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1. Hukuki işlemlerin kurucu unsurlarının 
bulunmamasına bağlanan hukuki sonuç 
yokluktur. Yoklukla malul işlemler hukuk 
aleminde sonuç doğurmaz. Örneğin ev-
lilik sözleşmesinin kurucu unsurları, karşı 
cinsten iki kişi ve nikah memurudur. Bu 
kurucu unsurlardan birinin olmaması du-
rumunda yapılan evlilik hukuki sonuç do-
ğurmayacağı için  mahkeme tarafından 
evliliğin feshine de gerek kalmayacaktır. 

Sözleşmenin kurucu unsurları varsa fakat 
sözleşmenin geçerlilik unsurları (emredi-
ci hükümlere aykırılık) yoksa bu sözleşme 
mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile 
hükümsüz olur. Örneğin kadın, erkek ve 
nikah memuru var ancak kadın ve erkek 
arasında evliliğe yük bindiren yakın dere-
cede bir hısımlık bulunmaktadır. Bu du-
rumda sözleşme hukuk aleminde sonuç 
doğurmuştur ancak yine de hükümsüz-
dür. Çünkü kanunun emredici hükümle-
rine aykırı bir evlilik yapılmıştır. 

Sözleşmenin kurucu unsurları varsa ve 
sözleşme kanunun emredici hükümle-
rine aykırı da değilse fakat sözleşmeyi 
yapan taraflardan birisinin iradesinde 
sakatlık (hile, aldatma, korku) söz konusu 
ise bu sözleşme iradesi sakatlanan tarafın 
sakatlığı öğrendikten itibaren belli süre-
ler içerisinde mahkemeden sözleşmenin 
feshini istemesine kadar geçerlidir. Ancak 
mahkeme kararı ile sözleşme iptal edilir-
se bundan sonrası geçersiz olur. Örneğin 
estetik ameliyatlı olduğunu bilmeden ev-
lendiği eşinin çocuk doğduktan sonra es-
tetikli olduğunu öğrenen eş belli süreler 
içerisinde evliliğin feshini mahkemeden 
talep etmelidir. Aksi takdirde bu evlilik 
geçerli kalmaya devam edecektir.

Cevap D

2. Emredici Hukuk Kuralları: Kesinlikle 
uyulması gereken hukuk kurallarıdır. 
Kişiler bu kuralların aksine sözleşme ya-
pamaz, davranışta bulunamazlar. “Kayın 
hısımlığı, kendisini meydana getiren ev-
liliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.” 
kuralı emredicidir.

Tamamlayıcı Hukuk Kuralları: Tarafların 
aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir. 
Tarafların sözleşme yaparken öngöreme-
dikleri konuların çözümüne yarar. Taraflar 
sözleşme yaparken birincil derecedeki 
noktaları belirtmiş fakat ikincil derecede-
ki noktaları belirtmemişse bir uyuşmazlık 
durumunda bu noktaları belirleyen hu-
kuk kuralları tamamlayıcıdır. 

Yorumlayıcı Hukuk Kuralları: Bireylerin 
birden fazla anlama gelen beyan ve ey-
lemlerinin hangi anlama geldiğini sap-
tar.   Borcun ifası için gün belirtilmeksizin 
sadece ay belirlenmişse bundan ayın son 
günü anlaşılır, hükmü yorumlayıcıdır.

Tanımlayıcı Hukuk Kuralları: Bir hukuk 
kavramının ya da kurumun ne anlama 
geldiğini açıklayan kurallardır.  Bir ticari 
işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına 
işleten kişiye tacir denir, hükmü tanımla-
yıcıdır.

Cevap A
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3. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, kişi 
hak ve hürriyetleri kapsamında düzen-
lenmiştir.

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hak-
ları)

•	 Türk vatandaşlığı

•	 Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette 
bulunma hakları

•	 Siyasi partilerle ilgili hükümler (Parti 
kurma, partilere girme ve partilerden 
ayrılma - Siyasi partilerin uyacakları 
esaslar)

•	 Kamu hizmetlerine girme hakkı (Hiz-
mete girme - Mal bildirimi)

•	 Vatan hizmeti

•	 Vergi ödevi

•	 Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denet-
çisine başvurma hakkı

Cevap E

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Toplantı 
Yeter Sayısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı 
seçimler dâhil bütün işlerinde üye tam 
sayısının en az üçte biri ile toplanır (200). 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa’da 
başkaca bir hüküm yoksa toplantıya ka-
tılanların salt çoğunluğu ile karar verir; 
ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye 
tam sayısının dörtte birinin bir fazlasın-
dan az olamaz (151).  

Cevap D

5. 1982 Anayasası’na göre, Yargıtay üyeleri-
nin tamamını Hakimler ve Savcılar Kuru-
lu seçer. Anayasa Mahkemesinin on iki 
üyesini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, 
Hakimler ve Savcılar Kurulunun dört üye-
sini ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile 
Vekilini Cumhurbaşkanı seçer.

Cevap B

6. 1982 Anayasası’na göre, Millî Güvenlik 
Kurulunun gündemini Cumhurbaşkanı 
yardımcısı ve Genelkurmay başkanının 
önerilerini dikkate alarak Cumhurbaşkanı 
belirler.

Cevap B

7. 1982 Anayasası’nda yapılan 2017 deği-
şikliği ile yüksek mahkeme sayısı 6’dan 
4’e düşürülmüştür. 2017 Anayasa Deği-
şikliği ile askerî yargıya son verilmiştir. 
Bu nedenle askerî yargı alanındaki yük-
sek mahkemeler olan Askerî Yargıtay 
ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi hu-
kukumuzdan çıkarılmıştır. 1982 Anaya-
sası’ndaki mevcut yüksek mahkemeler: 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay 
ve Uyuşmazlık Mahkemesidir.

Cevap C
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8. 2017 Anayasa Değişikliği ile askerî yar-
gıya son verildiği için Askerî Yargıtay ve 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi kaldırıl-
mıştır. Bu nedenle bu mahkemelerden 
Anayasa Mahkemesine birer üye seçil-
mesi usulüne de son verilmiştir. Anayasa 
Mahkemesi üye sayısı 17 asıl üyeden 15 
asıl üyeye düşürülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sa-
yıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve 
üyeleri arasından, her boş yer için gös-
terecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi 
ise baro başkanlarının serbest avukatlar 
arasından gösterecekleri üç aday içinden 
yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu 
seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada 
üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oyla-
mada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk 
sağlanamazsa bu oylamada en çok oy 
alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; 
üçüncü oylamada en fazla oy alan aday 
üye seçilmiş olur. 

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki 
üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi 
başkan ve üyeleri arasından her boş yer 
için gösterecekleri üçer aday içinden; en 
az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi 
Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi ol-
mayan yükseköğretim kurumlarının hu-
kuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
görev yapan öğretim üyeleri arasından 
göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi 
üst kademe yöneticileri, serbest avukat-
lar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az 
beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mah-
kemesi raportörleri arasından seçer.

Cevap C

9. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, her köyde 
bir köy derneği, bir köy muhtarı bir de ih-
tiyar meclisi bulunur. 24. maddeye göre, 
köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını 
seçmeye hakkı olan kadın ve erkek köylü-
lerin toplanmasına köy derneği denir. Köy 
muhtarı ve köy ihtiyar meclisi azaları doğ-
rudan doğruya köy derneği tarafından ve 
köylü kadın ve erkekler arasından seçilir. 
Köy muhtarı ihtiyar meclisinin başıdır.

Cevap E

10. Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan İs-
kenderiye Feneri Mısır’da bulunmaktadır. 
Günümüzde kalıntıları sular altında olan 
İskenderiye Feneri, tarihte yapılmış de-
niz fenerleri arasında en yüksek olanıdır. 
İskenderiye Feneri’nin yapımı milattan 
önce 285-246 yılları arasına rastlar. 3 bö-
lümden oluşan fener, 135 metre yüksek-
liğindedir.

Cevap A

11. Skolastik düşüncenin yıkılıp özgür düşün-
ce ve yeni sanat anlayışı doğmasına ne-
den olan, deney ve gözlem metodunun 
kullanılmaya başlamasıyla bilim ve tek-
nolojinin gelişmesine olanak sağlayan, 
kilise ve din adamlarına duyulan güvenin 
azalması sonucu reform hareketlerine de 
zemin hazırlayan Rönesans; kelime olarak  
“yeniden doğuş” anlamına gelir ve 15. - 
16. yüzyıllarda Batı Avrupa’da edebiyat, 
sanat, bilim alanındaki gelişmeleri ifade 
eder. İlk olarak İtalya’da ortaya çıkmıştır.

Cevap B
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12. “Umumi Türk Tarihine Giriş” adlı eseri ile 
tanınan ve Türkiye’deki üniversitelerde 
tarih dersi veren Orta Asya kökenli ünlü 
bilim insanı Zeki Velidi Togan’dır.

Cevap C

13. Portekiz’in başkenti Lizbon’dur. Diğer şık-
larda verilenler doğrudur.

Cevap B

14. Modern Türk edebiyatının en önemli 
eserlerinden biri olan dil ve anlatım bi-
çimi edebiyatta bir devrim olarak kabul 
edilen yayınlandığı 1970 yılında TRT Ro-
man Ödülü’nü kazan Oğuz Atay’ın ilk ro-
manı ‘‘Tutanamayanlar’’dır.

Cevap A

15. Doğu Anadolu’ya yerleşen, askeri alanda 
başarılarıyla ve savaşçı özellikleri ile tanı-
nan İlk Çağ uygarlığı Urartular’dır.

Cevap A
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Çözüm  02

1. Ad, bir kimseyi hemcinslerinden ayırma-
ya yarayan, onu belirleyen bir tanıtım 
aracıdır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olup, dev-
redilemez ve temlik edilemez nitelik taşır. 
Ad ve adın korunması hakkı aslında kişilik 
hakkına dâhil olmasına rağmen, önemi 
sebebiyle Medeni Kanun tarafından ayrı 
ve özel bir düzenlemeye tabi tutulmuş-
tur. 

Öz Ad

Ad, aynı aileye mensup olan kişileri bir-
birinden ayırmaya yarayan bir kelimedir. 
Çocuğun adını ana ve babası birlikte ko-
yarlar. Ad doğum anında değil, sonradan 
nüfus memurluğuna yapılan beyan ile 
kazanılır.

Soyadı

Bir kimseyi diğer aile fertlerinden ayır-
maya yarayan ve soydan soya geçen bir 
kelimedir. Her kişinin bir soyadının bu-
lunması zorunludur. Yeni doğan çocuk-
lar soyadını kanun gereği kendiliğinden 
kazanırlar. Evlilik içinde doğan çocuk 
aile soyadını alır. Eğer çocuk evlilik dışı 
doğmuş ise doğumla birlikte ananın so-
yadını alır. Evlenen kadınlar ise, evlenme 
sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte 
kocalarının soyadını alırlar. Ancak isterler-
se, kocalarının soyadının önünde önceki 
soyadlarını da kullanabilirler. 

Takma Ad (Müstear Ad)

Takma ad, bir kimsenin belli bir işi yapar-
ken gerçek ismini gizlemek amacıyla kul-
landığı takma addır. Takma ad da, kişinin 
ismi gibi korunur. Örneğin, ünlü yazar 
Peyami Safa, kendi alışılmış tarzı dışında 
yazdığı polisiye romanlarda kendi adını 
değil, Server Bedii ismini kullanmıştır.

Cevap E

2. Medeni Kanun’a göre yerleşim yeri, “Bir 
kimsenin sürekli kalma niyetiyle otur-
duğu yer”dir. Bu bakımdan, bir öğretim 
kurumuna devam etmek için bir yerde 
bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya 
ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim 
yeri edinme sonucunu doğurmaz. Bu-
nunla birlikte, kişinin başka yerleşim yeri 
olmadığı için “hâlen oturduğu yer” statü-
sünde bir yerleşim yeri sayılabilir.
Yerleşim yeri kavramı üçlü bir ayrıma tabi 
tutulmaktadır. Bunlar, “iradi yerleşim yeri”, 
“itibari yerleşim yeri” ve “yasal yerleşim 
yeri”dir.
İradi Yerleşim Yeri: “Yerleşim yeri bir 
kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturdu-
ğu yerdir”. Söz konusu hükme göre bir 
yerin iradi yerleşim yeri olabilmesi için, 
öncelikle kişinin orada fiilen oturması ge-
rekir. Aynı zamanda, kişinin burada sürek-
li kalma niyetinin olması gerekir.
İtibari Yerleşim Yeri: Önceki ikametgâ-
hı belli olmayan veya yabancı ülkedeki 
yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye’de 
henüz bir ikametgâh edinmemiş olan 
kimsenin hâlen oturduğu yer onun ika-
metgâhı sayılır. İtibari yerleşim yeri, her-
kesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip 
olması ilkesine dayanmaktadır. 
Kanuni Yerleşim Yeri: Kanuni ikametgâ-
hı olan kişiler; velayet altındaki küçükler-
le vesayet altındaki kişilerdir. Küçüklerin 
ikametgâhı ana-babasının ikametgâhı-
dır. Vesayet altındakilerin ikametgâhı ise 
bağlı oldukları vesayet makamının (sulh 
mahkemesinin) bulunduğu yerdir.
İkametgahın Tabi Olduğu İlkeler:
Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi: 
Herkesin mutlaka bir ikametgâhı olmalı-
dır. Yeni bir ikametgâh edinilmeden eski 
ikametgâh terk edilemez.
Yerleşim yerinin tekliği ilkesi: Herkes 
ancak bir tek ikametgâha sahip olabilir. 
Fakat bu kural sınai ve ticari kuruluşlar 
hakkında uygulanmaz.
Cevap E
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3. 1961 Anayasası 27 Mayıs 1960 askerî dar-
besi sonucunda kurulan kurucu meclis 
tarafından hazırlanmıştır. 1961 Anayasa-
sı ile ilk kez kuvvetler ayrılığına dayanan 
parlamenter sisteme geçilmiştir. 1961 
Anayasası, azınlıkların haklarını güvence 
altına alan, sendikal hakların ilk kez ge-
niş bir biçimde düzenlendiği çoğulcu bir 
anayasadır. Yine; hukuk devleti, demokra-
tik devlet, sosyal devlet ve insan hakları-
na dayanan devlet ilkeleri ilk kez bu ana-
yasada düzenlenmiştir. Ancak laik devlet 
anlayışı anayasaya ilk kez 1924 Anayasa-
sı’nın 1937 Değişikliği ile girmiştir. 

Cevap A

4. Anayasa Md. 15: “Savaş, seferberlik, sı-
kıyönetim veya olağanüstü hâllerde, 
milletlerarası hukuktan doğan yüküm-
lülükler ihlal edilmemek kaydıyla, duru-
mun gerektirdiği ölçüde temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılması kısmen veya 
tamamen durdurulabilir veya bunlar için 
Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir.” demektedir.

Ancak yine de birinci fıkrada belirlenen 
durumlarda da savaş hukukuna uygun 
fiiller sonucu meydana gelen ölümler 
dışında:

Kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî 
varlığının bütünlüğüne dokunulamaz, 

Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatleri-
ni açıklamaya zorlanamaz,

Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez,

Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanın-
caya kadar kimse suçlu sayılamaz.

Negatif statü hakları, diğer adıyla kişisel 
haklar, kişinin devlet tarafından aşılama-
yacak ve dokunulamayacak özel alanının 
sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir. Dev-
lete sadece karışmama ödevi yüklerler. 
Bu nedenle sert çekirdek haklar, negatif 
statü hakları yani kişi hakları kategorisin-
dedir.

Pozitif statü hakları, diğer adıyla sosyal 
haklar, bireylere devletten olumu bir dav-
ranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkâ-
nını tanıyan haklardır. Bu hakları devlet 
mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde 
yerine getirir.

Aktif statü hakları, diğer adıyla siyasi hak-
lar, kişinin devlet yönetimine katılmasını 
sağlayan haklardır.

Cevap E

5. 1982 Anayasası’na göre, 18 yaşını doldu-
ran her Türk milletvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlı-
lar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizme-
tinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç top-
lam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını 
açığa vurma, terör eylemlerine katılma 
ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suç-
larından biriyle hüküm giymiş olanlar, 
affa uğramış olsalar bile milletvekili seçi-
lemezler.

Cevap B
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6. Yönetmelik: Yönetmelikler, Cumhurbaş-
kanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri ta-
rafından çıkartılır.

Yönetmelikler, Cumhurbaşkanı, bakan-
lıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi gö-
rev alanlarını ilgilendiren kanunların ve 
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 
uygulamasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıka-
rabilirleri. 

Tüm yönetmelikler Resmî Gazete’de ya-
yımlanmaz. Hangi yönetmeliklerin Resmî 
Gazetede yayımlanacağı kanunda belir-
tilir.

Cevap D

7. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silah-
lı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlan-
masından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı,  Cumhurbaşkanı  sorumludur. Cum-
hurbaşkanınca atanan Genelkurmay Baş-
kanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı olup, 
savaşta Başkomutanlık görevlerini Cum-
hurbaşkanlığı namına yerine getirir. 

Cevap D

8. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden 
oluşur; iki daire hâlinde çalışır. 
Kurulun başkanı adalet bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı müsteşarı Kurulun tabii üyesidir. 
Kurulun üç üyesi birinci sınıf olup birin-
ci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları 
arasından, bir üyesi birinci sınıf olup bi-
rinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları 
arasından cumhurbaşkanınca; üç üyesi 
Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üye-
leri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen 
yükseköğretim kurumlarının hukuk dal-
larında görev yapan öğretim üyeleri ile 
avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilir. 
Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından 
seçilen üyelerden en az birinin öğretim 
üyesi ve en az birinin de avukat olması 
zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine 
ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına 
yapılır. Başkanlık, başvuruları, Anayasa 
ve Adalet Komisyonları üyelerinden ku-
rulu Karma Komisyona gönderir. Komis-
yon her bir üyelik için üç adayı, üye tam 
sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. 
Birinci oylamada aday belirleme işlemi-
nin sonuçlandırılamaması hâlinde ikinci 
oylamada üye tam sayısının beşte üç 
çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday 
belirlenemediği takdirde, her bir üyelik 
için en çok oyu alan iki aday arasından 
ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi 
tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Komisyon tarafından belirlenen adaylar 
arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli 
oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğu; bu oy-
lamada seçimin sonuçlandırılamaması 
hâlinde, ikinci oylamada üye tam sayısı-
nın beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oy-
lamada da üye seçilemediği takdirde en 
çok oyu alan iki aday arasından ad çekme 
usulü ile üye seçimi tamamlanır.
Cevap B
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9. Devlet Memurluğunun Temel İlkeleri:

657 sayılı DMK’ya göre memurluğun te-
mel ilkeleri, sınıflandırma, kariyer ve liya-
kat olarak sayılmıştır.

Sınıflandırma: Sınıflandırma, devlet me-
murlarını görevlerini gerektirdiği nitelik-
lere ve mesleklere göre  sınıflandırmaktır.

Kariyer: Kariyer, devlet memurlarının, 
yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere 
ve yetişme şartlarına uygun bir şekilde, 
sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar 
ilerleme imkânına sahip olmalarına denir.

Liyakat: Liyakat, memurluğa girmeyi, sı-
nıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi ve 
görevin sona erdirilmesini yetenek esa-
sına dayandırmak ve böylece memurları 
güvenliğe sahip kılmaktır. Bu ilke uya-
rınca, kişiler bilgi ve yeteneklerine göre 
memurluk mesleğine girerler ve memur 
olduktan sonra da sınıflarındaki ilerleme 
ve yükselmeleri hizmet süreleri ile birlikte 
yeteneklerine göre olur.

Cevap A

10. Kendisinden önce hukuk ve siyasetin ku-
rallarının değişmez olduğu, tanrı ya da 
doğa kaynağından neşet ettiği için zama-
na ve yere göre değişmesinin söz konu-
su olmadığı gibi fikirler hâkimken, insanın 
değişken karakterine ve özellikle iklimin 
toplumların hukuk ve siyaset düzeni üze-
rindeki çok ciddi etkisine değinen Mon-
tesquieu; iklimin yanında geleneğin de 
etkileri olduğunu, ilkel toplumlarda iklim 
tek başına temel belirleyenken, daha ge-
lişmiş toplumlarda kanun, gelenek ve ah-
lakın etkin olduğunu belirttiği Kanunların 
Ruhu Üzerine eseri ile tanınan önemli bir 
siyaset ve hukuk felsefecisidir.

