCO:	 Birleşmiş	
Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü, IMF: Uluslararası Para Fonu

 Cevap: A

11. 2016’da İstiklal Madalyası alan ilimiz Şanlıurfa’dır.

 Cevap: C

12. Uluslararası Sinema Festivallerinde ödül alan 1963 
yapımlı Metin Erksan filmi Susuz Yaz’dır.

 Cevap: A

13. En çok ülkeye sahip olan kıta Afrika’dır.

 Cevap: D

14. Dünyanın ikizi ya da dünyanın kız kardeşi olan geze-
genimiz Venüs’tür.

 Cevap: A

15. Alfarabyus olarak bilinen İkinci	Öğretmen (Muallim- i 
Sani) Farabi’dir

 Cevap: C


