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1. Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan bir ev-
lilik hukuk dünyasında Yokluk olup işlem hükümsüz 
olur. Yokluk kurucu unsurun bulunmadığı hükümsüz-
lük türüdür.

 Cevap: D

2. Bir kimsenin mal varlığının, haklı bir sebep olmaksızın 
diğer bir kimsenin mal varlığı aleyhine çoğalması veya 
azalması gerektiği halde azalmaması nedeniyle ortaya 
çıkan borç kaynağı: Sebepsiz	Zenginleşme’dir.

 Cevap: B

3. 1982 Anayasası’na göre bir siyasi partinin devlet yar-
dımından yararlanabilmesi için en son yapılan millet-
vekili genel seçimlerinde en az yüzde %3 oy almış 
olması gerekir. İlk kez 1961 Anayasası’nda yapılan 
1971- 1973 değişikliği ile düzenlenmiştir.

 Cevap: A

4.	 Cumhurbaşkanı	 ve	 Bakanlar milletvekilleri arasın-
dan seçilirse milletvekilliği kendiliğinden düşer.

 Cevap: D

5.	 İşçiler,	muhtarlar	 ve	 serbest	 avukatlar görevlerin-
den çekilmeden milletvekili adayı olabilirler.

 Cevap: C

6.	 Savaş dönemlerinde Başkomutanlık yetkisi Cumhur-
başkanı’na değil Genelkurmay	Başkanı’na	aittir.

 Cevap: D
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7. 1982 Anayasası ile kurulmuş olup doğrudan Cumhur-
başkanına bağlı olarak inceleme ve araştırma yapan 
ve merkezden yönetime yardımcı kuruluş: Devlet De-
netleme Kurulu

 Cevap: B

8.	 İl	Özel	İdareleri,	Belediyeler,	Köyler	mahalli idarele-
re örnek gösterilir.

 Cevap: D

9. Merkezden yönetimden kaynaklanan çeşitli sakıncala-
rı ortadan kaldırmak amacı ile il idaresinde en yüksek 
hiyerarşik amir olan vali tarafından merkeze danışma-
dan, merkez adına karar alma ve bu kararı uygulaya-
bilme yetkisi: Yetki	 Genişliği olup yalnızca Vali’ye 
tanınmıştır.

 Cevap: B

10. Kütlesi ve boyutları bakımından dünyaya çok ben-
zeyen, Güneş ve Ay’dan sonra en parlak gezegen 
olan,’’Çoban Yıldızı’’ olarak da tanımlanan dünyaya 
en yakın gezegen: Venüs’tür.

 Cevap: B

11. Dünyanın, Güneş’e en uzak olduğu tarihe ‘‘Afel’’ yani 
‘‘Günöte’’ denir. Günöte	tarihi	4	Temmuz’dur.

 Cevap: A
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12. “Yer Demir Gök Bakır’’, ’’İnce Memed’’ gibi unutulmaz 
romanların yazarı olan ve Nobel Edebiyat Ödülüne 
aday gösterilen ilk Türk yazar: Yaşar	Kemal’dir.

 Cevap: E

13. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulan ilk üniversitesi: İstan-
bul	Üniversitesi’dir.

 Cevap: B

14. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Döneminde kurulan 
eski adı ’’Hilal- i Ahmer’’ Cemiyeti olan, kurulduğu gün-
den bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, yok-
sul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık 
yardımı yapmak gibi önemli görevler üstlenen kuruluş: 
Kızılay’dır.

 Cevap: A

15. Skolastik düşüncenin yıkılıp özgür, bilimsel düşünce 
ve yeni sanat anlayışının doğmasına neden olan Rö-
nesans hareketi ilk olarak İtalya’da başlamıştır.

 Cevap: C