Cevap C

11. Büyük Okyanus’un batısındaki Mariana 
Adaları’nın en büyüğü olan ve güneyin-
deki adası olarak bilinen Guam Adası’nın 
güneybatısında, Japonya ve Endonez-
ya’nın tam ortasında yer alan Mariana Çu-
kuru; Dünya üzerindeki en derin noktadır. 
En derin noktası 10.994 metre olarak 
belirlenmiş ve uzunluğu 2.542 kilometre 
olarak tespit edilmiştir. Çukurun genişliği 
ise 69 kilometredir.

Cevap C

12. Türkiye’nin “Göbeklitepe arkeolojik ala-
nı”nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
adaylık başvurusunun,  Bahreyn’in baş-
kenti Manama’da Dünya Miras Komi-
tesi 42. toplantısında kabul edildiği ve 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayde-
dildiği belirtildi. Şanlıurfa’da bulunan 
ve 2011’den bu yana Türkiye’nin UNES-
CO’daki Geçici Miras Listesi’nde yer alan 
Göbeklitepe arkeolojik alanının, Yukarı 
Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bi-
linen en eski megalitik yapı grubu olduğu 
ve tarihinin günümüzden 11 bin yıl önce-
sine kadar uzandığı vurgulandı.

Cevap A
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13. Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlı dört 
kapı ve buna bağlı kır makamdan söz 
edilen ‘’Makalat’’ adlı eser Hacı Bektaş-ı 
Veli’ye aittir.

Cevap E

14. Ademin Yaratılışı, Michalengelo’nun eseri-
dir. Prens, Machiavelli’nin eseridir. Ulusla-
rın Zenginliği, Adam Smith’in eseridir. İlahi 
Komedya Dante’nin eseridir. 

Mona Lisa ise Leonardo Da Vinci’nin ese-
ridir.

Cevap A

15. ‘‘Beş Şehir’’ adlı eseri ile İstanbul, Konya, 
Erzurum, Bursa ve Ankara’yı anlatan yazar 
Ahmet Hamdi Tanpınar’dır.

Cevap B
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Çözüm  03

1. Ceza Kanunu’nun uygulanmasında;

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüp-
hesi altında bulunan kişiyi,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından iti-
baren hükmün kesinleşmesine kadar, suç 
şüphesi altında bulunan kişiyi,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muha-
kemesinde savunmasını yapan avukatı,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya 
malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesin-
de temsil eden avukatı,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mer-
cilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden 
iddianamenin kabulüne kadar geçen 
evreyi,

Hazırlık soruşturması: Ceza soruştur-
masının ilk aşaması olup, bir ihbar, şikâyet 
veya bizzat polisin olayı öğrenmesi sonu-
cu tespit edilen bir suç hakkında kamu 
davası açmaya gerek olup olmadığına 
karar vermek ve sanık durumunda olan 
kişilerin suçla ilişkilerini ortaya çıkarmak 
için yapılan işlemi,

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle 
başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar 
geçen evreyi,

İfade alma: Şüphelinin kolluk görevlileri 
veya Cumhuriyet savcısı tarafından so-
ruşturma konusu suçla ilgili olarak din-
lenmesini,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya 
mahkeme tarafından soruşturma veya 
kovuşturma konusu suçla ilgili olarak din-
lenmesini,

Suçüstü:

1. İşlenmekte olan suçu,

2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlen-
mesinden hemen sonra kolluk, suçtan za-
rar gören veya başkaları tarafından takip 
edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu,

3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren 
eşya veya delille yakalanan kimsenin işle-
diği suçu,

Toplu suç: Aralarında iştirak iradesi bu-
lunmasa da üç veya daha fazla kişi tara-
fından işlenen suçu,

Disiplin hapsi: Kısmi bir düzeni korumak 
amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil 
dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımla-
ra çevrilemeyen, önödeme uygulana-
mayan, tekerrüre esas olmayan, şartla 
salıverilme hükümleri uygulanamayan, 
ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına ge-
çirilmeyen hapsi ifade eder.

Cevap B

2. Mülkiyet hakkı taşınır (menkul) ya da 
taşınmaz (gayrimenkul) bir eşya üzerin-
de hak sahibine kullanma, yararlanma ve 
tasarruf yetkisi veren, hukuk düzeninin 
sınırları içinde kullanılabilen mutlak ve 
ayni haktır.

İrtifak hakkı ayni haklar içerisinde, irtifak 
kurulan lehine sağlanan sınırlı bir ayni 
haktır. Hak sahibine o taşınmaz üzerinde 
kullanma veya yararlanma yetkisi sağla-
yan ya da her iki hakkı birlikte sağlayan 
sınırlı bir ayni hak türüdür. 

İntifa hakkı bir eşya üzerinde malikinin 
sahip olduğu kullanma, semerelerinden 
yararlanma ve tüketme yetkilerinden 
kullanma ve yararlanma yetkilerini bir 
başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak ti-
pidir. Mülkiyet hakkından sonra kişiye en 
geniş yetki veren ikinci hak türüdür. İntifa 
hakkının devredilmesi mümkün değildir.
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Sükna ya da bir başka ifade ile oturma 
hakkı; bir yapıda veya o yapının belli bir 
bölümünde oturma yetkisi veren bir hak-
tır. Oturma hakkının bir başkasına dev-
redilmesi veya miras olarak bırakılması 
da mümkün değildir. Oturma hakkı bir 
irtifak hakkıdır.

Zilyetlik, medeni hukukun eşya hukuku 
dalında incelenen bir hukuki kurumudur. 
En basit olarak bir kimsenin taşınır (men-
kul) veya taşınmaz (gayrimenkul) bir mal 
varlığı üzerindeki fiili hâkimiyetidir.

Cevap C

3. Millî Güvenlik Kurulu olağan olarak 2 
ayda bir Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanır. Cumhurbaşkanı olmadığı za-
manlarda ise Cumhurbaşkanı yardımcısı 
başkanlık eder.

Cevap B

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul 
ettiği kanun tekliflerinin bir yasama dö-
nemi boyunca sonuçlandırılamamasına 
kadük olma yani hükümsüz olma denir. 
TBMM’de reddedilen kanun teklifleri bir 
tam yıl geçmedikçe bir daha meclise su-
nulamaz.

Cevap D

5. Milletlerarası antlaşmaları uygun bulma:

Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı dev-
letlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapı-
lacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri dü-
zenleyen ve süresi bir yılı aşmayan ant-
laşmalar, Devlet maliyesi bakımından bir 
yüklenme getirmemek, kişi hâllerine ve 
Türklerin yabancı memleketlerdeki mül-
kiyet haklarına dokunmamak şartıyla, 
yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu 
takdirde bu antlaşmalar, yayımlarından 
başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin bilgisine sunulur.  Milletle-
rarası bir antlaşmaya dayanan uygulama 
antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, tek-
nik veya idari antlaşmaların Türkiye Bü-
yük Millet Meclisince uygun bulunması 
zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre 
yapılan ekonomik, ticari veya özel kişile-
rin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, ya-
yımlanmadan yürürlüğe konulamaz. 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her 
türlü antlaşmanın yapılmasında birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüğe koyulmuş millet-
lerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddi-
ası ile Anayasa Mahkemesine başvurula-
maz. 

Usulüne göre yürürlüğe koyulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çı-
kabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümleri esas alınır.

Cevap B
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6. Devlet Denetleme Kurulunun başkan 
ve tüm üyeleri cumhurbaşkanınca ata-
nır. RTÜK üyelerini TBMM seçer. Anayasa 
Mahkemesi üyelerini TBMM ve cumhur-
başkanı seçer. Hakimler ve Savcılar Kuru-
lu üyelerini TBMM ve Cumhurbaşkanı se-
çer. Millî Güvenlik Kurulu üyelerini bizzat 
anayasa düzenlemiştir.

Cevap B

7. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürüt-
me yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla 
Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin 
birliğini temsil eder; Anayasanın uygu-
lanmasını, Devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını temin eder. 

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının 
ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
açılış konuşmasını yapar

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Mecli-
se mesaj verir.

Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar gö-
rüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli 
hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları 
atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, gö-
revlerine son verir ve bunların atanmala-
rına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşka-
nı kararnamesi ile düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti-
nin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cum-
huriyetine gönderilecek yabancı devlet 
temsilcilerini kabul eder.

Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve ya-
yımlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları 
gerekli gördüğü takdirde halkoyuna su-
nar.

Millî güvenlik politikalarını belirler ve ge-
rekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına,  Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını 
temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 
karar verir.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama se-
bebi ile kişilerin cezalarını hafifletir veya 
kaldırır.

Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve 
kanunlarda verilen seçme ve atama gö-
revleri ile diğer görevleri yerine getirir ve 
yetkileri kullanır.

TBMM oturumlarına başkanlık etmek 
Anayasaya göre TBMM başkanı ve onun 
yokluğunda başkan vekillerinin görevidir.

Cevap A
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8. Yönetmelikler idari işlem olmaları dola-
yısıyla yargısal denetimleri idari yargıda 
yapılan düzenleyici işlemlerdir. Ülke ge-
nelinde çıkarılan yönetmeliklerin yargısal 
denetimini Danıştay, bir yerde uygulanan 
yönetmeliklerin yargısal denetimini ise 
idare mahkemeleri yapar.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ka-
nunların, Cumhurbaşkanı kararname-
lerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iç tüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas 
bakımlarından uygunluğunu denetler. 
Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil 
bakımından inceler ve denetler.

Norm denetiminde “iptal davası” ve “itiraz 
yolu” olmak üzere iki tür başvuru usulü 
vardır. İptal davası yoluna “soyut norm 
denetimi”, itiraz yoluyla denetime ise 
“somut norm denetimi” de denmektedir. 
Çünkü itiraz yolunda, başvuru konusu 
normun anayasaya uygunluğunun dene-
timi, görülmekte olan bir dava aracılığıyla 
gerçekleşmektedir. 

Kanunların, Cumhurbaşkanı kararna-
melerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından 
anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesinde iptal davası açabilme 
hakkı; cumhurbaşkanına, TBMM’de gru-
bu bulunan en yüksek üyeye sahip iki 
parti grubu ile Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi üye tam sayısının en az beşte biri tuta-
rındaki üyelere aittir. Bu yolda dava açma 
süresi genel olarak iptali istenen normun 
Resmî Gazete’de yayımlanmasından baş-
layarak altmış gündür. Ancak kanunlara 
ve Anayasa değişikliklerine karşı şekil bo-
zukluğuna dayalı iptal davası açma süresi 
on gündür. Şekil bakımından denetleme 
sadece cumhurbaşkanınca veya Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri 
tarafından istenebilir. 

İtiraz yoluna ise ancak kanun ve Cumhur-
başkanı kararnameleri konu olabilir. Ka-
nunların şekil bakımından anayasaya ay-
kırılığı da itiraz yolunun konusu olamaz. 
Bu yolda, bir davaya bakmakta olan mah-
keme, uygulanacak bir kanun veya Cum-
hurbaşkanı kararnamesinin hükümlerini 
anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının 
ciddi olduğu kanısına varırsa anayasa 
Mahkemesinin bu konuda vereceği kara-
ra kadar davayı geri bırakır. Bu çerçevede 
itiraz yolunun koşulları şunlardır:

•	 Bakılmakta olan bir dava olmalıdır,

•	 Davaya bakmakta olan bir mahkeme 
olmalıdır,

•	 Davada uygulanacak bir kanun ya da 
Cumhurbaşkanı kararnamesi hükmü 
olmalıdır,

•	 Mahkeme uygulanacak hükmü ana-
yasaya aykırı görmeli veya aykırılık 
iddiasının ciddi olduğu kanısına var-
malıdır.

Anayasa Mahkemesi iptal ve itiraz yolun-
da “ret” ya da “iptal” kararı verebilir. Ret 
kararı ilk ya da esas inceleme aşamasında 
verilebilir.

Cevap C
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9. Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları

Merkezî yönetimin hizmet yükünün art-
ması bazı kamu hizmetlerinin verimli, 
etkin ve tarafsız yürütülmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. Merkezî yönetim ve yerel 
yönetim kuruluşları dışında kamu yöneti-
mi yapısı içinde bazı hizmetlerin yürütül-
mesi için hizmet yerinden yönetim kuru-
luşları bulunmaktadır. 

Özellikleri: Merkezî yönetimin hiyerarşik 
yapısı dışında örgütlenmiş-
lerdir. 

 Tüzel kişilikleri, kendilerine ait mal varlık-
ları, gelir kaynakları ve bütçeleri vardır. 

 Belirli ölçüde özerkliğe sahiptirler. Kendi 
organlarınca yönetilirler.

Kanunla veya Cumhurbaşkanı kararna-
mesi ile kurulurlar. 

Kamu yönetimi bütünlüğü içinde faaliyet 
gösterirler.

 Hizmet konuları belirli işlevlerle sınırlıdır. 
Genellikle tek amaçlıdırlar.

Kamu yararına yönelik olarak çalışırlar. 

 Yönetmelik çıkarabilirler.

Türk hukukundaki hizmet yerinden 
yönetim kuruluşları:

İdari Kamu Kurumları

 Karayolları, Vakıflar, Orman, Devlet Su 
İşleri ve Basın Yayın Enformasyon Genel 
Müdürlükleri gibi.

Sosyal Kamu Kurumları

SGK, İŞKUR gibi.

Bilimsel, Kültürel, Teknik Kamu Ku-
rumları

 TRT, Üniversiteler, TÜBİTAK, TÜBA, TODA-
İE, YÖK, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kuru-
mu, TSE, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera 
ve Balesi gibi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

 TCDD, DHMİ, TMO, DMO, ÇAYKUR, BOTAŞ, 
MKEK gibi.

Kamu Kurumu Niteliği Taşıyan Meslek 
Kuruluşları

 Ticaret ve sanayi odaları, barolar, Noter-
ler Birliği, Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği 
gibi.

Bağımsız İdari Otoriteler

 SPK, EPDK, Rekabet Kurumu, BDDK, 
RTÜK, BTK gibi.

Büyükşehir belediyesi, il özel idaresi ve 
köy; yer bakımından yerinden yönetim 
olan mahallî idare birimidir.  Diyanet İş-
leri Başkanlığı merkezî idare içerisindeki 
kamu tüzel kişiliği olmayan idari bir kuru-
luştur. Ankara Ticaret Odası ise bir hizmet 
bakımından yerinden yönetimdir.

Cevap B

10. Afrika havzasının onda birini kaplayan ve 
6 bin 650 kilometre uzunluğunda olan Nil 
Nehri; dünyanın en büyük ve uzun akar-
suyudur. Afrika kıtasına can veren bu su 
kaynağı, Mısır’dan Akdeniz’e dökülür.

Cevap E
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11. İngiliz-Rus kökenli bir ailenin çocuğu ola-
rak 1926’da Türkiye’de doğan Andrew Ja-
mes Alexander Mango tarafından yazılan 
Modern Türkiye’nin Kurucusu adlı eser 
Atatürk’ün hayatını anlatan kapsamlı bir 
eserdir.

Bozkurt, İngiliz asker ve yazar Armst-
rong’un “Mustafa Kemal biyografisi. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün sağlığında yayım-
lanan ilk biyografisidir.

Tek Adam, “Şevket Süreyya Aydemir’in 
“1965  yılları arasında kaleme aldığı bi-
yografi kitabı. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayatının anlatıldığı üç ciltlik bu eser, 
biyografi olmasının yanı sıra bir incele-
me-araştırma kitabı da sayılmalıdır.

Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İngiliz ya-
zar Lord Kinross tarafından yazılmış Ata-
türk’ün hayatını anlatan biyografik bir 
eserdir.

Toprak Uyanırsa, Şevket Süreyya Ayde-
mir tarafından yazılan bir öğretmenin 
emekli olduktan sonra başından geçen 
olayları; bir öğretmenin görevlerini, yap-
ması gereken şeyleri anlatan bir kitaptır.

Cevap E

12. Selçuklularda ruh ve sinir hastalıklarının 
tedavi edildiği yerlere Bimarhane adı ve-
rilir.

Cevap D

13. Alafranga tutum ve davranışı, kılık ve kı-
yafetiyle mahallelinin hoşuna gitmeyen 
Müştak Bey adında fakir fakat oldukça 
akıllı bir şairin sevip evlenmek istediği 
genç Kumru Hanım yerine, onun büyük 
kız kardeşi Sakine Hanım ile evlenmeye 
mecbur edilmesi hikâyesini konu alan 
Şair Evlenmesi; çağdaş tiyatromuzun ilk 
örneği olarak bilinir ve Şinasi tarafından 
kaleme alınmıştır.

Cevap B

14. Deliliğe Övgü eserinde geçen ‘’Bütün in-
san ömrü, deliliğin yarattığı bir hayalden 
ibarettir.” sözü Erasmus’a aittir.

Cevap C

15. Ünlü besteci Mozart’ın mehter müziğin-
deki davulların ve zillerin vuruşlarını me-
lodik bir anlatım vererek yarattığı opera 
eseri Saraydan Kız Kaçırma’dır.

Cevap A
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Çözüm  04

1. Alacak hakkı, hak sahibine alacağını 
borçludan istemek imkânını verir ki buna 
talep hakkı denir. Alacaklı, bu hakkına 
dayanarak borçludan kendisine karşı 
yüklenmiş olduğu edimini yerine getir-
mesini isteme yetkisine sahiptir. Ancak, 
hukuk düzeni alacaklıya tanınmış olan bu 
yetkinin süresiz olarak devam etmesini 
sakıncalı bulmuş ve onu belli bir süre ile 
sınırlandırmıştır. Alacaklı kanunun belir-
lediği bu süre içinde alacağını istemediği 
takdirde artık bu yetkisini, yani talep hak-
kını kaybetmiş olur.

O hâlde zaman aşımı (müruruzaman), 
“Kanun tarafından tayin edilmiş (belirlen-
miş) şartlar altında ve belli bir süre içinde 
alacaklının hareketsiz kalması sonucu 
alacağın ifasını isteme yetkisinin sona 
ermesidir”. Diğer bir tanımla zaman aşımı, 
“Kanunen belirli olan sürede alacaklının 
hakkını talep ve dava etmemesi sebebiy-
le alacağını talep ve dava etmek hakkın-
dan yoksun olmasını gerektiren bir sona 
erme sebebidir.”. Bu anlamdaki zaman 
aşımına hak düşürücü zaman aşımı denir.

Bu nedenle takas, yenileme, ifa, ibra, ku-
sursuz imkânsızlık ile alacaklı ve borçlu 
sıfatının birleşmesi borcu sona erdirir. 
Ancak görüldüğü gibi zaman aşımı borcu 
sona erdirmez, borcun talep ve dava edi-
lebilirliğini ortadan kaldırır.

Cevap B

2. TMK m. 3’te yer alan ‘Kanunun iyi niyete 
hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda 
asıl olan iyi niyetin varlığıdır.” şeklindeki 
hüküm, içi boş bir genel hüküm niteliği 
taşır. Bu hüküm ile herkesin iyi niyetli ol-
duğu farz ve kabul edilmiştir. Bu şekilde 
de iyi niyet bir karine niteliği kazanmıştır.  

Karine, mevcut ve bilinen olgulardan bi-
linmeyen bir olgunun varlığı sonucunu 
çıkarmak olduğundan, iddiasını bir kari-
neye dayandıran kişiye önemli bir imkân 
sağlamaktadır. İddiasını karineye dayan-
dıran kişi, bu karine dolayısıyla iddiasını 
ispat yükünden kurtulmakta, ispat yükü-
nü karşı tarafa geçirmektedir.

İyi niyet hakların kazanılması ve hukuki 
sonucun gerçekleşmesinde söz konusu 
olur.

Cevap B

3. 1876  Kanunuesasi ve 1961 anayasaları-
nın uygulandığı dönemde parlamento iki 
meclisli olmuştur. Kanunuesasi’de düzen-
lenen Meclis-i Umumi, Âyan ve Mebusan 
meclislerinden oluşturulmuştur. 1961 
Anayasası ise Cumhuriyet Senatosu ve 
BMM’den oluşturulmuştur. 1924 ve 1982 
Anayasası dönemlerinde ise parlamento 
tek meclislidir. Bu nedenle 1924 Anayasa-
sı’nın uygulandığı 1950 yılında parlamen-
to tek meclislidir.

