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1. Sahibine maddi ve maddi olmayan mallar ile kişiler 
üzerinde geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sü-
rülebilen haklara: Mutlak Haklar denir.

 Cevap: E

2. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişinin yakınları 1 yıl 
bekledikten sonra mahkemeye başvurarak gaiplik ka-
rarı aldırabilir. Bu durumda kişinin yakınları kişinin mi-
rasından faydalanabilmek için 5 yıl beklemelidir.

 Cevap: C

3.	 Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görev ve yetki-
leri Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi ile kurulur.

 Cevap: B

4.  2010 Anayasa değişikliği ile TBMM’ye bağlı olarak ku-
rulan Kamu	Baş	denetçisinin görev süresi 4 yıldır. 
Aktif statülü haklarımızdandır.

 Cevap: B

5. Meclis	Başkanlık	Divan’ı	üyelerinin seçildikten son-
ra milletvekillikleri devam eder.

 Cevap: C

6. Cumhurbaşkanı yüksek mahkemeler arasında Yargı-
tay’a ve	Uyuşmazlık	Mahkemesi’ne üye seçmez.

 Cevap: C
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7. İdarenin bütünlüğünü sağlayan araçlar: hiyerarşi	 ve	
idari vesayettir.

 Cevap: E

8. Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruştur-
ma veya kovuşturma açılan mahalli idare organlarını 
veya bu organların üyelerini, geçici bir tedbir olarak 
kesin hükme kadar görevden uzaklaştırabilme yetkisi 
İçişleri	Bakanlığı, daimi olarak Danıştay’ın görev ve 
sorumlulukları arasında yer almaktadır.

 Cevap: D

9.	 Devlet	memurları, sendikalara ve meslek kuruluşları-
na üye olabilirken siyasi partilere üye olamazlar.

 Cevap: C

10. 1988 yılında Türkiye’yi temsilen katıldığı Seul Olim-
piyatlarında; 9 Dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırmış olan 
toplamda 46 dünya rekoru bulunan, Kasım 2017’de 
hayatını kaybeden’’Cep Herkülü’’ lakaplı milli halterci-
miz: Naim	Süleymanoğlu’dur.

 Cevap: E

11. Kutluk Devleti’nden kalma XIII. yüzyılda, Bilge Kağan, 
Kül Tigin ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiş olan Orhun 
Kitabeleri, günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde 
yer almaktadır. 

 Cevap: D

12. Edebiyatımızda ilk yerli tiyatro eseri olarak bilinen 
’’Şair	Evlenmesi’’ oyununun yazarı: Şinasi’dir.

 Cevap:C
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13. Almanya’da Wittenberg Kilisesi’nin kapısına astığı 95 
maddelik bildiri ile Katolik Kilisesi’ni protesto ederek 
Reform hareketini başlatan kişi: Martin Luther’dir.

 Cevap: A

14. Türk Silahlı Kuvvetlerinin’’Ayşe Tatile Çıksın’’ parolası 
ile Kıbrıs’ta başlattığı askerî harekât 1974 yılında ger-
çekleşmiştir.

 Cevap: D

15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim müf-
redatına eklenmesini önerdiği kitap ve yazarı: Safahat 
–	Mehmet	Akif	Ersoy         

 Cevap: A