Cevap C

4. Dernek kurma hakkı kişi hak ve hürriyetleri 
kapsamındadır.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 
(Pozitif Statü Hakları):

•	 Ailenin korunması

•	 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

•	 Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - 
Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvancılık 
ve bu üretim dallarında çalışanların 
korunması – Kamulaştırma - Devlet-
leştirme ve özelleştirme)

•	 Çalışma ve sözleşme hürriyeti
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•	 Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma 
hakkı ve ödevi - Çalışma şartları ve 
dinlenme hakkı - Sendika kurma 
hakkı - Sendikal faaliyette bulunma 
hakkı)

•	 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lo-
kavt (Toplu iş sözleşmesi hakkı - Grev 
hakkı ve lokavt)

•	 Ücrette adalet sağlanması

•	 Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmet-
leri ve çevrenin korunması - Konut 
hakkı)

•	 Gençlik ve spor (Gençliğin korunması 
- Sporun geliştirilmesi)

•	 Sosyal güvenlik hakları (Sosyal gü-
venlik hakkı - Sosyal güvenlik bakı-
mından özel olarak korunması ge-
rekenler - Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk vatandaşları)

•	 Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması

•	 Sanatın ve sanatçının korunması

•	 Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin 
sınırları

Cevap B

5. 1982 Anayasası’na göre, üst kademe 
kamu yöneticilerini atar, görevlerine son 
verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul 
ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi 
ile düzenler.

Cevap A

6. 1982 Anayasası’na göre, uluslararası ant-
laşmaları onaylamasını uygun bulmak 
TBMM’nin onaylamak ve yayımlamak ise 
Cumhurbaşkanının görevidir.

Cevap C

7. 1982 Anayasası’nın 2017 değişikliğinden 
önce “Cumhurbaşkanı seçilen kişinin var-
sa milletvekilliği sona erer ve siyasi partisi 
ile ilişiği kesilir.” hükmü yürürlükteydi. 
2017 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaş-
kanı seçilen kişinin partisi ile ilişiği kesilir.” 
hükmü anayasadan kaldırıldı. Böylece, 
değişiklikten sonra cumhurbaşkanı partili 
olabilir. Ancak yine de cumhurbaşkanı se-
çilen kişinin varsa meclis üyeliği ve buna 
bağlı olarak milletvekilliği, bakanlığı, baş-
bakanlığı ve meclis başkanlığı sona erer.

Cevap D

8. Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve 
kanunun başka bir idari yargı merciine bı-
rakmadığı karar ve hükümlerin son ince-
leme mercisidir. Kanunla gösterilen belli 
davalara da ilk ve son derece mahkemesi 
olarak bakar.

Danıştay başkanı, başsavcı, başkanve-
killeri ve daire başkanları, kendi üyeleri 
arasından Danıştay Genel Kurulunca üye 
tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla, 
dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeni-
den seçilebilirler.
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Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci 
sınıf idari yargı hâkim ve savcıları ile bu 
meslekten sayılanlar arasından Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu; dörtte biri, nitelikleri 
kanunda belirtilen görevliler arasından 
cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Cevap A

9. İl özel idaresi kanununun 3. maddesinde 
il özel idaresinin organları il genel mec-
lisini, il encümeni ve vali olarak belirlen-
miştir. İl özel idaresinin genel karar orga-
nı, il genel meclisidir. Yürütme organı ise 
validir.

Cevap C

10. Günümüzden 12.000 yıl önce inşa edilmiş 
olan Çömlek Öncesi Neolitik Dönemi’ne 
ait Göbeklitepe’de; henüz sadece altı 
tanesi gün ışığına çıkarılmış, toplam 20 
adet olduğu belirlenen üzeri açık ve dinî 
amaçla oluşturulmuş yapı bulunmakta-
dır. Bu yapılar dünyanın ilk tapınaklarıdır. 
Taş Devri’nden kalma bu yapıların yer 
aldığı Göbeklitepe, Şanlıurfa ilimizde yer 
almaktadır. 

Cevap E

11. 1957 yılında Uzay’a Sovyetler Birliği tara-
fından gönderilen ilk canlı Laika adında 
bir köpektir. Uzaya Giden İlk İnsan Yuri 
Gagarin’dir. Ay’a Ayak Basan İlk İnsan – 
Neil Armstrong’dur.

Cevap D

12. Sultan Ahmet Camii, 1609-1617 yılları 
arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed ta-
rafından İstanbul’daki tarihî yarımadada, 
Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa’ya yaptırıl-
mıştır. Diğerleri Mimar Sinan’ın eserleridir.

Cevap B

13. Köktürk Devleti’nin ünlü hükümdarı Bilge 
Kağan Devri’nden kalma altı adet yazılı 
dikili taştan oluşan Göktürk (Orhun) Ya-
zıtları, Moğolistan’ın kuzeyinde, Baykal 
Gölü’nün güneyinde, Orhun Irmağı Vadi-
si’ndeki Koşo Saydam Gölü yakınlarında 
yer almaktadır.

Cevap C

14. Çivi yazısı bilinen en eski yazı türüdür. 
Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerler 
tarafından bulunmuştur.

Cevap B

15. Psikanaliz Sigmund Freud’un çalışmaları 
üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar 
ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tek-
niği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel 
süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki 
bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışır.

Cevap A
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Çözüm  05

1. Medeni Kanun madde 1’e göre, kanun 
sözüyle ve özüyle değindiği bütün ko-
nularda uygulanır. Kanunda (yazılı hukuk 
kurallarında) uygulanabilir bir hüküm 
yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, 
bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsay-
dı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre 
karar verir.

Hâkim, karar verirken bilimsel görüşler-
den ve yargı kararlarından yararlanır. 

Görüldüğü gibi yargı içtihatlarının ve bi-
limsel görüşlerin hâkim için bağlayıcılığı 
yoktur ve bunlara dilerse başvurabilir. 
Burada bahsedilen yargı kararları ilk de-
rece mahkemesi kararlarıdır. Hâkim asli 
kaynaklara (mevzuat, örf ve âdet hukuku, 
hâkimin yarattığı hukuk) başvurmak zo-
rundadır. Bunun yanında Yargıtay Kanu-
nu’nun 45. maddesi gereği Yargıtay içti-
hadı birleştirme kararları da tüm hâkimler 
için bağlayıcı niteliktedir.

Cevap E

2. Anayasa yargısı alanında ilk ve tek yargı 
organı olarak Anayasa Mahkemesi faa-
liyette bulunmaktadır. Anayasa Mahke-
mesinin görev alanı Anayasa m. 148’de ve 
6216 sayılı Kanun’da m. 3’te belirtilmiştir.

İdari yargı, idarenin kamu hukuku ala-
nındaki faaliyetlerinden kaynaklanan 
uyuşmazlıkların çözümü ile uğraşır. İdari 
yargı alanında görev yapan mahkemeler 
şunlardır: İlk derece mahkemeleri, idare 
mahkemeleri ve vergi mahkemeleridir; 
ikinci derece mahkemeler, bölge idare 
mahkemeleri, en üst mahkeme ise Danış-
tay’dır.

Adli yargının bir kolu olan medeni yar-
gı ise özel hukuk alanında ortaya çıkan 
uyuşmazlıkların bir sonuca bağlanmasın-
da mahkemelerin izleyecekleri yöntem-
leri (usülleri) belirleyen düzenlenmeleri 
içerir. Medeni yargı alanında görev yapan 
mahkemeler şunlardır: 

İlk derece mahkemeleri: 

Genel Mahkemeler: 

Sulh hukuk mahkemeleri ve asliye hukuk 
mahkemeleridir. 

Özel Mahkemeler: 

Asliye ticaret mahkemeleri, iş mahkeme-
leri, kadastro mahkemeleri, aile mahke-
meleri, icra mahkemeleri, tüketici mahke-
meleri, fikri ve sınai hukuk mahkemeleri, 
denizcilik ihtisas mahkemeleridir.  İkinci 
derece mahkemeler, bölge adliye mah-
kemeleridir. Medeni yargı alanında en üst 
mahkeme Yargıtay’dır.

Cevap C

3. Suç ve cezalara ilişkin esaslar 

Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulu-
nan kanunun suç saymadığı bir fiilden 
dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu 
işlediği zaman kanunda o suç için ko-
yulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza 
verilemez. 

Suç ve ceza zaman aşımı ile ceza mahku-
miyetinin sonuçları konusunda da yukarı-
daki fıkra uygulanır. 

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik ted-
birleri ancak kanunla koyulur. 

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, 
kimse suçlu sayılamaz. 

Hiç kimse kendisini ve kanunda gösteri-
len yakınlarını suçlayan bir beyanda bu-
lunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz. 

Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bul-
gular, delil olarak kabul edilemez. 

Ceza sorumluluğu şahsidir. 

Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan 
bir yükümlülüğü yerine getirememesin-
den dolayı özgürlüğünden alıkoyulamaz. 

Ölüm cezası ve genel müsadere cezası 
verilemez. 
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İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması so-
nucunu doğuran bir müeyyide uygula-
yamaz. Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni ba-
kımından bu hükme kanunla istisnalar 
getirilebilir. 
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın 
gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak 
üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir 
ülkeye verilemez.
Cevap C

4. Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi dü-
zenlemeleri ve çalışmaları demokrasi il-
kelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulan-
ması kanunla düzenlenir.  Siyasi partiler, 
ticari faaliyetlere girişemezler. 
Siyasi partilerin gelir ve giderlerinin 
amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu 
kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. 
Anayasa Mahkemesince siyasi partilerin 
mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin ka-
nuna uygunluğunun tespiti, bu hususun 
denetim yöntemleri ve aykırılık hâlinde 
uygulanacak yaptırımlar; kanunda gös-
terilir. 
Anayasa Mahkemesi, bu denetim göre-
vini yerine getirirken Sayıştaydan yardım 
alır. Anayasa Mahkemesinin bu denetim 
sonunda vereceği kararlar kesindir.
Cevap A

5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları 
gerekli gördüğünde halkoyuna sunmak 
Cumhurbaşkanının görevidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev 
ve yetkileri 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve 
yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve 
kaldırmak;  bütçe ve kesinhesap kanun 
tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; 
para basılmasına ve savaş ilanına ka-
rar vermek; milletlerarası antlaşmaların 
onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 
beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel 
ve özel af ilanına karar vermek ve Ana-
yasanın diğer maddelerinde ön görülen 
yetkileri kullanmak ve görevleri yerine 
getirmektir. 
Cevap D

6. Seçim çevrelerini ve seçim çevrelerinin 
çıkaracağı milletvekili sayısını belirleme 
yetkisi, Milletvekili Seçim Kanunu’na 
göre, Yüksek Seçim Kuruluna aittir. Yük-
sek Seçim Kurulu bunu o ilin nüfusuna 
göre belirler.

Cevap B

7. Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin manevi varlığından ayrılamaz ve 
cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.  

Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silah-
lı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlan-
masından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur.  

Genelkurmay başkanı; Silahlı Kuvvetlerin 
komutanı olup savaşta başkomutanlık 
görevlerini cumhurbaşkanlığı namına 
yerine getirir.

Cevap E

8. Mülki idare birimlerinden ikincisi ilçe 
idaresidir. İlçe yönetimi, gerek kamu hiz-
metlerinin halka götürülmesi, gerek çev-
redeki toplumsal ve ekonomik koşulların 
geliştirilmesi yönünden önem taşır. İlde 
olduğu gibi ilçenin kurulması, kaldırılma-
sı, ad ve merkezlerinin belirlenmesi ve 
değiştirilmesi kanunla olur. 

İlçe sınırlarının değiştirilmesi ise İçişleri 
bakanının teklifi ve cumhurbaşkanının 
onayı ile yapılan idari bir işlemle gerçek-
leşir.

Cevap E
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9. Kamu hizmetleri nasıl görülürse görül-
sün, hizmetin görülmesinde uyulması 
gereken ilkeler vardır. Bunlara kamu hiz-
metinin genel ilkeleri denilmektedir. Her 
bir kamu hizmeti kendi özel kurallarına 
tabi ise de hepsinde ortak olan bazı özel-
likler ve hepsine egemen olan temel bazı 
ilkeler vardır. Bu ilkeler, süreklilik (düzen-
lilik), değişkenlik (uyarlanma), tarafsızlık 
ve eşitliktir. Ayrıca bazı kamu hizmetleri 
bedelsizdir (meccanilik). Ancak bu, tüm 
kamu hizmetleri için geçerli bir ilke de-
ğildir. Örneğin iktisadi kamu hizmetleri 
bedellidir.  Son zamanlarda bu klasik ilke-
lere yenilerinin eklendiği görülmektedir. 
Bu yeni ilkeler ise katılma, şeffaflık, ba-
sitlik, sorumluluk ve ulaşılabilirlik olarak 
belirlenebilir.

Cevap D

10. UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’n-
de ve 2007 yılında açıklanan Dünyanın 
Yedi Harikası arasında yer alan, MÖ 400 
- MS 106 yılları arasında Nebatiler’in baş-
kenti olmuş olan Petra Antik Kenti; Ür-
dün’dedir. Antik kent, 1812 yılında İsviç-
reli gezgin Johann Burckhardt tarafından 
keşfedilmiştir.

Cevap D

11. Vasat bir doktorla evlendikten sonra bo-
ğucu taşra yaşamı içinde sıkışıp kalan 
kahramanı genç ve güzel Madam Bovary 
üzerinden 19. yüzyıl Fransız kadınının kıs-
tırılmış hayatını ve iç dünyasını ele alan 
ve dönemin kadın-erkek ilişkilerine ayna 
tutan bir başyapıt olan Madam Bovary’nin 
yazarı Gustave Flaubert’dir.

Cevap B

12. Sultan Abdülaziz heykeli, Osmanlı Sultanı 
Abdülaziz’in 1872’de yaptırdığı at üstün-
deki bronz heykelidir. İlk Osmanlı padişah 
heykelidir. Beylerbeyi Sarayı’nda sergile-
nir. Heykel, padişahın siparişi üzerine İn-
giliz heykeltıraş Charles Fuller tarafından 
yapıldı. Fuller heykeli Floransa’da tamam-
ladıktan sonra bronz dökümü Münih’te 
yapıldı.

Cevap C

13. Avrupa’da fizik dalında doktora alabilen 
ilk kadın, Nobel Ödülü alan ilk kadın, 
hem fizik hem de kimya dallarında Nobel 
Ödülü almış tek kadın,  Avrupa’nın en üst 
düzey üniversiteleri arasında görülen bir 
üniversitede ders veren ilk kadın, aynı 
üniversitede profesör unvanına layık gö-
rülen ilk kadın gibi unvanların da sahibi 
olan, Radyum’u keşfeden ve radyoaktivi-
te üzerine önemli çalışmalar yapmış olan 
bilim insanı; Marie Curie’dir (1867-1934).

Cevap E

14. İlk dünya rekorunu on beş yaşında kıra-
rak halter tarihinde en genç dünya re-
kortmeni unvanını almış olan, 1984, 1985 
ve 1986’da dünyada yılın haltercisi ve 
1992’de Uluslararası Halter Basın Komis-
yonu tarafından Dünya’nın En İyi Spor-
cusu seçilen, 1988 yılında Türkiye adına 
katıldığı Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 
Olimpiyat rekoru kırmış olan ve toplamda 
46 dünya rekoru bulunan, 2017 yılı Kasım 
ayında kaybettiğimiz millî haltercimiz; 
Naim Süleymanoğlu’dur.

Cevap D

15. Osmanlı Sarayında yaşamış ve Batı müzi-
ği tarzında besteler yapan ve Padişahlar 
için marşlar besteleyen İtalyan müzisyen 
Donizetti Paşa’dır.

Cevap A
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Çözüm  06

1. Hakkın kazanılması deyimi, bir hakkın 
bir kişiye bağlanmasını, yani bir hak ile 
bir kişi arasında bir bağlantı kurulmasını 
ifade etmektedir. Bir hakkın herhangi bir 
kimseye bağlanması ve böylece o kim-
senin hak sahibi kılınması kendiliğinden 
gerçekleşmez; bu sonucun doğabilmesi, 
bir takım olgulara (vakıalara) bağlıdır. 
Bunlar da hukuki olay, hukuki fiil ve hu-
kuki işlemdir.

Hukuki olay, hukuk düzeninin kendileri-
ne hukuki sonuçlar bağladığı olaylardır. 
Gerek insanın iradesi, gerek kendiliğin-
den meydana gelen olaylardan hukukun 
kendilerine sonuçlar bağladığı olaylara 
hukuki olay adı verilir. Örneğin doğum 
ve ölüm birer hukuki olaydır; çünkü hu-
kuk düzeni her ikisine de birer sonuç 
bağlamaktadır. Bir kimsenin ölümüyle 
kişiliği sona ermekte, fakat aynı zamanda 
mirasçıları lehine hak doğmaktadır. Keza 
doğum ile gerçek kişilik başlamakta ve 
aynı zamanda kişilik hakları da doğmakta 
ve kazanılmaktadır.

Hukuki fiil, insan iradesinin ürünü olan 
ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan 
olaylardır. O hâlde, hukuki olaylar için-
den sadece insanların faaliyetleri ürünü 
olanlar hukuki fiil oluşturur; tabii olaylar 
hukuki fiil değildirler. Buna karşılık bir 
kimsenin belli bir yerde sürekli kalmak 
niyetiyle oturması (yerleşim yeri), hukuki 
fiildir; çünkü hukuk düzeni sürekli kalmak 
niyetiyle oturmaya yerleşim yeri kurma 
(MK m. 19) sonucunu bağlamaktadır. 
Hukuki fiillerden bazıları hukuka uygun 
fiiller olduğu hâlde, bazıları hukuka aykırı 
fiillerdir. 

Hukuki işlem, bir veya birden fazla kim-
senin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade 
açıklaması demektir. Diğer bir deyimle 
hukuki işlem, bir veya daha fazla kimse-
nin hukuki bir sonuç elde etmek üzere 

irade açıklamasında bulunmaları demek-
tir. Hukuki işlemler, irade açıklamasında 
bulunan tarafın sayısına göre tek taraflı 
hukuki işlemler ve çok taraflı hukuki iş-
lemler olmak üzere ikiye ayrılır.

Cevap D

2. Hukuk kurallarını teşkil eden normlar bir 
bütündür. Her hukuk düzeninde bir altta-
ki kural geçerliliğini bir üstteki kuraldan 
alır. Bu kuralların geçerliliğinin denetimi 
ise iki şekilde olur. Bunlar hukuki denetim 
ve siyasi denetim olarak karşımıza çıkar.  
Siyasi denetimde yasaların uygunluğu 
yargı organlarına değil bir siyasi kuruma 
tanınır. Bunun temelinde yatan mantık 
ise kanunların siyasi bir görüşü, özellikle 
de iktidarın siyasi görüşünü yansıtan bir 
işlem olması sebebiyle, siyasi bir kuruluş 
tarafından denetlenmesi gerektiğidir. Hu-
kuki denetiminin temelinde yatan mantık 
ise yasaların üstteki kurala uygun olup ol-
madığıdır. Bu denetim ise iki şekilde olur: 
Esas ve şekil bakımından denetim.

Esas (içerik) denetimi, bir kuralın içeriği-
nin üstteki kurala aykırı olup olmadığının 
denetlenmesidir.

Şekil denetimi ise bir kuralın üstte kural-
da belirtilen yapılış usulüne uygun olarak 
yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir.

Cevap B

3. 1982 Anayasası’nın 2010 değişikliği ile 
hukukumuza giren kamu başdenetçiliği 
kurumu idarenin işleyişi ile ilgili dilek ve 
şikâyetleri incelemek amacıyla TBMM 
Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 
Kamu başdenetçisi TBMM tarafından tıp-
kı TBMM başkanı gibi dört turlu gizli oyla 
seçilir. Kamu başdenetçisinin görev süresi 
dört yıldır.

Cevap A
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4. 1982 Anayasası, “üniter devlet” şeklini 
benimsemiştir. Anayasanın 3’üncü mad-
desine göre, “Türkiye Devleti, ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütündür.”. Ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bütünlükten  “üni-
ter devlet” anlaşılır. Üniter devlette tek bir 
millet yine tek bir egemenliğe dayanır.

1982 Anayasası ‘‘Atatürk millîyetçiliğini’’ 
benimsemiştir. Buna göre, milleti oluş-
turan unsurlar din, dil ve ırk gibi somut 
öğeler değil, daha çok kültür ve ortak 
yaşama birliğidir. Bu tür millîyetçilik sub-
jektif millîyetçiliktir. Anayasaya göre, Türk 
devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür. Buna göre, Türk kavra-
mı millet olarak tanımlanmış ve Atatürk 
millîyetçiliğinin de özünü oluşturmuştur.

Cevap C

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerin-
de boşalma olması hâlinde, ara seçime 
gidilir. 

Ara seçim, her seçim döneminde bir defa 
yapılır ve genel seçimden otuz ay geç-
medikçe ara seçime gidilemez; yine ge-
nel seçimlere son bir yıl kala ara seçime 
gidilemez.

Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı üye tam 
sayısının  yüzde beşini (30 milletvekili) 
bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay 
içinde yapılmasına karar verilir.  Genel se-
çimlere bir yıl kala, ara seçimi yapılamaz.  

Yukarıda yazılı hâllerden ayrı olarak, bir 
ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde üyesinin kalmaması 
hâlinde, boşalmayı takip eden doksan 
günden sonraki ilk pazar günü ara seçim 
yapılır. Bu durumda her şekilde ara seçim 
yapılması zorunludur.

Cevap B

6. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararname-
si çıkarabilir. 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikin-
ci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde 
yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile düzenlene-
mez. 

Anayasada münhasıran kanunla düzen-
lenmesi öngörülen konularda 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıla-
maz. 

Kanunda açıkça düzenlenen konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıla-
maz. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ka-
nunlarda farklı hükümler bulunması hâ-
linde kanun hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı ko-
nuda kanun çıkarması durumunda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz 
hâle gelir.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulan-
masını sağlamak üzere ve bunlara ay-
kırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayım-
dan sonraki bir tarih belirlenmemişse 
Resmî Gazete’de yayımlandıkları gün yü-
rürlüğe girer.

Cevap C
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7. Hâkimler ve Savcılar Kurulu

•	 2017 yılında yapılan Anayasa deği-
şikliğiyle, Hâkimler ve Savcılar Kuru-
luna ilişkin hükümler, en baştan yeni-
den düzenlenmiştir.

•	 Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mah-
kemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kurulur ve 
görev yapar. 

Kuruluşu:

•	 Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üye-
den oluşur; iki daire hâlinde çalışır. 

•	 Kurulun başkanı adalet bakanıdır. 

•	 Adalet Bakanlığı müsteşarı Kurulun 
tabiî üyesidir. 

Kurulun, 

3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrıl-
mayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli 
yargı hâkim ve savcıları arasından, 1 üyesi 
birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı 
gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yar-
gı hâkim ve savcıları arasından cumhur-
başkanı tarafından,

3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay 
üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belir-
tilen yükseköğretim kurumlarının hukuk 
dallarında görev yapan öğretim üyeleri 
ile avukatlar arasından TBMM tarafından 
seçilir.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından 
seçilen üyelerden, en az birinin öğretim 
üyesi ve en az birinin de avukat olması 
zorunludur. 

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üye-
liklerine ilişkin başvurular, Meclis Baş-
kanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyele-
rinden kurulu Karma Komisyona gönde-
rir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, 
üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla 
belirler. Birinci oylamada aday belirleme 

işleminin sonuçlandırılamaması hâlinde 
ikinci oylamada üye tam sayısının beşte 
üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da 
aday belirlenemediği takdirde, her bir 
üyelik için en çok oyu alan iki aday ara-
sında ad çekme usulü ile aday belirleme 
işlemi tamamlanır. 

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen 
adaylar arasından, her bir üye için ayrı 
ayrı gizli oyla seçim yapar. 

1. oylamada üye tam sayısının 2/3’ü ço-
ğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlan-
dırılamaması hâlinde ise

2. oylamada üye tam sayısının 3/5’i ço-
ğunluğu aranır. 

İkinci oylamada da üye seçilemediği tak-
dirde en çok oyu alan iki aday arasından 
ad çekme usulü ile üye seçimi tamamla-
nır.

Üyeler 4 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler 
bir kez daha seçilebilir. 

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süre-
sinin dolmasından önceki 30 gün içinde 
yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri 
dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması du-
rumunda, boşalmayı takip eden 30 gün 
içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulunun Gö-
revleri:

Kurul, 

•	 Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını 
mesleğe kabul etme, 

•	 Atama ve nakletme, 

•	 Geçici yetki verme, 

•	 Yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 

•	 Kadro dağıtma, 

•	 Meslekte kalmaları uygun görülme-
yenler hakkında karar verme, 

•	 Disiplin cezası verme, 

•	 Görevden uzaklaştırma 
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işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, 
bir mahkemenin kaldırılması veya yargı 
çevresinin değiştirilmesi konusundaki 
tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa 
ve kanunlarla verilen diğer görevleri ye-
rine getirir. 

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve 
diğer mevzuata (hâkimler için idari nite-
likteki genelgelere) uygun olarak yapıp 
yapmadıklarını denetleme; görevlerin-
den dolayı veya görevleri sırasında suç iş-
leyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadı-
ğını araştırma ve gerektiğinde haklarında 
inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili 
dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu başkanının oluru ile Kurul müfet-
tişlerine yaptırılır. Soruşturma ve ince-
leme işlemleri, hakkında soruşturma ve 
inceleme yapılacak olandan daha kıdemli 
hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. 

Kurulun meslekten çıkarma cezasına iliş-
kin olanlar dışındaki kararlarına karşı yar-
gı mercilerine başvurulamaz. 

Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. 
Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve sav-
cılardan Kurulun teklif ettiği üç aday ara-
sından Kurul başkanı tarafından atanır. 

Cevap E

8. Cumhurbaşkanığı Ofisleri

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçe-
li, kamu tüzel kişiliği olan, idari ve mali 
özerkliğe sahip ofisler.

•	 Dijital Dönüşüm Ofisi

•	 Finans Ofisi

•	 İnsan Kaynakları Ofisi

•	 Yatırım Ofisi

Cevap E

9. İdarenin Bütünlüğü İlkesi

Anayasanın 123. maddesinde idarenin 
kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Buna idarenin bütün-
lüğü ilkesi denmektedir. 

Bu ilke gereğince idareyi oluşturan ör-
gütler, görevlerini birbirinden kopuk 
olarak değil, birbirleri ile uyum içerisinde 
yürütmek zorundadırlar. Ayrıca idarenin 
bütünlüğü ilkesinin, hiyerarşi ve idari 
vesayet olarak adlandırılan belli başlı iki 
hukuki araç ile gerçekleştirilmekte oldu-
ğunu söyleyebiliriz. 

Hiyerarşi, merkezî idarenin kuruluşları 
arasında bütünlüğü sağlamakla beraber, 
aynı tüzel kişi içinde yer alan çeşitli örgüt 
ve kollar arasında da birliği sağlamakta-
dır. İdari vesayet ise merkezî idare kuru-
luşları ile yerinden yönetim kuruluşları 
arasındaki bütünlüğü sağlamaktadır.

Hiyerarşi:

Merkezden yönetim sisteminde hizmet-
lerin daha sağlıklı yürütülmesi için baş-
kent teşkilatının yanında taşra teşkilatı da 
oluşturulmuştur. Hizmetler, ancak baş-
kent teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki 
bütünlük tam anlamıyla sağlandığı za-
man sağlıklı gerçekleştirilebilir. Başkent 
teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki hi-
yerarşi denilen hukuki bağ aynı yerinden 
yönetim kuruluşunun çeşitli birimleri ara-
sında da geçerlidir.

Hiyerarşik Makamlar:

Merkezî idarenin başkent teşkilatında 
hiyerarşik düzenin en üstünde Cumhur-
başkanı yer almaktadır. Cumhurbaşkanı 
en yüksek hiyerarşik amirdir ve hiyerarşi 
yetkisi hiyerarşi düzeninin her kademe ve 
basamağında yer alan üst dereceli me-
murlar tarafından da kullanılır.
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Yerel yönetimlerde il özel idaresinde en 
yüksek hiyerarşik amiri vali, belediye 
idaresinde belediye başkanı ve köy idare-
sinde muhtardır. Ayrıca hiyerarşi düzeni-
nin her basamağında yer alan hiyerarşik 
amirler de bulunmaktadır.

A, B, C ve D şıklarında verilenler devlet 
tüzel kişiliği içerisinde yer aldıklarından, 
aralarındaki ilişki hiyerarşi ilişkisidir.

E şıkkında verilen Tarım ve Orman bakanı, 
devlet tüzel kişiliğinin bir öğesidir. Ancak 
Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
ayrı bir tüzel kişiliği olduğu için araların-
daki ilişki kanunla sınırlı olan ‘‘idari vesa-
yet’’ ilişkisidir.

Cevap E

10. Dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü, 
Sibirya’nın güneyinde, İrkutsk Oblastı ve 
Buryatya arasında yer alır. İrkutsk şehrinin 
yakınında bulunan göl, “Sibirya’nın Mavi 
Gözü” diye adlandırılır. Yüz ölçümü yakla-
şık 31.722 km²’dir.

Cevap E

11. İlk Türk kadın opera sanatçısı Semiha 
Berksoy’dur. Özsoy Operası’nda ‘’Ayşim’’ 
adlı başrolde oynamıştır. Diğer şıklarda 
verilenler doğrudur.

Cevap B

12. Prens, Floransalı yazar Niccolo Machia-
velli tarafından yazılmış politika hakkında 
bilimsel bir incelemedir. 

Cevap D

13. Kaşgarlı Mahmut ‘‘Divan-ı Lügat’it Türk’’ 
adlı eserini Halife Ebul Kasım El Muktedi 
Billah’ın emriyle yazmıştır.

Cevap B

14. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı veya 
Büyük Buhran,  1929’da başlayan (etki-
lerini ancak 1930 yılının sonlarında tam 
anlamıyla hissettiren) ve 1930’lu yıllar 
boyunca devam eden ekonomik buhrana 
verilen isimdir. Buhran, ABD’yi  merkez al-
masına rağmen, dünyanın geri kalanında 
da (özellikle de sanayileşmiş ülkelerde) 
yıkıcı etkiler yaratmıştır. 

Cevap C

15. Francisco Franco y Bahamonde, lakabı El 
Caudillo, demokratik cumhuriyetin yıkıl-
masıyla sonuçlanan İspanya İç Savaşı’nda 
milliyetçi güçlere önderlik eden İspanyol 
general ve devlet adamı. İç Savaş’ın ardın-
dan 36 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle 
yönetmiştir.

Cevap A
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1. Türk hukukunda Anayasa yargısı, adli yar-
gı, idari yargı, uyuşmazlık yargısı, seçim 
yargısı, mali yargı gibi yargı kolları mev-
cuttur. En geniş yargı kolu adli yargı, ikin-
cisi ise idari yargıdır. Adli yargı hukuk ve 
ceza mahkemelerinden oluşmaktadır. As-
liye ticaret, asliye hukuk, kadastro mah-
kemeleri hukuk yargısı, ağır ceza mahke-
mesi ise ceza yargısında bulunmaktadır. 
Ancak hukukumuzda miras mahkemeleri 
bulunmamaktadır.

Cevap E

2. Medeni hukukta gerçek kişiler ehliyetleri 
bakımından dört farklı kategoride sınıf-
landırılmıştır.  Bunlar tam ehliyetliler, sı-
nırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve tam 
ehliyetsizlerdir. 

Tam ehliyetliler, ayırt etme gücüne sahip, 
kısıtlı olmayan ergin kişilerdir.

Sınırlı ehliyetliler, ayırt etme gücüne sa-
hip, ergin ve kısıtlı da olmayan ancak ken-
dilerine belli konularda yasal danışman 
atanmış kişilerdir.

Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sa-
hip kısıtlılar ve küçüklerdir. Yani velayet 
ve vesayet altındaki mümmeyizler sınırlı 
ehliyetsizdir.

Ayırt etme gücü olmayan kişiler ergin 
olup olmamalarına bakılmaksızın tam eh-
liyetsizdirler. Tam ehliyetsizler için kısıtlı-
lık kararı alınmaz. Sadece üçüncü kişileri 
korumak adına ilan yapılır.

Akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanan kişiler 
sınırlı ehliyetsizdir. Kısıtlılık kararı sadece 
ergin kimseler için alınır. Kanun kısıtlan-
ma hâllerini tek tek saymıştır. Bunlardan 
biri de akıl hastalığı ve akıl zayıflığıdır. 
Buna göre akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
nedeniyle mahkeme kararı ile kısıtlanan 
kimseler sınırlı ehliyetsizdir.

Örneğin: Şizofreni nedeniyle kısıtlanan 
bir kimsenin ayırt etme gücü vardır ancak 
hastalığı kısıtlanmasını gerektirebilir.

Cevap D

3. Anayasa; Bir devletin temel kurumlarının 
nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülke-
lerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel 
kabul görmüş kuralların tümüne denir. 
Şöyle sınıflandırılabilir:

Yazılı Anayasa: Yetkili organ tarafından 
yapılmış ve bir anayasada yer alması ge-
reken kuralları içeren temel belgedir. 

Geleneksel Anayasa: Yazılı olmayan, da-
ima uygulanabilir olan anayasa çeşididir. 
Bir devletin geleneksel anayasası türlerin-
dendir. İngiltere Anayasası gibi.

Yumuşak Anayasa: Normal yasalar gibi 
tüm anayasa maddelerinin değiştirilebilir 
olmasıdır. Değiştirilemez maddesi yoktur. 
1921 Anayasası gibi.

Katı (Sert) Anayasa: Bu anayasalar için 
özel, değiştirilmesi zor yöntemler benim-
senmiştir. Bir anayasanın ‘sert’ olduğunu 
gösteren özellikler;

•	 Değiştirilemeyecek maddeler içer-
mesi

•	 Değiştirilmesi için özel çoğunluk 
aranması

•	 Halk oylaması usulüne yer vermesi

Çerçeve Anayasa: Kısa ve öz hükümler-
den anayasa türüne denir. 1921 Anayasa-
sı gibi.

Kazuistik Anayasa: Uzun ve ayrıntılı ku-
rallardan oluşan anayasa türüne kazuistik 
anayasa denir. 1982 Anayasası gibi.

Cevap E

4. 1982 Anayasası’na göre, yürütme yetkisi 
ve görevi, sadece Cumhurbaşkanı tara-
fından Anayasaya ve kanunlara uygun 
olarak kullanılır ve yerine getirilir. 

Cevap B

Çözüm  07



28

5. Kıyılardan yararlanma sosyal ve ekono-
mik haklar kapsamında düzenlenmiştir.

Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif 
Statü Hakları)

•	 Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve 
manevi varlığı

•	 Zorla çalıştırma yasağı

•	 Kişi hürriyeti ve güvenliği

•	 Özel hayatın gizliliği ve korunması 
(Özel hayatın gizliliği - Konut doku-
nulmazlığı - Haberleşme hürriyeti)

•	 Yerleşme ve seyahat hürriyeti

•	 Din ve vicdan hürriyeti

•	 Düşünce ve kanaat hürriyeti

•	 Düşünceyi açıklama ve yayma hürri-
yeti

•	 Bilim ve sanat hürriyeti

•	 Basın yayınla ilgili hükümler (Basın 
hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın hak-
kı - Basın araçlarının korunması 
- Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki 
basın dışı kitle haberleşme araçla-
rından yararlanma hakkı - Düzelt-
me ve cevap hakkı)

•	 Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek 
kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkı)

•	 Mülkiyet hakkı

•	 Hakların korunması ile ilgili hüküm-
ler (Hak arama hürriyeti - Kanuni 
hâkim güvencesi - Suç ve cezalara 
ilişkin esaslar)

•	 İspat hakkı

•	 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Cevap D

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmala-
rını, kendi yaptığı iç tüzük hükümlerine 
göre yürütür. 

İç tüzük hükümleri, siyasi parti grupla-
rının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye 
sayısı oranında katılmalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenir. Siyasi parti grupları, 
en az yirmi üyeden meydana gelir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün 
bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk 
ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı 
eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve 
diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar 
kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlı-
ğına tahsis edilir.

Cevap C

7. Millî güvenliğin sağlanmasından ve Silah-
lı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlan-
masından, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur.

Cevap E

8. Nüfusu iki binden aşağı yurtlara (köy) ve 
nüfusu iki bin ile yirmi bin arasında olan-
lara (kasaba) ve yirmi binden çok nüfusu 
olanlara (şehir) denir. 

Cevap A
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9. Üniversite, büyükşehir belediyesi, il, ilçe 
kanunla (TBMM kararı) kurulur, kanunla 
kaldırılır. Ancak belediyeler Cumhurbaş-
kanı kararı ile kurulur.

Cevap A

10. Büyük roman, senaryo ve öykü yazarı Ya-
şar Kemal’in (1923-2015) eserleri arasında 
İnce Memed, Ağrı Dağı Efsanesi, Ortadirek 
ve Ölmez Otu sayılabilir. Bereketli Toprak-
lar Üzerinde ise Orhan Kemal’in (1914-
1970) eserleri arasındadır.

Cevap E

11. Darülaceze, yaşlı ve muhtaçları barın-
dırmak amacıyla II. Abdülhamit tarafın-
dan1896’da İstanbul’da açılan bir hayır 
kurumudur. Diğer seçeneklerde verilen-
ler doğrudur.

Cevap C

12. Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan 
Gazi Yaşargil “Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Pro-
fesör Doktor”, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” 
unvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve 
beyin tümörünü kendi bulduğu yöntem-
lerle tedavi etmiş. 1953’ten emekli oldu-
ğu 1999 tarihine dek   Zürih Üniversitesi 
ve  Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir 
cerrahisi Departmanında ilk hekim, baş-
hekim, sonrasında profesör ve başkan ol-
muştur. 1999’da Geleneksel Sinir Cerrah-
ları Kongresinde “Yüzyılın Sinir Cerrahı” 
(1950-1999) seçilmiştir.

Cevap D

13. Dünyada petrol rezervi 259, 9 milyar varil 
ile en zengin olan ülke Venezuella’dır. En 
büyük petrol üreticisi ülke ise Suudi Ara-
bistan’dır.

Cevap B

14. Türkiye’de ‘‘Devlet Sanatçısı’’ unvanını ilk 
kullanan kişi Ahmet Adnan Saygun’dur.

Cevap A

15. İstiklal Marşı’nda ‘‘Yırtarım dağları engin-
lere sığmam’’ diyen Mehmet Akif Ersoy 
Ergenekon Destanı’na işaret etmektedir.

Cevap E



30

1. Medenî Kanun’un 1. maddesine göre, 
kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bü-
tün konularda uygulanır. Kanunda uygu-
lanabilir bir hüküm yoksa, Hâkim, örf ve 
âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi 
kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koya-
cak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, ka-
rar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı 
kararlarından yararlanır.

Medenî kanuna göre Hâkim kanuna, yani 
mevzuta göre karar verir. Mevzuatta, yani 
kanunda meseleye uygulanacak olumlu 
veya olumsuz bir hükmün bulunmaması 
durumunda gerçek kanun boşluğu söz 
konusu olur. Bu durumda Hâkim örf ve 
adet hukukuna bakmak zorundadır. Örf 
ve adet hukukunda somut olaya uygu-
lanacak bir hüküm varsa Hâkim örf ve 
âdet hukukuna göre hüküm verir. Örf 
ve âdet hukukunda da hüküm yoksa 
hukukta boşluk meydana gelmiştir. Yani 
pozitif hukukta somut olay için bir çözüm 
yoktur. Hukuk boşluğunu Hâkim kural 
koyarak yani hukuk yaratarak çözmelidir. 
O hâlde hukuk boşluğu olan her yerde 
mutlaka gerçek kanun boşluğu söz ko-
nusudur ayrıca örf ve âdet hukukunda da 
hüküm yoktur.

Kanun hükmünün sözü ve özünün bağ-
daşmadığı durumlarda örtülü boşluk söz 
konusudur. Bu durumda kanunun uyuş-
mazlığın çözümüne uygulanmasında 
adaletsiz bir durum ortaya çıkacaktır. Hâ-
kim, kuralı, amacına uygun şekilde sınırla-
yarak adaletli hâle getirecek ve meseleyi 
çözecektir.

Cevap B

2. Suç olan bir eylem hukuk düzeni ile çatış-
ma hâlindedir, yani hukuka aykırıdır. Buna 
karşın bazı durumların varlığı, tipe uygun 
bir eylemin yapılmasını hukuka uygun 
(meşru) hâle getirmekte; böylelikle ceza-
landırılmasının önüne geçmektedir. 

Hukuka uygunluk nedenleri şunlardır: 
Meşru savunma, zorunluluk hâli, ilgilinin 
rızası ve kanun hükmünün yerine getiril-
mesidir.

Meşru savunma: Kişinin kendisinin veya 
üçüncü bir kişinin (hayat veya cinsel do-
kunulmazlık) hakkına yönelik gerçekle-
şen veya gerçekleşme ihtimali olan saldı-
rıyı, o andaki koşullara göre ve saldırı ile 
orantılı bir şekilde defetmesi amacıyla iş-
lediği fiillerden sorumlu tutulmamasıdır. 
Örneğin, A’nın B’yi öldürmek üzere satırla 
saldırdığı bir anda, B’nin babasının A’nın 
kafasına demir bir sopayla vurarak yara-
laması meşru savunmadır. Bu nedenle 
soruda verilen örnekte Ali meşru savun-
madan yararlanacaktır.

Zorunluluk hâli: Kişinin kendisinin ne-
den olmadığı bir tehlike nedeniyle, ken-
disinin veya üçüncü bir kişinin hakkına 
yönelik bu tehlikeden kurtulması amacıy-
la işlediği elverişli ve orantılı fiilden dolayı 
sorumlu tutulmamasıdır. Örneğin, uçak 
kazasında sağ kurtulmuş birinin, don-
maktan kurtulmak amacıyla yakınlarda 
bulduğu bir kulübeye izinsiz girmesi. 

İlgilinin rızası: Kişinin üzerinde mutlak 
tasarrufta bulunacağı bir hakkına yönelik 
olarak, rızası çerçevesinde işlenen fiilden 
dolayı kimseye ceza verilemez. 

Cevap A

Çözüm  08
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3. 1961 Anayasası 1971-1973 Değişiklikleri:
•	 Yürütme güçlendirilmiştir. Bakanlar 

Kuruluna KHK (Kanun Hükmünde Ka-
rarname) çıkarma yetkisi verilmiştir. 

•	 Temel haklara sınırlamalar getirilmiş-
tir. Tabii yargı yolu yerine kanuni yar-
gı yolu getirilmiştir. 

•	 Yargısal denetime sınırlamalar geti-
rilmiştir. Anayasa mahkemesine iptal 
davası açma hakkına sahip taraflara 
sınırlamalar getirilmiştir: Cumhur-
başkanı ve ana muhalefet partisi aça-
bilir. Anayasa mahkemesi Anayasa 
değişikliklerini ancak şekil yönünden 
denetleyebilir. 

•	 Askerî Yüksek İdari Mahkemesi kuru-
larak asker kişilerle ilgili idari işlem ve 
eylemlerin denetimi Danıştayın gö-
revinden çıkarılmıştır. 

•	 Ayrıca hâkimlerin atanmalarında ge-
nel yöntemden sapan Devlet Güven-
lik Mahkemeleri kurulmuştur. 

•	 TRT’nin özerkliği kaldırılmış ve üni-
versitelerin özerkliği azaltılmıştır. 

•	 Vergi, resim, harçların muafiyet ve is-
tisnaları ile nispet ve hadlerine ilişkin 
hükümlerde değişiklik yapmaya Ba-
kanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

•	 Bu değişikliklerin yapılmasının ana 
nedeni, 1961 Anayasası’nın devlet 
otoritesini zayıflattığı, devleti güçsüz 
kıldığı düşüncesinde yatmaktadır. 

Devlet memurlarının sendika kurma yet-
kisi kaldırılmıştır, yargısal denetim sınır-
landırılmış, Anayasa Mahkemesine dava 
açabileceklerin sayısı azaltılmış, Askerî 
yüksek İdare mahkemesi ve DGM’ler ku-
rulmuştur.
* Devlet Planlama Teşkilatı, ilk defa 30 Ey-
lül 1960’da 91 sayılı kanunla kurulmuştur. 
Daha sonra 1961 Anayasası’nın ilk hâlin-
de de düzenlenmiştir. 1982 Anayasası dö-
neminde varlığını sürdüren ancak anaya-
sal bir kuruluş olmayan Devlet Planlama 
Teşkilatı 2011 yılında kaldırılmıştır.
Cevap B

4. Cumhuriyetin nitelikleri 1982 Anayasa-
sı’nın 2. maddesinde düzenlenmiştir. 

Cumhuriyetin nitelikleri;

Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, 
insan haklarına saygılı, Atatürk millîyetçi-
liğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sos-
yal bir hukuk Devletidir.

Devletçilik ve halkçılık 1924 Anayasası’nın 
1937 değişikliği ile Anayasaya girmiştir. 
Ancak 1961 Anayasası ve 1982 Anayasası 
devletçilik, halkçılık ve inkılâpçılık ilkeleri-
ni düzenlememiştir.

Cevap D

5. 1982 Anayasası’na göre, seçimden önce 
veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen 
milletvekili hakkında Meclis kararı olma-
dan; tutulma, sorgulama, tutuklama ve 
yargılama yapılamaz. Bunların yapılabil-
mesi için TBMM kararı ile milletvekilinin 
dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. 

Ancak milletvekili dokunulmazlığı mil-
letvekilinin ev veya üstünün aranmasına, 
hakkında ceza soruşturması başlatılması-
na ve hakkında hukuk davası açılmasına 
engel değildir. 

Cevap A

6. Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfat-
la Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti-
nin birliğini temsil eder; Anayasanın uy-
gulanmasını, Devlet organlarının düzenli 

ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Cevap C
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7. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum Ve Ku-
ruluşlar

•	 Devlet Arşivleri Başkanlığı

•	 Devlet Denetleme Kurulu

•	 Diyanet İşleri Başkanlığı

•	 İletişim Başkanlığı

•	 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre-
terliği

•	 Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

•	 Millî Saraylar İdaresi Başkanlığı

•	 Savunma Sanayi Başkanlığı

•	 Strateji ve Bütçe Başkanlığı

•	 Türkiye Varlık Fonu

Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

Cevap E

8. Sayıştay Anayasa’da yargı bölümünde 
düzenlenmiştir; ancak 1982 Anayasası 
Sayıştayı bir yüksek mahkeme, olarak 
düzenlememiştir.  A, B, D ve E şıklarında 
verilenler doğrudur.

Cevap C

9. Mahallî idareler; il, belediye veya köy 
halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ve karar organları, yine kanun-
da gösterilen, seçmenler tarafından se-
çilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. 
Buna göre, mahallî idareler, il özel idaresi, 
belediye ve köylerdir.

Cevap B

10. Tarih öncesi zamanlardan başlayıp Sasani 
İmparatorluğu sonuna dek tüm eski İran 
krallarını inceleyen, İran edebiyatının en 
büyük eserlerinden biri olarak kabul edi-
len, 977 ile 1010 yılları arasında yazılmış, 
tek şair tarafından yazılan en uzun epik 
şiirlerden olan ve 60.000 beyit civarında 
hacme sahip eski İran efsaneleri üzeri-
ne kurulu manzum destan olan Şehna-
me’nin yazarı; Firdevsî’dir.

Cevap A

11. Asya’nın en doğu noktası ile Amerika’nın 
en batı noktası arasında bir yer alan, Rus-
ya ile ABD (Alaska) arasında coğrafi bir 
sınır konumunda bulunan ve Amerika ile 
Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu 
yer olan boğaz, Bering Boğazı’dır.

Cevap B
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12. Edebiyatımızda ilk çocuk şiirleri yazan ve 
bu şiirleri ‘‘Şermin’’ adlı şiir kitabında bir 
araya getiren şairimiz Tevfik Fikret’tir.

Cevap E

13. 1534 yılında Kanûnî Sultan Süleyman’ın 
çıktığı ilk İran seferine katılan Matrakçı 
Nasuh İstanbul’dan Tebriz’e, oradan Bağ-
dat’a ve Bağdat’tan yine Tebriz üzerinden 
İstanbul’a kadar konup göçülen menzille-
rin minyatürlerini hazırlamıştır.

Cevap D

14. Yapılan referandum sonucu 28 üyeli Av-
rupa Birliği’nden çıkma yönünde karar 
alan İngiltere’nin AB’den çıkışını tanımla-
yan kavram, Britanya’nın kısaltması olan 
Br ve exit (çıkış) kelimelerinin birleşme-
siyle oluşan Brexit’tir. 

Cevap C

15. Günümüzde kullanılan ilk modern he-
likopter, bugün bir savaş helikopteri 
modeline de ismini vermiş olan ABD va-
tandaşı olan Rus asıllı Igor Sikorsky tara-
fından ilk defa 1939 yılında yapılmıştır. 

Cevap C
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1. Gerçek kişilerin sağ ve tam doğmasıyla 
başlayan hukuki durum kişiliğin başla-
masıdır.

Fiil ehliyeti kişinin kendi fiiliyle lehine 
haklar aleyhine borçlar yaratabilmesidir. 
Fill ehliyetine sahip olabilmek için ergin, 
ayırt etme gücüne sahip olmak ve kısıt-
lı olmamak gerekir. Fiil ehliyeti medeni 
hakları kullanabilme ehliyetidir. 

Cevap A

2. Ayırt etme günüce sahip küçükler ile ayırt 
etme gücüne sahip kısıtlılar hukukumuz-
da sınırlı ehliyetsiz olarak kabul edilirler. 
Sınırlı ehliyetsizlerin borçlandırıcı nitelik-
teki hukuki işlemlerini veli ve vasilerinin 
onaylarını almadan yapmaları durumun-
da hukuki işleme bağlanacak yaptırım tek 
taraflı bağlamazlık yaptırımıdır.

Cevap A

3. Tutukluların ve taksirli suçlardan hüküm 
giyenlerin oy kullanmasına anayasal bir 
engel yoktur.

Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım 
ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt 
dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy 
hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, 
uygulanabilir tedbirleri belirler. 

On sekiz yaşını dolduran her Türk vatan-
daşı seçme ve halk oylamasına katılma 
haklarına sahiptir. 

Bu hakların kullanılması kanunla düzen-
lenir. 

Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile as-
kerî öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm 
giyenler hariç ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. 

Cevap D

Çözüm  09

4. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına 
çıkma gibi sebeplerle geçici olarak gö-
revinden ayrılması hâllerinde, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanına 
vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait 
yetkileri kullanır. 2017 Anayasa değişikliği 
ile TBMM başkanının Cumhurbaşkanına 
vekelate etmesine son verilmiştir.

Cevap D

5. İdarî bir işlem olan yönetmeliklerin de-
netimi    idarî yargıda yapılır. Cumhur-
başkanının, Bakanlıkların yönetmelikleri 
ile kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ülke 
çapında uygulanacak yönetmeliklerinin 
yargısal denetimi, ilk derece mahke-
mesi olarak Danıştay’da yapılır.  Kamu 
kurumu ile kamu kuruluşu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının belli bir yörede 
uygulanacak olan yönetmeliklerinin yar-
gısal denetimi ise, o yerde bulunan genel 
görevli idari yargı yeri olan idare mahke-
melerinde yapılır.

Cevap E

6. 1982 Anayasası’nda 2017 değişikliği ile 
askerî yargıya son verilmiştir. Ancak Ana-
yasa’nın 142. maddesine ‘‘Disiplin mahke-
meleri dışında askerî mahkemeler kurula-
maz. Ancak savaş hâlinde, asker kişilerin 
görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara 
ait davalara bakmakla görevli askerî mah-
kemeler kurulabilir.” hükmü eklenmiştir. 
Bu durumda siviller asla askerî mahke-
melerde yargılanamazlar, askerler ise sa-
dece savaş durumunda görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı askerî mahkemelerde 
yargılanabilirler.

Cevap C



35

7. Hâkimler ve Savcılar  Kurulu 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkeme-
lerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden 
oluşur; iki daire hâlinde çalışır. 

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabii üyesi-
dir. 

Kurulun üç üyesini, birinci sınıf olup bi-
rinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları 
arasından, bir üyesini birinci sınıf olup bi-
rinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 
yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları 
arasından cumhurbaşkanı seçer. 

Üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danış-
tay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda 
belirtilen yükseköğretim kurumlarının 
hukuk dallarında görev yapan öğretim 
üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi tarafından seçilir.

Dolayısıyla Adalet bakanı ve Adalet Ba-
kanlığı müsteşarı kurulun seçimle gelme-
yen üyeleridir.

Cevap A

8. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

•	 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları 
Kurulu

•	 Eğitim ve Öğretim Politikaları Ku-
rulu

•	 Ekonomi Politikaları Kurulu

•	 Güvenlik ve Dış Politika Kurulu

•	 Hukuk Politikaları Kurulu

•	 Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

•	 Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu

•	 Sosyal Politikalar Kurulu

•	 Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

Cevap B

9. Yetki Genişliği İlkesi 

Anayasa idarenin merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim ilkelerine göre yö-
netileceğini belirtirken bunların sakınca-
larını giderecek iki ilke daha öngörmüş-
tür. Buna göre, bir yandan merkezden 
yönetimin katılığı ve merkezî idarenin 
taşradaki temel örgütlenme birimi olan 
illerin yönetiminin yetki genişliği esasına 
dayanacağı öngörülürken (m.126) diğer 
yandan da yerel idarelerin özerkliğine 
sınır getirilip idarenin bütünlüğünü ger-
çekleştirmeye yönelik olarak merkezî ida-
renin yerel idareler üzerinde idari vesayet 
yetkisine sahip olduğu  (m. 127) öngörül-
müştür. 

Bu ilke, merkezden yönetim sisteminin 
ortaya çıkaracağı kamu hizmetlerinin 
taşrada gecikme ile yürütülmesinin sa-
kıncasına karşı düşünülmüştür. Çünkü 
yetki genişliği ilkesi ile merkezî idarenin 
taşra örgütündeki amirlerine belli konu-
larda merkeze danışmadan, merkez adı-
na kendiliğinden karar alabilme imkânı 
vermektedir ve kırtasiyeciliği ortadan 
kaldırmaktadır.

Yetki genişliğinde karar yetkisinin aynı 
tüzel kişilik içinde ve hiyerarşik düzene 
uygun olarak merkezî otoriteden ye-
rel makamlara geçmesi söz konusudur. 
Merkezî yönetimin hiyerarşik yapısı için-
de bir yetki dağılımı söz konusu olduğu 
için, kendilerine yetki aktarılmış olan 
makamlar artık bu yetkilerini doğrudan 
kullanmakla beraber, hiyerarşik düzenin 
sonucu olarak merkezî otoritenin, doğru-
dan o konuda karar yetkisi bulunmasa da 
alttaki makamlara alacakları kararları et-
kileyecek emir ve direktif verme yetkileri 
vermekte, kararlar üzerindeki denetim 
yetkilerini de korumaktadır.
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Yetki genişliği ilkesi ile yetki devri bazen 
karıştırılmaktadır. Anayasanın 125. mad-
desine göre illerin idaresinin yetki geniş-
liği esasına dayanır.

Yetki devri ise belirli ve sınırlı konularda 
geçerlidir. Ayrıca, yetki genişliğinin ana-
yasal ve yasal dayanak gerektirmesine 
karşın yetki devri, yasaların izin vermesi 
hâlinde, yetkisini devredecek makamın 
idari işlemi ile gerçekleşmektedir. Yetki 
genişliğinin sürekliliğine karşın yetki dev-
ri geçicidir. Bunlara ek olarak, yetki ge-
nişliğinde yetki aktarılanların üst düzey 
görevliler (Vali) olması gerekirken, yetki 
devredilecek görevliler için sınıf ve dere-
ce koşulu bulunmamaktadır.

Yetki genişliği ilkesi sadece illerde uygu-
lanmaktadır. İl idaresinin amiri olan vali, 
merkezî idare adına merkeze danışma-
dan kendiliğinden karar alabilmekte ve 
bu kararları uygulayabilmektedir. Öteki 
taşra örgütlerinin yani kaymakamın kural 
olarak böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.

Cevap C

10. Dünyadaki en geniş yüz ölçümüne sahip 
olan ülke 17 milyon km²’lik yüz ölçümüy-
le Rusya’dır. Bu konuda Rusya’yı sırasıyla 
Kanada, Çin, ABD ve Brezilya izler.

Cevap D

11. Osmanlı tarihinin önemli karakterlerin-
den biri olan Mimar Sinan’ın, Şehzade 
Camisi çıraklık, Süleymaniye Camisi ise 
kalfalık eseridir. Ustalık eseri ise Selimiye 
Camisidir.

Cevap C

12. 5 TL’nin arka yüzünde, dünyada bilim tari-
hi alanında doktorasını tamamlamayı ba-
şaran ilk kişi, Aydın Sayılı yer alır. 10 TL’nin 
arka yüzünde, dünyaca ünlü matema-
tikçimiz Cahit Arf yer alır. 20 TL’nin arka 
yüzünde, imza attığı mimari eserler ve 
eserlerindeki tarz ile ulusal mimarlık akı-
mının öncülerinden biri olarak kabul edi-
len Mimar Kemaleddin yer alır. 50 TL’nin 
arka yüzünde İlk kadın romancımız, ilk 
kadın felsefecimiz, edebiyatımızda ilk 
kez çeviri yapan, kadın haklarından ve 
kadın-erkek eşitliğinden ilk kez bahseden 
ve hakkında ilk defa monografi yazılan 
Fatma Aliye Hanım yer alır.100 TL’nin arka 
yüzünde klasik Türk müziğinin kurucusu 
olan Buhurizade Mustafa Efendi yer alır. 
200 TL’nin arka yüzünde, Tasavvuf şiirinin 
en önemli temsilcilerinden, alim ve halk 
şairi Yunus Emre yer alır. 

Cevap C

13. Süper Lig’de önce üç büyükler Galata-
saray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a verilen 
tabirdir.  Büyükler dışında şampiyon olan 
tek takımlar ise Trabzonspor ve  Bur-
saspor’dur.

Cevap B

14. Sovyetler Birliği’nin dağılması, 25 Aralık 
1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet 
Başkanı Mihail Gorbaçov’un istifa etme-
sinin ardından Sovyetler Birliği’ni teşkil 
eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını ka-
zanmalarıyla Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği’nin dağıldığı olaydır.

Cevap C

15. ‘‘Sisler Bulvarı’’ ve ‘‘Ben Sana Mecburum’’ 
şiirleri Atilla İlhan’a ait şiirleridir.

Cevap B
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Çözüm  10

1. Hak Ehliyeti

Gerçek kişiler bakımından iki tür ehli-
yet söz konusudur. Bunlar, “hak ehliyeti” 
(medeni haklardan yararlanma ehliyeti) 
ve “fiil ehliyeti” (medeni hakları kullanma 
ehliyeti) olarak adlandırılır.

Haklara ve borçlara sahip olabilme, başka 
bir ifadeyle hak sahibi olma ve yüküm-
lülük altına girme ehliyetine hak ehliyeti 
denir. Hak ehliyeti TMK m. 8’de düzen-
lenmiştir. Anılan hükme göre, “Her insa-
nın hak ehliyeti vardır. Buna göre bütün 
insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde, 
haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler.”.

Hak ehliyeti tüm kişilere tanınan bir eh-
liyet olup hukukumuzda medeni hak-
lardan yararlanma bakımından “genellik 
ve eşitlik” ilkesi geçerlidir. Hak ehliyetine 
sahip olmanın tek koşulu, gerçek kişiler-
de sağ ve tam doğum, tüzel kişilerde ise 
kanunun öngördüğü şekilde kurulmuş 
olmaktır. Hak ehliyetine sahip olma ba-
kımından bunun dışında hiçbir koşul 
aranmaz. Bu çerçevede hak ehliyeti pasif 
bir ehliyettir, bu ehliyete sahip olabilmek 
için kişinin herhangi bir davranışına ihti-
yaç yoktur.

Cevap B

2. Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesinin Ka-
bulünün Zorunlu Sonuçları

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ka-
bulü hâlinde, bunun zorunlu bazı sonuç-
ları vardır. Bu sonuçları başlıklar hâlinde 
saymak gerekirse aşağıdaki maddeler 
ortaya çıkacaktır.

Suç tespit eden ceza normları açık ve se-
çik biçimde tespit edilmelidir.

Örf ve âdet hukuku, ceza hukukunda 
doğrudan doğruya bir kaynak niteliği ta-
şımaz. Yani gelenek hukuku suç ve ceza 
yaratamaz.

Yürütme organı kendisine tanınan yetki 
içinde suç yaratabilecek, yetkinin çer-
çevesi içinde kalacak, şekil, amaç dışına 
çıkamayacaktır. Bu yetki kullanılırken 
meydana getirilen suçların cezaları şekli 
bir kanun içinde tespit edilmiş olacaktır.

Ceza hukukunda örnekseme (kıyas) yolu 
ile yeni suçlar oluşturulmasına imkân 
yoktur.

Ceza kanunları geçmişe etkili olarak ka-
bul edilemezler, bunun tek istisnası failin 
yararına olan kanunun geçmişe uygulan-
masıdır.

“Kusursuz suç ve ceza olmaz.” ilkesi ka-
nunilik ilkesinin bir sonucu olmamakla 
birlikte yine ceza hukukuna hâkim olan 
ilkelerden biridir. Buna göre, fail suç oluş-
turan eylemi gerçekleştirirken kusurlu 
değilse (kast veya taksir) ona ceza veril-
mez. Örneğin bir akıl hastası kardeşini öl-
dürmüşse adam öldürme suçu oluştuğu 
hâlde akıl hastası faile ceza verilmez.

Cevap E

3. İşçi niteliği taşıyan kamu görevlilerinin 
siyasi partilere üye olmalarına bir engel 
yoktur.

Anayasaya göre, hâkimler ve savcılar, Sa-
yıştay dâhil yüksek yargı organları men-
supları, kamu kurum ve kuruluşlarının 
memur statüsündeki görevlileri, yaptıkla-
rı hizmet bakımından işçi niteliği taşıma-
yan diğer kamu görevlileri, Silahlı Kuvvet-
ler mensupları ile yükseköğretim öncesi 
öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.  
Yüksek öğretim elemanlarının siyasi par-
tilere üye olmaları ancak kanunla düzen-
lenebilir. Kanun bu elemanların, siyasi 
partilerin merkez organları dışında kalan 
parti görevi almalarına cevaz veremez ve 
parti üyesi yüksek öğretim elemanlarının 
yüksek öğretim kurumlarında uyacakları 
esasları belirler. 
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Yüksek öğretim öğrencilerinin siyasi par-
tilere üye olabilmelerine ilişkin esaslar 
kanunla düzenlenir.

Cevap E

4. “Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahke-
meden başka bir merci önüne çıkarıla-
maz.” hükmü kanuni hâkim güvencesidir.

Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahke-
meden başka bir merci önüne çıkarma 
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip 
olağanüstü merciler kurulamaz.

Cevap D

5. Milletvekili seçilme yeterliliği 

On sekiz yaşını dolduran her Türk millet-
vekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlı-
lar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizme-
tinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç top-
lam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar; 

zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını 
açığa vurma, terör eylemlerine katılma 
ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suç-
larından biriyle hüküm giymiş olanlar, 
affa uğramış olsalar bile milletvekili seçi-
lemezler. 

Görüldüğü gibi 1982 Anayasası kasten 
adam öldürmeyi af kapsamında seçile-
meyecekler arasında düzenlememiştir. 
Dolayısıyla kasten adam öldürmeden 
affa uğramış mahkumiyet, milletvekili se-
çilmeye engel değildir.

Cevap A

6. Kanunların Yapılması

Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetki-
lidirler. Bir ya da birden fazla milletveki-
lince imzalanarak sunulan tekliflere  ise 
kanun teklifi denir. Teklifler gerekçeli ve 
imzalı olarak, TBMM Başkanlığına sunu-
lur.

Kanun tekliflerinin TBMM’de görüşülme 
esas ve usulleri iç tüzükte düzenlenmiştir.

Teklif üzerindeki görüşmelerini tamam-
layan komisyon, konuyla ilgili hazırladığı 
raporunu, Genel Kurul gündemine alın-
mak üzere TBMM Başkanlığına sunar.

Sıra sayısı verilerek basılan komisyon ra-
poru, aksine bir karar olmadıkça, 48 saat 
geçmeden Genel Kurul gündemine alına-
maz ve görüşülemez.

Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul 
edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurulca 
reddedilmiş olur. Reddedilen kanun tek-
lifleri bir tam yıl geçmeden tekrar meclise 
sunulamaz.

Genel Kurulda kabul edilen teklifler teklif-
ler kanunlaşmış sayılır.

TBMM’ce kabul edilen kanunlar, yürürlüğe 
girebilmesi ve uygulanabilmesi için Resmî 
Gazetede yayımlanmak üzere cumhurbaş-
kanına gönderilir. Cumhurbaşkanı, kanun-
ları 15 gün içinde yayımlar.

Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen 
veya tamamen uygun bulmadığı ka-
nunları, bir daha görüşülmek üzere, bu 
hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte 15 
gün içinde TBMM’ye geri gönderir. Cum-
hurbaşkanınca kısmen uygun bulunma-
ma durumunda, TBMM sadece uygun 
bulunmayan maddeleri görüşebilir.

TBMM, geri gönderilen kanunu üye tam 
sayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul 
ederse kanun cumhurbaşkanınca yayım-
lanır. Bu durumda, cumhurbaşkanı Ana-
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yasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mah-
kemesinde doğrudan iptal davası açma 
hakkını kullanabilir.

Meclis, cumhurbaşkanınca bir daha gö-
rüşülmek üzere geri gönderilen kanun-
da bir değişiklik yaparsa cumhurbaşkanı 
değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri 
gönderme yetkisine sahiptir.

Bütçe Kanunları bu işlemin dışındadır. 
Cumhurbaşkanınca geri gönderilemez, 
yayımlanarak yürürlüğe girer. 

Bir yasama dönemi içinde sonuca vardı-
rılamayan kanun teklif ve tasarıları kadük 
olur.

Cevap E

7. Cumhurbaşkanı Tarafından Atanan Kamu 
Görevlilerinden Bazıları

•	 Diyanet İşleri Başkanı

•	 Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı

•	 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekrete-
ri ve yardımcıları

•	 Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve 
üyeleri

•	 Savunma Sanayi Başkan ve üyeleri

•	 Bakan yardımcıları

•	 Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları

•	 Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum 
ve kurul başkanları

•	 TRT genel müdürü

•	 TC Merkez Başkanı ve yardımcıları

•	 Sayıştay Başsavcısı

•	 Valiler

•	 Büyükelçiler

•	 Düzenleyici ve Denetleyici Ku-
rumlar başkan ve üyeleri (RTÜK ve 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
TBMM tarafından seçilen üyeleri 
hariç)

•	 TMSF Başkan ve üyeleri

•	 Yükseköğretim Kurulu üyeleri

•	 Rektörler

•	 AFAD Başkanı

•	 Gelir İdaresi Başkanı

•	 KOSGEB Başkanı

•	 TÜİK Başkanı

•	 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı

•	 TOKİ başkanı

•	 Türk Patent ve Marka Kurumu Baş-
kanı

•	 ÖSYM Başkanı

•	 TÜBİTAK başkanı

•	 Genel müdürler

•	 Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu 
Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu üyeleri

Kaymakamlar ise Cumhurbaşkanının 
onayı ile atanırlar.

Cevap C
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8. Yerinden yönetim sistemi ülkemizde yer 
yönünden yönetim sistemi ve hizmet ye-
rinden yönetim sistemi olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Yer yönünden yerinden yö-
netime aynı zamanda mahallî idareler de 
denmektedir. Anayasanın 127. madde-
sinde mahallî idareler konusunda ayrıntılı 
düzenlemeler getirilmiştir. Anayasanın 
127’nci maddesine göre; “Mahallî idare-
ler; il, belediye veya köy halkının mahallî 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kuruluş esasları kanunla belirtilen ve ka-
rar organları, gene kanunda gösterilen, 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturu-
lan kamu tüzel kişileridir.”

Ülkemizde mahallî idareler; il özel idare-
leri, belediyeler ve köylerdir. İl özel idare-
sinin hiyerarşik amiri, tüzel kişiliğin tem-
silcisi ve yürütme organı validir. Belediye 
idaresinin hiyerarşik amiri, tüzel kişiliğin 
temsilcisi ve yürütme organı belediye 
başkanıdır. Köy idaresinin hiyerarşik ami-
ri, tüzel kişiliğin temsilcisi ve yürütme or-
ganı köy muhtarıdır. 
Kaymakam ilçe idaresinin en büyük mülki 
idare amiridir. İlçe idaresinin kamu tüzel 
kişiliği olmadığı için ilçe bir mahallî idare 
birimi değildir.
Cevap D

9. Merkezden yönetimin yumuşatılmasını 
sağlayan ve sakıncalarını gideren yetki 
genişliğine karşın yerinden yönetim ilke-
sinin ortaya çıkartmış olduğu bir kısım sa-
kıncalar da mevcuttur. Bunları gidermek 
için ise idari vesayet kurumu oluşturul-
muştur. Burada ayrı tüzel kişiliklere sahip 
yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 
yine onlara varlık veren Devlet tarafından 
kamu yararı amacıyla denetlenmesi söz 
konusudur. 
İdarenin bütünlüğü için merkezî idare-
ye yerinden yönetim kuruluşlarını belli 
ölçüde denetleme yetkisi verilmiştir. Bu 
denetim yetkisine idari vesayet yetkisi 
denmektedir. Yerinden yönetim kuruluş-
larının özerkliği kural, idari vesayete tabi 
olmaları istisnadır. Vesayet yetkisi istisnai 
bir yetki olup açıkça öngörülmedikçe 
kullanılmaz. Örneğin merkezî idare adına 
bakanın mahallî idareler ve hizmet bakı-
mından yerinden yönetimler üzerindeki 
denetim yetkisi idari vesayettir.
Cevap B

10. Güneş fırtınalarının uzaya yaymış olduğu 
yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik 
alanı ile etkileşmesi sonucu oluşan Auro-
ralar; Kutup noktalarından gözlemlene-
bilmektedir. Aurora Borealis (Kuzey Işık-
ları) ve Aurora Australis (Güney Işıkları) 
olarak da bilinirler. Auroraların renkleri, 
Güneş’ten rüzgârlarla gelen yüklü parça-
cıkların atmosferimizde hangi elemente 
ait atomla çarpıştığına ve karşı karşıya 
geldikleri atmosfer yüksekliğine bağlıdır. 
Oksijen yeşil veya kahverengimsi kırmızı, 
nitrojen (azot) mavi veya kırmızı renkler 
ortaya çıkarır.
Cevap A
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11. Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin’in 
ilk baskısı 1930 yılında yapılan toplumsal 
romanıdır.

Cevap E

12. Her yıl 16-18 Ağustos tarihlerinde dü-
zenlenen Hacıbektaş Şenlikleri Nevşehir 
ilimizde yapılmaktadır.

Cevap B

13. İskandinavya, Kuzey Avrupa’daki ülkele-
rin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimar-
ka, İsveç ve Norveç İskandinav ülkeleridir. 
Bu ülkeler ile beraber Finlandiya, İzlanda, 
Faroe Adaları, Åland Adaları ve Grönland 
Nordik ülkeleri oluştururlar.

Cevap E

14. Lale Aytaman, 1991-1995 Muğla valisi ve 
Türkiye’nin ilk kadın valisidir.

Cevap D

15. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
yaşamış, “Süleymanname’’ adlı eserinde-
ki minyatürleri ile ünlü nakkaş Matrakçı 
Nasuh’tur.

Cevap C
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1. Bir gerçek kişinin doğum ve soy bağı ile 
ilgili kayıtları içeren kütüğe doğum kütü-
ğü denir.

Aile kütüğü, nüfus olaylarına ilişkin kayıt-
ların kâğıt veya elektronik ortamda tutul-
duğu kütüğe denir.

Yer değiştirme kütüğü, ikamet değişiklik-
lerin işlendiği kütüktür.

Boşanma kütüğü, mahkemelerce verilen 
boşanma ilamlarının tutulduğu kütüktür.

Ölüm kütüğü, ölüme ilişkin bildirimlerin 
işlendiği kütüktür.

Cevap E

2. TMK m. 4: “Kanunun takdir yetkisi tanı-
dığı ve durumun gereklerini ya da haklı 
sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği 
konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete 
göre karar verir.”

Hâkimin takdir yetkisi sadece kural içi 
boşlukta vardır. Kural içi boşlukta yazılı 
bir hukuk kuralı vardır. Ancak söz konusu 
yazılı hukuk kuralının somut olaya doğru-
dan doğruya uygulanması mümkün de-
ğildir. Çünkü hüküm hâkime takdir yetkisi 
vermektedir. Bu nedenle takdir yetkisinin 
kural içi boşluğu doldurma görevi vardır.

Cevap A

3. Yenilik doğuran haklar, kural olarak tek 
taraflı irade beyanı ile yeni bir hukuki ilişki 
kuran, değiştiren ya da ortadan kaldıran 
haklara denir.

Kurucu Yenilik Doğuran Haklar: Tek ta-
raflı irade beyanıyla yeni bir hukuki ilişki 
kuran yenilik doğuran haktır. Örneğin 
alım, ön alım, geri alım, kabul beyanı ve 
evlilik dışı doğan çocuğu tanıma.

Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar: Tek 
taraflı irade beyanıyla mevcut hukuki iliş-

kiyi değiştiren haklardır. Örneğin ayıplı 
malın ayıpsızı ile değiştirilmesini isteme 
hakkı, üçretsiz onarım isteme, bedelden 
indirim isteme veya seçimlik borçlarda 
alacaklının seçme hakkı.

Bozucu Yenilik Doğuran Haklar: Tek ta-
raflı irade beyanıyla mevcut hukuki ilişki-
yi ortadan kaldıran haklardır. Örneğin ip-
tal, azil, fesih, istifa, sözleşmeden dönme, 
takas, mirasın reddi, soybağının reddi.

Velayet hakkının kullanımı yenilik doğur-
mayan alelade bir haktır.

Cevap E

4. Başkanlık Hükûmet Sistemi

Başkanlık sistemi, hem yürütme organı-
nın başı hem de devlet başkanı olan baş-
kanın, sabit bir süre için halk tarafından 
seçildiği ve yasama organının başkanı 
düşüremediği, başkanın da yasama or-
ganını feshedemediği, katı bir kuvvetler 
ayrılığının olduğu bir sistem olarak ta-
nımlanmaktadır.

Başkanlık sistemini ilk kez Amerika Birle-
şik Devletleri (ABD) uygulamıştır. Başkan-
lık sistemini ayırt etmek için genel kabul 
görmüş özellikler şunlardır: 

Yürütme organı tek kişiliktir.

Yürütme gücünün tek sahibi olan başkan 
halk tarafından seçilmektedir.

Yasama ve yürütme organlarının görev 
süreleri sabittir.

Yasama ve yürütme organlarının seçimle-
ri ayrı ayrı yapılır.

Yasama ve yürütme organları birbirinin 
varlığına son verebilecek hukuki araçlara 
sahip değildir.

Yürütme organı, yasama organını feshe-
demez ve yasama organı yürütme orga-
nını düşüremez.

Çözüm  11
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Başkan yasama organının güvenine da-
yanmaz.

Başkanın görevi herhangi bir nedenle 
sona erdiğinde kalan süreyi başkan yar-
dımcısı tamamlar.

Cevap B

5. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak 
korunması gerekenler

Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve 
yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve 
toplumda kendilerine yaraşır bir hayat 
seviyesi sağlar. 

Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum 
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirle-
ri alır. Yaşlılar, Devletçe korunur, yaşlılara 
Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar 
ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Devlet, 
korunmaya muhtaç çocukların topluma 
kazandırılması için her türlü tedbiri alır.

Cevap D

6. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine 
ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. 

Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikin-
ci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde 
yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhur-
başkanlığı kararnamesi ile düzenlene-
mez. 

Anayasada münhasıran kanunla düzen-
lenmesi öngörülen konularda Cumhur-
başkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 

Kanunda açıkça düzenlenen konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıla-
maz. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ka-
nunlarda farklı hükümler bulunması hâ-
linde kanun hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı ko-
nuda kanun çıkarması durumunda Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz 
hâle gelir.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulan-
masını sağlamak üzere ve bunlara ay-
kırı olmamak şartıyla, yönetmelikler 
çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayım-
dan sonraki bir tarih belirlenmemişse 
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yü-
rürlüğe girer.

Cevap E

7. İl Genel İdaresi, merkezi idarenin bir kolu 
olan taşra birimidir. Bunlar; İl Genel İda-
resi, İlçe Genel İdaresi ve Bölge İdare-
sinden oluşur. İl Genel İdaresinin başın-
daki kişi de validir.

Cevap E

8. Hâkimler ve Savcılar Kurulu:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkeme-
lerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden 
oluşur; iki daire hâlinde çalışır.

4 üyeyi cumhurbaşkanı, 7 üyeyi TBMM 
seçer. 

Kurulun başkanı Adalet bakanıdır. Adalet 
Bakanlığı müsteşarı Kurulun tabii üyesidir.

Cevap E
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9. Coğrafi yönden yerinden yönetim kuru-
luşları diğer adıyla mahallî idareler; il özel 
idaresi, belediye ve köydür. Diğer şıklarda 
verilenler birer hizmet bakımından yerin-
den yönetim kuruluşlarıdır. Antalya ili ise 
merkezden yönetimin taşra örgütüdür.

Cevap B

10. Gürcistan ve Bulgaristan ülkemize hem 
komşudurlar hem de Karadeniz’e kıyıları 
bulunmaktadır.

Cevap A

11. Gazap Üzümleri, John Steinbeck’in 
yazdığı roman. Steinbeck, 1939 yılında 
yayınladığı eseriyle Pulitzer Ödülü’nü 
kazanmıştır. Bu romanında yazar, Ame-
rika’da 1930’lu yılların ekonomik kriz 
dönemlerini, insanlığın dramını etkileyi-
ci bir dille anlatmaktadır. Joad ailesinin 
özelinden, genele yansıyan bakış açısıyla 
emekçi insanları konu alan kitap, dünya-
nın önde gelen ve en çok okunan klasik-
lerinden biridir. 1929 Dünya Ekonomik 
Bunalımı, aslında Amerika’da başlamıştır. 
Küçük toprak sahiplerinin bankalar ve 
tüccarlar tarafından aldatıldığı, insanların 
kuraklık, yoksulluk, zorbalık veya sadece 
açlık yüzünden evlerini terk etmek zorun-
da kaldığı ve 1930’larda 3 milyon insanın 
Kaliforniya’ya yeni bir yaşama başlamak 
için yerleştiği zor yıllarda, bireysel aile-
nin parçalanışı anlatılırken aynı zamanda 
bütün göçmenlerin de tek bir aile hâline 
gelişi vurgulanmaktadır.

Cevap A

12. Türkiye’de ilk büyük devalüasyon 7 Eylül 
1946 tarihinde yapılmıştır. 7 Eylül Kararla-
rı olarak adlandırılan ve Recep Peker Hü-
kümeti’nin gerçekleştirdiği bu devalüas-
yonla yüzde 116 oranında bir artışla ABD 
dolarının fiyatı 2,83 liraya çıkarılmıştır. 

Cevap A

13. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığında Cumhu-
riyet Halk Partisinin koalisyon ortağı olan 
siyasi parti Millî Selamet Partisidir. Genel 
başkanı ise Necmettin Erbakan’dır.

Cevap A

14. El Hamra Sarayı, İspanya’nın Endülüs 
bölgesindeki Granada kentinde yer alan, 
Arap mimarisinin Qalat Al-Hamra örne-
ğinde yapılan saray ve kale yapısıdır. En-
dülüs Emevi Devleti döneminin en ünlü 
yapısıdır.

Cevap D

15. Dünyanın en eski halısı olarak bilinen halı, 
M.Ö 5. yüzyıldan kalma bir halı olup yün-
den yapılmıştır. Pazırık Vadisinde bulunan 
halıya Pazırık Halısı ismi verilmiştir. Pazırık 
Halısı, 1949 yılında Sergei Ivanovich Ru-
denko’nun Sibirya höyüğünde yapmış 
olduğu bir kazı esnasında bulunmuştur.

Cevap B
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Çözüm  12

1. Kan Hısımlığı

Kan hısımlığının derecesi, hısımları bir-
birine bağlayan doğum sayısıyla belli 
olur. Biri diğerinden gelenler arasında 
altsoy-üstsoy hısımlığı; biri diğerinden 
gelmeyip de ortak köklerden gelenler 
arasında yansoy hısımlığı vardır. 

Kayın Hısımlığı

Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, 
aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. 

Kayın hısımlığı kendisini meydana ge-
tiren evliliğin sona ermesiyle ortadan 
kalkmaz. 

Ayşe ile erkek kardeşi Ahmet arasında 2. 
dereceden tam kan yansoy hısımlığı var-
dır. Ayşe’nin eşi Ali ile Ahmet arasında 2. 
dereceden yansoy kayın hısımlığı vardır.

Cevap D

2. Çocuğun ana rahminden tamamen ayrı-
lıp bağımsız bir varlık hâline gelmesine 
tam doğum denir. 

Çocuğun doğduktan sonra kısa süre de 
olsa yaşamasına sağ doğum denir.

Cevap A

3. Doktrinde yerleşim yeri, bir kimsenin 
oturmakta olduğu, iş ve aile ilişkilerinin 
merkezi olan yer olarak tanımlanmakta-
dır.

Yerleşim yeri kavramı üçlü bir ayrıma tabi 
tutulmaktadır. Bunlar, “iradi yerleşim yeri”, 
“itibari yerleşim yeri” ve “yasal yerleşim 
yeri”dir.

İradi Yerleşim Yeri: “Yerleşim yeri bir kim-
senin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 
yerdir”. Söz konusu hükme göre bir yerin 
iradi yerleşim yeri olabilmesi için, önce-
likle kişinin orada fiilen oturması gerekir. 
Aynı zamanda, kişinin burada sürekli kal-
ma niyetinin olması gerekir.

İtibari Yerleşim Yeri: Önceki ikametgâ-
hı belli olmayan veya yabancı ülkedeki 
yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye’de 
henüz bir ikametgâh edinmemiş olan 
kimsenin hâlen oturduğu yer onun ika-
metgâhı sayılır. İtibari yerleşim yeri, her-
kesin mutlaka bir yerleşim yerine sahip 
olması ilkesine dayanmaktadır. 
Kanuni Yerleşim Yeri: Kanuni ikametgâhı 
olan kişiler; velayet altındaki küçüklerle, 
vesayet altındaki kişilerdir. Küçüklerin 
ikametgâhı ana-babasının ikametgâhı-
dır. Vesayet altındakilerin ikametgâhı ise 
bağlı oldukları vesayet makamının (sulh 
mahkemesinin) bulunduğu yerdir.

Cevap A

4. Hukuk devleti ilkesinin gerekleri veya 
varlık şartları “hukuk devletinin genel 
şartları” ve “hukuk devletinin özel şartları” 
olarak ikiye ayrılabilir. Hukuk devletinin 
genel şartları, devletin (yasama, yürütme 
ve yargı organlarının) hukuka bağlılığı-
nın; özel şartları ise idarenin hukuka bağ-
lılığının şartlarıdır. Bu şartlar şu şekilde bir 
şema hâlinde gösterilebilir.

Genel Şartlar:

1. Yasama organı, hukuka bağlı olmalıdır.

2. Yargı organı, hukuka bağlı olmalıdır.

3. Yürütme organı, hukuka bağlı olmalı-
dır.

Özel Şartlar:

1. İdare, yargısal denetime tabi olmalıdır.

2. Hâkimler, bağımsız ve teminatlı olma-
lıdır.

3. İdari faaliyetler, önceden bilinebilir ol-
malıdır.

4. Hukuki güvenlik ilkesi mevcut olmalıdır.

5. İdarenin mali sorumluluğu mevcut ol-
malıdır.

Serbest seçimler demokratik devletin ge-
reklerinden biridir.

Cevap D
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5. Seçim kanunları, temsilde adalet ve yö-
netimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak 
biçimde düzenlenir. Seçim kanunlarında 
yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak 
seçimlerde uygulanmaz.

Cevap A

6. Meclisin para basılmasına karar verme 
işlemi kanun şeklinde yapmış olduğu bir 
yasama işlemidir. Bunun dışında bütçeyi 
kabul etmek, genel ve özel af ilanı, ulus-
lararası antlaşmaların onaylanmasını uy-
gun bulma işlemleri de TBMM’nin kanun 
şeklinde yapmış olduğu yasama işlem-
leridir. Diğerleri ise parlamento kararı ile 
yapılır. 

Cevap D

7. Hâkimler ve Savcılar Kurulu, adlî ve idarî 
yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul 
etme, atama ve nakletme, geçici yetki 
verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, 
kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun 
görülmeyenler hakkında karar verme, di-
siplin cezası verme, görevden uzaklaştır-
ma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, 
bir mahkemenin kaldırılması veya yargı 
çevresinin değiştirilmesi konusundaki 
tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa 
ve kanunlarla verilen diğer görevleri ye-
rine getirir. 

Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve 
diğer mevzuata (hâkimler için idarî nite-
likteki genelgelere) uygun olarak yapıp 
yapmadıklarını denetleme; görevlerin-
den dolayı veya görevleri sırasında suç iş-
leyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin 
sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadı-
ğını araştırma ve gerektiğinde haklarında 
inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili 
dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfet-
tişlerine yaptırılır. Soruşturma ve ince-
leme işlemleri, hakkında soruşturma ve 
inceleme yapılacak olandan daha kıdemli 
hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir. 

Kurulun meslekten çıkarma cezasına iliş-
kin olanlar dışındaki kararlarına karşı yar-
gı mercilerine başvurulamaz.

Cevap D

8. Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle hakla-
rında soruşturma veya kovuşturma açılan 
belediye organları veya bu organların 
üyeleri, kesin hükme kadar İçişleri Baka-
nı tarafından görevden uzaklaştırılabilir. 
Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir 
gözden geçirilir. Devamında kamu yararı 
bulunmayan görevden uzaklaştırma ka-
rarı kaldırılır. Görevden uzaklaştırılanlar 
hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu 
davasının düşmesi veya beraat kararı 
verilmesi, davanın genel af ile ortadan 
kaldırılması veya görevden düşürülmeyi 
gerektirmeyen bir suçla mahkûm olun-
ması durumunda görevden uzaklaştırma 
kararı kaldırılır.

Cevap C
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9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
memurlara ilişkin yasaklar;

•	 Toplu eylem ve hareketlerde buluna-
mazlar.

•	 Grev yapamazlar.

•	 Gizli belgeleri açıklayamazlar.

•	 Ticaret ve kazanç getirici bir faaliyet-
te bulunamazlar.

•	 İkinci bir görev alamazlar.

•	 Denetimindeki teşebbüsten fayda 
sağlayamazlar.

•	 Hediye alamaz ve menfaat sağlaya-
mazlar.

•	 Siyasi faaliyette bulunamazlar ve si-
yasi partilere üye olamazlar.

Cevap B

10. Avrupa’da ağaç oyma kumaş baskısını İs-
lam dünyasından alarak başlamıştır. Özel-
likle 15. yüzyılda Avrupa’da matbaacılığın 
üssü olan Hollanda’da basım tekniği çok 
gelişmiştir. O dönemde hattatlarca yazı-
lan ve hakkaklarca kazılan tahta kalıpla-
rın yanı sıra Harlem kentinde ilk kez tek 
tek harflerle baskı denemelerini 1430 yı-
lında Lourens Janszoon Coster’in yaptığı 
sanılmaktadır. Nihayet 1450’de Johannes 
Gutenberg, ortağı Fust ile birlikte Alman-
ya’nın Mainz şehrinde metal harflerle 
basım tekniğini bulmuş ve matbaa uy-
gulamıştır. Gutenberg’in üretimi, özellikle 
de 1455’de bastığı İncil, yüksek kalitesi ve 
ucuz fiyatıyla kısa sürede başarılı olmuş, 
yeni buluş Avrupa’dan başlayarak tüm 
dünyada yaygınlaşmıştır. 

Cevap B

11. Kurtarıcı İsa (Portekizce: Cristo Reden-
tor), Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrin-
de Corcovado Dağı üzerinde yer alan 
ve şehrin sembollerinden biri olan İsa 
heykelidir. Dağın aşağı kısmında Tijuca 
Millî Parkı’nda bulunur. Corcovado 710 
m yükseklikte olup, muhteşem bir şehir 
manzarası sunar. Corcovado dağ treni, 
kıvrımlı bir yolu izleyerek dağın zirvesinin 
yakınına kadar gelir. 7 Temmuz 2007 tari-
hinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan 
biri olarak seçilmiştir.

Cevap C

12. Babil’in Asma Bahçeleri Helenistik Dö-
nem’den önceye ait bir eserdir. Diğer 
eserler ise Helenistik dönem eserleridir.

Cevap C

13. Avrupa’da ‘‘Alpharabius’’ olarak bilinen 
İslam felsefe geleneğinde ‘‘ilk öğretmen’’ 
olarak bilinen Aristoteles’ten sonra ‘‘İkin-
ci Öğretmen’’ (el-muallimü’s-sani) olarak 
anılan ünlü İslam filozofu Farabi’dir. İslam 
pozitif biliminin kurucusudur.

Cevap A
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14. Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar;

1. FAO 

Gıda ve Tarım Örgütü 

2. IAEA 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 

3. ICAO 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 

4. IFAD 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 

5. ILO 

Uluslararası Çalışma Örgütü 

6. IMO 

Uluslararası Denizcilik Örgütü 

7. IMF 

Uluslararası Para Fonu 

8. ITU 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

9. UNESCO 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü 

10. UNIDO 

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme 
Örgütü 

11. UNWTO 

Dünya Turizm Örgütü 

12. UPU 

Dünya Posta Birliği 

13. WB 

Dünya Bankası 

14. WFP 

Dünya Gıda Programı 

15. WHO 

Dünya Sağlık Örgütü 

16. WIPO 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

17. WMO 

Dünya Meteoroloji Örgütüdür. 

Cevap E

15. Türk Sineması’nın “Taçsız Kral” lakaplı 
oyuncusu; aynı zamanda yapımcı, yö-
netmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam 
olan Ayhan Işık’tır.

Cevap B
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Çözüm  13

1. Belli bir işin görülmesi için vesayet maka-
mı tarafından görevlendirilmiş olan kişiye 
kayyım denir. Yönetim kayyımlığı veya 
temsil kayyımlığı gibi.

Vesayet, velayetin sağladığı himayeden 
yoksun olan kişiler için velayetin yerini 
tutan ve medeni kanunda düzenlenen bir 
kurumdur. Yine Vasilik, küçüklerin ve mah-
curların menfaatlerinin korunması maksa-
dıyla düzenlenmiş bir çeşit kurumdur. Vasi 
bu kurum tarafından atanan kişidir. Vasi, 
vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının 
kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfa-
atlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu 
temsil etmekle yükümlüdür.

Cevap D

2. Bir kimsenin vücut bütünlüğü, sağlığı, 
şeref ve haysiyeti, resmî, hürriyetleri, sır 
çevresi, ekonomik ve fikrî faaliyetleri vs. 
üzerindeki hakları kişilik haklarıdır. 

Kişilik hakları mutlak olan herkese karşı 
ileri sürülebilen haklardır. Kişilik hakkı sağ 
ve tam doğumla başlar ve ölümle sona 
erer.

Cevap C

3. Kast: Suçun oluşması kastın varlığına 
bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki 
unsurların bilerek ve istenerek gerçek-
leştirilmesidir. Kişinin, suçun kanuni tanı-
mındaki unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlin-
de olası kast vardır. 

Taksir: Taksirle işlenen fiiller, kanunun 
açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. 
Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne 
aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun 
kanuni tanımında belirtilen neticesi ön-
görülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

Cevap C

4. Türkiye’de yargı yönetim ve gözetimi 
altında yapılan ilk seçimler 1950 seçim-
leridir. Yüksek Seçim Kurulu 1950’de ku-
rulmuştur. Ancak Anayasal bir kuruluş 
hâline gelmesi ilk kez 1961 Anayasası ile 
mümkün olmuştur. 

Gizli oy ilkesi ilk kez Kanuniesasi ile be-
nimsendi. Ancak 1921 ve 1924 Anaya-
saları bu ilkeden açıkça bahsetmemiştir. 
Cumhuriyet tarihinde gizli oy – açık sa-
yım ve döküm esaslarına göre yapılan ilk 
seçim 1950 seçimidir. Bu düzenleme de 
bir kanun düzenlemesidir. Gizli oy-açık 
sayım ve döküm ilkesinin Anayasa’ya gir-
mesi ilk kez 1961 Anayasası ile mümkün 
olmuştur.

Kadınlara milletvekili seçimlerine katılma 
hakkı veren 1934 düzenlemesi 1924 Ana-
yasası’nda yapılan bir değişiklik ile müm-
kün olmuştur. 

Cumhuriyet tarihinde tek dereceli ve çok 
partili ilk seçim 1946’da yapıldı. Ancak 
bu düzenlemeler Anayasa değişikliği 
ile değil kanunla yapılmıştır. Bu ilkelerin 
Anayasa’ya girmesi ilk kez 1961 Anayasa-
sı’yladır.

Cevap E
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5. Anayasaya göre, yakalanan veya tutuk-
lanan kişi, tutulma yerine en yakın mah-
kemeye gönderilmesi için gerekli süre 
hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak 
işlenen suçlarda en çok dört gün içinde 
hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler 
geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın 
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu sü-
reler olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş 
hâllerinde uzatılabilir. 

Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, 
yakınlarına derhâl bildirilir. Tutuklanan 
kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı 
ve soruşturma veya kovuşturma sırasında 
serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. 
Serbest bırakılma ilgilinin yargılama süre-
since duruşmada hazır bulunmasını veya 
hükmün yerine getirilmesini sağlamak 
için bir güvenceye bağlanabilir.

Cevap D

6. TBMM’nin kanun dışındaki işlemlerine 
parlamento kararları denir. Parlamento 
kararları daha çok TBMM iç düzenine yö-
nelik kararlardır. Kural olarak parlamento 
kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ancak 
üç istisna söz konusudur. Bunlar: TBMM 
İçtüzüğü, dokunulmazlığın kaldırılması ve 
milletvekiliğinin düşürülmesidir. 

Cevap C

7. Halkoylaması bir yarı-doğrudan demok-
rasi aracıdır. Türkiye’de ilk kez 1961 Ana-
yasası’nı yürürlüğe sokmak için uygulan-
mıştır. Referandumun anayasal bir kural 
hâlini alması ilk kez 1982 Anayasası ile 
mümkün olmuştur. 

1982 Anayasası’na göre, referandum iki 
durumda mümkündür. İlki Anayasa de-
ğişikliğine ilişkin kanunların gerektiğinde 
referanduma sunulması, ikincisi ise Cum-
hurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 
adayın tek kişi kalması durumudur.

Cevap E

8. Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri dört 
yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez 
daha seçilebilir.  Kurul üyeliği seçimi, üye-
lerin görev süresinin dolmasından önceki 
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin 
görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin 
boşalması durumunda, boşalmayı takip 
eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçi-
mi yapılır.

Cevap B

9. Yönetmelik:

Türk idare hukukunda ikinci ve en yay-
gın düzenleyici işlem türü yönetmeliktir. 
Anayasa’nın 124. maddesine göre, “Cum-
hurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel 
kişiler, kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunları ve Cumhurbaşkanı kararname-
lerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve 
bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönet-
melikler çıkarabilirler.” 

Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete de 
yayınlanacağı kanunda belirtilir. 

Yönetmeliklerin hepsi Resmî Gazete’de 
yayınlanmaz. Hangi yönetmeliklerin 
Resmî Gazete’de yayınlanacağı kanunla 
gösterilmiştir. Buna göre,

Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve Kamu Tü-
zel Kişileri’nin, işbirliğine, yetki ve görev 
alanlarına ilişkin hükümleri düzenleyen 
yönetmelikler,

Kamu personeline ait genel esasları kap-
sayan yönetmelikler,

Kamuyu ilgilendiren yönetmelikler Resmî 
Gazete de yayınlanır.

Resmî Gazete’de yayınlanması zorunlu ol-
mayan yönetmelikler, ilgili yönetmeliğin 
uygulanacağı yörede çıkan bir gazetede 
veya yayın organında yayınlanırlar. 
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Yönetmelikler de idarenin kanuniliği ge-
reği mutlaka bir kanun veya Cumhurbaş-
kanı kararnamesine dayanmalıdır. (Yö-
netmeliklerin sebep unsuru, kanun veya 
Cumhurbaşkanı kararnamesidir.).

Yönetmelikler, yayımlanmaları veya bildi-
rilmeleri tarihinde yürürlüğe girerler. 

Cumhurbaşkanı ve Bakanlıkların yönet-
melikleri ile diğer KTK’nin ülke çapında 
uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal 
denetimi Danıştay tarafından yapılır. Di-
ğerleri ise genel görevli idare mahkemesi 
tarafından denetlenir. 

Cumhurbaşkanı ve bakanlıklar Devlet tü-
zel kişisi adına yönetmelik çıkarma yetki-
sine sahiptir. Diğerlerinin de kamu tüzel 
kişiliği olduğu için onlarda yönetmelik 
çıkarabilir.

Cevap E

10. Louis Pasteur Kuduz aşısını bulan Fran-
sız mikrobiyolog ve kimyager. 1822’de 
Fransa’nın Dole kentinde doğdu. 1846’da 
École Normale Supérieure’ün fen fa-
kültesini bitirdi. 1847’de fizik ve kimya 
dalında doktora derecesini aldı. Pasteur, 
bu yıllarda izomerlik, kristal yapı ve optik 
etkinlik konularındaki çalışmalarıyla ta-
nınmaya başladı.1848’de Strasbourg Fen 
Fakültesi yardımcı kimya profesörü oldu. 
1854’te Lille Fen Fakültesi’nde kimya pro-
fesörlüğüne yükseldi. Ecole Normale’de 
kurulmasını istediği araştırma laboratu-
varının yöneticisi tayin edildi ve 1871’de 
çalışmaya başladı. Bu laboratuvarda şar-
bon, tavuk kolerası ve kuduz gibi virütik 
hastalıklar; bağışıklık mekanizması ve aşı 
hazırlama teknikleri üzerinde çalıştı. 

Cevap D

11. Üst üste bindirilmiş 6 sütun dizisinden 
meydana gelen güney yönüne doğru 
eğik olup İtalya’da bulunan ünlü kulenin 
adı Pisa Kulesi’dir.

Cevap A

12. Dünyadaki ormanların yaklaşık %25`i 
Sibirya`da bulunur ki bu alan ABD`den 
daha büyüktür. Bu ormanlar Rusya`yı 
dünyanın en büyük oksijen üretim mer-
kezi hâline getirmektedir. Bu nedenle Rus-
ya’ya Dünya’nın Akciğeri denmektedir.

Cevap A

13. İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, 
Britanyalı iktisatçı John Maynard Keynes 
tarafından 1936 yılında yazılan kitap. 
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’ndan 
sonra eser ekonomik politikanın temel 
kavramlarından biri olarak değer kazan-
mış ve iktisat alanında Keynesçi Devrim 
olarak anılmaya başlamıştır.

Cevap B

14. Soğuk Savaş Dönemini bitirme konusun-
daki büyük katkılarından dolayı 1990’da 
Nobel Barış Ödülü alan Rus devlet adamı  
Mihail Gorbaçov’dur.

Cevap E

15. Nobel ve Pulitzer ödülleri almış Çanlar 
Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda, Yaşlı 
Adam ve Deniz eserleri ile bilinen Ame-
rikalı yazar Ernest Hemingway (1899 – 
1961)’dir.

Cevap C
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1. Mahkeme Kararıyla Kısıtlanma Nedenleri

•	 Akıl hastalığı

•	 Akıl zayıflığı

•	 Savurganlık

•	 Alkol ve uyuşturucu madde bağım-
lılığı

•	 Kötü yaşama tarzı

•	 Malvarlığını kötü yönetmesi

•	 1 yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü 
bağlayıcı ceza olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, isteğe bağlı olarak yaşlılık, sakat-
lık, ağır hastalık, tecrübesizliği sebebiyle 
işlerini gerektiği gibi yönetemediğini 
ispat eden her ergin kısıtlanmasını iste-
yebilir.

Cevap E

2. TMK’nın 306. maddesine göre, bir kimse-
nin evlat edinebilmesi için, en az 5 yıldan 
beri evli olmaları veya 30 yaşını doldur-
muş bulunmaları gerekir.

Evlat edinebilmek için kişilerin medeni 
durumlarına bakılmaz; ancak eşler, birlik-
te evlat edinebilir, evli olmayanlar birlikte 
evlat edinemezler. Eşlerden biri, en az iki 
yıldan beri evli olmaları veya kendisinin 
otuz yaşını doldurmuş bulunması koşulu 
ile diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.

Evlat edinecek kişilerin evlat edinecek-
leri çocuktan en az 18 yaş büyük olması 
gerekmektedir. Bunun yanında, Yasanın 
305. maddesi gereğince, bir küçüğün 
evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından 
bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması 
koşuluna bağlıdır.

Cevap D

3. Tüzel kişiler, tabii oldukları hukuk dalına 
göre ise “özel hukuk tüzel kişisi” ve “kamu 
hukuku tüzel kişisi” şeklinde ikili ayrıma 
tabi tutulabilir. Dernek, vakıf, sendika, 
şirket gibi oluşumlar hukuken varlık ka-
zandıkları anda tüzel kişilik kazanırlar ve 
bu tip oluşumlara özel hukuk tüzel kişisi 
denilmektedir. Özel hukuk tüzel kişile-
ri, kişilerin serbest iradesiyle kurulan ve 
daha çok kişisel yarar üzerine kurulu tü-
zel kişilerdir. Yine özel hukuk tüzel kişileri 
özel hukuka tabi olan uyuşmazlıkları adli 
yargıda çözüme kavuşan tüzel kişilerdir.

Kamu hukuku tüzel kişileri ise kanun veya 
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, kamu 
gücü ve ayrıcalıkları ile donatılmış, kamu 
yararı amacıyla hizmet gören tüzel kişiler-
dir. TRT bir kamu hukuku tüzel kişidir. 

Cevap E

4. Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkan-
lığı’na bağlı olarak ilk kez 1982 Anayasa-
sı’nın 2010 yılı değişikliği ile hukukumuza 
girmiştir. A, B, D ve E şıklarında verilenler 
1982 Anayasası’nın ilk hâlinde mevcuttur.

Cevap C

5. Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulun-
ma hakları,

Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara 
uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız 
olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi 
faaliyette bulunma ve halkoylamasına 
katılma hakkına sahiptir. 

Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, 
gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım 
ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim 
ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt 
dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy 
hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, 
uygulanabilir tedbirleri belirler. 

Cevap D

Çözüm  14
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6. Savaş hâli ilanı ve silahlı kuvvet kullanılma-
sına izin verme: 

Milletlerarası hukukun meşru saydığı 
hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye’nin 
taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların 
veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği hâller dışında, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderil-
mesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye’de bulunmasına izin verme yet-
kisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya 
ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı 
saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı 
kuvvet kullanılmasına derhâl karar veril-
mesinin kaçınılmaz olması hâlinde Cum-
hurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanılmasına karar verebilir.

Cevap A

7. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi 
bir nedenle boşalması hâlinde kırkbeş 
gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. 

Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet 
eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri 
kullanır. 

Genel seçime bir yıl ve daha az kalmışsa 
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de 
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yeni-
lenir. 

Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa se-
çilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi seçim tarihine kadar görevine 
devam eder. Kalan süreyi tamamlayan 
Cumhurbaşkanı açısından bu süre dö-
nemden sayılmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçim-
lerinin yapılacağı tarihte her iki seçim bir-
likte yapılır.

Cevap B

8. İl yönetiminin başı olan vali ilde,  devletin 
ve cumhurbaşkanının temsilcisidir (Kay-
makam sadece cumhurbaşkanının temsil 
eder). Vali doğrudan Cumhurbaşkanı ka-
rarıyla atanır.

Vali, il sınırları içinde, yasaları ve cumhur-
başkanı emirlerini uygular; genel emirler 
çıkarır. Vali ilde kamu düzenini ve güven-
liği sağlar; bu amaçla bütün kolluk güçle-
rinden ve olağanüstü durumlarda askerî 
birliklerden yararlanır. Genel yönetimin 
başı olan vali, il genel yönetimi içinde yer 
alan kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgü-
dümü sağlar. Bu alanda gereken önlem-
leri alır ve bu amaçla toplantılar düzenler. 

İl sınırları içinde olan bazı kuruluşlar, va-
linin yönetimi dışındadır.  Bunlar, adalet 
kuruluşları, askerî kuruluşlar, yerel yöne-
tim kuruluşları ve hizmet yerinden yöne-
tim kuruluşlarıdır.  Valinin bu kuruluşlarla 
olan ilişkileri yasalarla ayrıca düzenlen-
miştir. Örneğin valiler, yerel yönetim ku-
ruluşları üzerinde yasaların öngördüğü 
biçimde “vesayet” denetiminde bulunur. 
Olağanüstü durumlarda kamu düzen ve 
kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 
valiler askerî birliklerden yardım isteyebi-
lir. Vali adli örgütlerle sınırlı ilişki içindedir. 
Askerî örgütler de valinin yönetimi ve de-
netimi dışındadır. 

Cevap A
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9. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı

Genel yönetim, üzerine aldığı hizmetin 
gereklerine, ekonomik ve toplumsal ko-
şullara, ülkenin coğrafi durumuna göre 
yürütmek, hizmetleri halka götürmek 
için, taşrada örgütlenmiştir. Başkent teş-
kilatı dışında merkezi idare, üstlendiği 
kamu hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde 
yürütebilmek için taşrada da örgütlen-
mek zorundadır. Bunlar devlet tüzel kişi-
liğinin bir parçasıdırlar. Bu örgütler, mer-
kezdeki genel idarenin bir uzantısıdır; 
genel olarak ülkeye yayılmıştır.

Taşra teşkilatı il idare kademeleri ve bölge 
kuruluşları seklinde ayrılır(il, ilçe ve bölge 
müdürlükleri). Mülki idare kademeleri 
oluşturulurken ülkenin coğrafi, ekonomik 
şartları ve kamu hizmetlerinin gerekleri 
göz önüne alınır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim 
ve uyumu sağlamak amacıyla birden çok 
ili içine alan bölge kuruluşları öngörül-
müştür.  Mülki idare kademelerinde yal-
nızca illerden söz edilmektedir ilin altında 
yer alacak kademelerin takdiri Meclise 
bırakılmıştır. İllerin idaresinde yetki ge-
nişliği ilkesi uygulanır. 

Belediye ve il özel idaresi mahallî idaredir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 
ise kamu tüzel kişiliğine haiz bir hizmet 
bakımından yerinden yönetimdir.

Cevap C

10. Endonezya’nın üzerinde bulunduğu ada-
lardan büyük olan beş tanesi, Sumatra, 
Borneo, Cava, Selebes ve Yeni Gine’dir. 
Yeni Gine Adasının Endonezya’ya âit olan 
batı kısmına İrian Barat adı verilir. Borneo 
Adasının Endonezya’ya ait olan kısmına 
ise Kalimantan adı verilir. Sumatra, Bor-
neo, Cava ve Selebes adalarına Büyük 
Sunda Adaları; Bali, Lombok, Sumba, 
Sumbawa, Flores, Timorvb. gibi orta bü-
yüklükteki adalara Küçük Sonda Adaları; 
Buru, Ceram, Halmehera vb. adalara ise 
Moluk Adaları ismi verilir. Adalar arasında 
çeşitli iç denizler mevcuttur. İç denizlerle 
beraber yüzölçümü yaklaşık 5.000.000 
km² olan Endonezya’nın kara parçalarının 
toplam yüzölçümü ise 1.919.443 km2dir. 
İç denizleri, Cava, Sunda, Banda, Flores, 
Selebes ve Moluk denizleridir. 

Endonezya genel yapı itibariyle volkanik 
adalardan müteşekkildir. Çoğu sönmüş 
vaziyette yaklaşık 150 civarında volkan 
bulunmaktadır.

Cevap A

11. ‘‘Faust’’ ve ‘‘Genç Werther’in Acıları’’ adlı 
eserlerin yazarı ünlü Alman edebiyatçı 
Goethe’dir.

Cevap C

12. 1517’de Wittenberg Kilisesinin kapısına 
95 maddelik bir bildiri asarak Katolik Ki-
lisesi’ni protesto edip Reform Hareketle-
rinin başlamasına neden olan kişi Martin 
Luther’dir.

Cevap C
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13. Birey özgürlüğünü çiğneyici işlemleri gi-
dermek için bir tutuklamanın yasallığını 
hakim kararına bağlayan ilk belge Habe-
as Corpus Yasası’dır.

Cevap B

14. SSCB’den ilk ayrılan devlet, 28.04.1991 ta-
rihinde Gürcistan’dır. SSCB’den ayrılan ilk 
Türk devleti ise Azerbaycan’dır. 

Cevap C

15. Odysseia (Odusseia) Homeros’un ünlü 
destanlarından biridir. Diğeri de İlya-
da’dır. Odysseia’nın MÖ 800 ila 600 yılları 
arasında yazıldığı düşünülmektedir. Man-
zum eser İlyada’nın devamı niteliğindedir 
ve Yunan kahraman Odysseus’un Tru-
va’nın düşüşünden sonra vatanı İthaka’ya 
yaptığı maceralarla dolu uzun yolculuğu 
anlatır.

Cevap A
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1. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı dev-
letlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapı-
lacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usu-
lüne göre yürürlüğe konulmuş Milletle-
rarası antlaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık 
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvu-
rulamaz. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kanunların aynı konuda 
farklı hükümler içermesi nedeniyle çı-
kabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası 
antlaşma hükümleri esas alınır. Bunların 
dışındaki uluslararası antlaşmalar kanun 
hükmündedir.

Cevap D

2. İptal yaptırımı idari işlemlere uygulanır. 
Hukuka aykırı olarak yapılan idari işlem-
lere karşı haklarının ihlal edildiğini ileri 
süren taraflar idari yargıda iptal davası 
açarak idari işlemin yargı kararıyla orta-
dan kalkmasını sağlayabilir. 

Kamulaştırma işlemi idari bir işlemdir. 
Dolayısıyla iptale konu olabilir. B şıkkı nis-
bi butlana, C şıkkı mutlak butlana, D şıkkı 
yokluğa, E şıkkı ise tek taraflı bağlamazlık 
yaptırımına tabidir.

Cevap A

3. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) 
’nun “Dürüst Davranma” alt başlıklı 2. 
maddesinde “Herkes, haklarını kullanır-
ken ve borçlarını yerine getirirken dürüst-
lük kurallarına uymak zorundadır.” ilkesi-
ne yer verilmiş, devamında da “Bir hakkın 
açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düze-
ni korumaz.” kuralı getirilmiştir.

Medeni Kanun’un 3. maddesinde düzen-
lenen iyi niyet “hakların kazanılması” ile 
ilgili olduğu hâlde, Medeni Kanunun 2. 
maddesinde yer alan dürüst davranma 
“hakların kullanılması” ve “borçların yeri-
ne getirilmesinde” söz konusu olur. Dü-
rüst davranma “bir hak sahibinin hakkını 
kullanırken veya bir borçlunun borcunu 
yerine getirirken iyi ve doğru hareket 
etmesi yani dürüst, namuskâr, makul, 
fiilinin neticesini bilen, orta zekâlı her 
insanın benzer hadiselerde takip edecek 
olduğu yolda hareket etmesi” anlamın-
dadır.

Cevap C

4. Millî Güvenlik Konseyi, 29.6.1981’de çı-
kardığı bir Yasa ile, kendisinin de içinde 
yer alacağı bir Kurucu Meclis kurulmasını 
öngörmüştür.

Kurucu Meclisin özellikleri:

Kurucu Meclis, Millî Güvenlik Konseyi ile 
Danışma Meclisinden oluşmuştur.

Yasama yetkisi, Kurucu Meclise bırakıl-
mıştır. Kurucu Meclis içinde Millî Güvenlik 
Konseyinin yetkisi, Danışma Meclisine 
göre daha geniş tutulmuştur. Kurucu 
Meclisin işlemleri üzerinde son sözü söy-
leme yetkisi Millî Güvenlik Konseyinde ol-
duğu gibi, gerekli görülen hâllerde, Millî 
Güvenlik Konseyi yasama yetkisini, Da-
nışma Meclisinin katkısı olmadan da tek 
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başına kullanabilecektir. Uygulamada, 
istisnai de olsa bu yola başvurulmuştur.

Danışma Meclisi, genel oya dayanan, se-
çimle kurulmuş bir Meclis değildir. 160 
üyeden oluşan bu Meclisin 120 üyesi, her 
il valisinin saptadığı adaylar arasından 
Millî Güvenlik Konseyince, 40 üyesi de 
doğrudan doğruya Millî Güvenlik Konse-
yince seçilmiştir.

Danışma Meclisinin oluşma biçimi ve ya-
pısı, toplumun tüm katmanlarını temsil 
edecek nitelikte değildir. Danışma Meclis 
üyelerinin üç özelliği dikkati çekmektedir. 
Bunlardan biri, 11 Eylül 1980’de herhan-
gi bir siyasi partiye üye olanlar Danışma 
Meclisi dışında bırakılmıştır; ikincisi, Da-
nışma Meclisi üyelerinin büyük bir bölü-
mü “bürokrat” kökenlidir; üçüncüsü de 
yüz altmış üyesinden üçü dışında tüm 
üyeleri yükseköğrenim görmüş kişilerdir.

Danışma Meclisi üyelerine de, genel se-
çimle işbaşına gelen milletvekilleri gibi, 
görevlerini bağımsız olarak yürütebil-
meleri için bazı güvenceler tanınmıştır. 
Bunlar da dokunulmazlık hakkından ya-
rarlanmışlardır.

Danışma Meclisi üyelerinin, en az on 
üyenin imzası ile, yasa teklifleri verme 
yetkileri vardır. Bu yetki ayrıca Millî Gü-
venlik Konseyi üyelerinin her birine de 
tanınmıştır.

Cevap A

5. Siyasi partileri ticaretle uğraşamazlar an-
cak, yurtdışında teşkilatlanmalarını ya-
saklayıcı herhangi bir yasal hüküm yok-
tur. Dolayısıyla siyasi partiler yurt dışında 
teşkilatlanabilirler.

Siyasi partiler önceden izin almadan ku-
rulurlar. Siyasi partiler ticaretle uğraşa-
mazlar. Siyasi partilere devlet yeterli dü-
zeyde ve hakça mali yardım yapar. Siyasi 
partilerin tüzük ve programları devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü-
ne aykırı olamaz. 

Cevap D

6. Cumhurbaşkanınca atanan Genelkurmay 
Başkanı; Silahlı Kuvvetlerin komutanı 
olup, savaşta Başkomutanlık görevlerini 
Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirir.

Cevap B

7. Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsa-
mındaki kamu idareleri ile sosyal güven-
lik kurumlarının bütün gelir ve giderleri 
ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri 
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihin-
den itibaren onbeş gün içinde bir kereye 
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi 
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar do-
layısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Cevap A
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8. Belediyenin Kurulması:

Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe 
merkezlerinde belediye kurulması zorun-
ludur.

İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit 
ve diğer koruma alanlarında ve meskûn 
sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 
5.000 metreden daha yakın olan yerleşim 
yerlerinde belediye kurulamaz. Köylerin 
veya muhtelif köy kısımlarının birleşerek 
belediye kurabilmeleri için meskûn saha-
larının, merkez kabul edilecek yerleşim ye-
rinin meskûn sahasına azami 5.000 metre 
mesafede bulunması ve nüfusları toplamı-
nın 5.000 ve üzerinde olması gerekir.

Bir veya birden fazla köyün, köy ihtiyar 
meclisinin kararı veya seçmenlerinin en 
az yarısından bir fazlasının mahalin en 
büyük mülkî idare amirine yazılı başvuru-
su ya da valinin kendiliğinden buna ge-
rek görmesi durumunda, valinin bildirimi 
üzerine, mahallî seçim kurulları, on beş 
gün içinde köyde veya köy kısımlarında 
kayıtlı seçmenlerin oylarını alır ve sonucu 
bir tutanakla valiliğe bildirir. 

Cumhurbaşkanı kararıyla o yerde kurulur.

Yeni iskân nedeniyle oluşturulan ve nü-
fusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir 
yerleşim yerinde, Cumhurbaşkanı kara-
rıyla belediye kurulabilir.

Cevap C

9. İdarenin Mal Edinme Yetkileri:
İdare ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri 
satın alma yoluyla elde eder. Ancak bu 
mümkün olmazsa kamu gücüne başvu-
rabilir.

Kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel 
kişileri gerektiği durumlarda, bedelini 
peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyet-
te bulanan taşınmaz malların bir kısmını 
veya hepsini, kanunlarda belirtilen yön-
temlerle el koymasıdır. Kamulaştırma-
nın sebebi, kamu yararıdır ve konusunu 
taşınmazlar teşkil eder. Bedelinin idare 
tarafından peşin olarak ödenmesi gerekir. 

Kamulaştırma bir yandan kamu yararı 
gerçekleştirilmesi amacıyla, özel mülkiyet 
sahiplerinin rızasına bakılmadan, zorla el 
atması olduğundan idari bir işlemdir. Bu 
nedenle idari davalara yol açabilir. Aynı 
zamanda mülkiyet hakkını sonlandırdı-
ğından adli yargının görev alanına da 
girebilir. Yani karma niteliktedir. Kamulaş-
tırmanın idari açıdan uymak zorunda ol-
duğu aşamaları vardır. Kamulaştırma ya-
pacak olan idare, ilk önce yeterli ödenek 
temin etmelidir. Akabinde, kamu yararı 
kararı almak zorundadır. Kamulaştırma 
yapılacak yerin ölçümü, sınırı ve cinsini 
gösteren ölçekli planları yapar ve taşın-
mazı belirler. Daha sonra kamulaştırma 
kararını alıp, tapu kütüğüne şerh düşürt-
melidir. En son olarak da satın alma usu-
lünü deneyerek, alım işlemini gerçekleş-
tirmelidir. İdare bu aşamaları atlamadan 
sırasına göre gerçekleştirmek zorundadır.

Devletleştirme; kamu hizmeti niteliği ta-
şıyan özel teşebbüslere, kamu yararı kara-
rıyla idare tarafından el konmasıdır. Özel 
teşebbüs olduğu için malların özelliğini 
taşınır, taşınmaz ve bütün hakları kapsa-
yabilir. Yani işleyen bir özel teşebbüse ait 
hizmeti, devletleştirme yaparak faaliyete 
el koymaktır. Kamulaştırma idari işlemle 
gerçekleşir, oysa devletleştirme ancak ka-
nuna (TBMM kararı) dayanabilir. 

İstimval; idarenin sadece olağanüstü 
dönemlerde, özel kişilere ait olan taşınır 
mallara el atma yetkisidir. İstisnai bir yet-
kidir. Taşınır mallar ve bedensel yükümlü-
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lükler için, sadece belirlenen bir süre için 
de istimval yapılabilir. Anayasa’nın 121. 
maddesinden güç alır. Olağanüstü dö-
nemlerde vatandaşlara karşı mal, para ve 
çalışma yükümlülüğü kanunla düzenle-
nir. Taşınır mülkiyet veya kullanım bedeli, 
idare tarafından ödenir. İstimvale ilişkin 
uyuşmazlıklar idari yargıda, bedel itiraz-
larına bağlı uyuşmazlıklar ise adli yargıda 
çözülür.

Geçici işgal; idare bazen bir kamu hiz-
meti yürütürken, geçici olarak özel mül-
kiyetteki bir taşınmaz kullanması gerekir. 
Örneğin bayındırlık hizmeti yürütürken 
ihtiyaç duyduğu taş, kum, araç vs. malze-
meleri çıkarmak, hazırlamak, muhafaza 
etmek için bir araziye ihtiyaç duyabilir. 
Bunu yaparken gücünü yasalardan alır. 
Bu nedenle, taşınmaz sahibinin buna 
katlanma zorunluğu vardır. Çünkü amaç 
kamu yararını gerçekleştirmektir ve bir 
an önce bitirilmesi gerekir. Geçici işgal 
sadece binasız taşınmazlarda söz konusu 
olabilir. Boş arsa ve arazileri kapsar. 

Cevap E

10. 1858 doğumlu olan Hoca Ali Rıza, en 
önemli peyzaj ressamlarımızdan biridir. 
Kendisi ilk Türk empresyonist ressam 
olarak bilinmektedir. En ünlü tabloları 
arasında; Peyzaj, Kız Kulesi, Sümbüllü Yalı, 
İftar Sofrası, Üsküdar’da Bir Sokak ve Göl 
Kenarı gibi eserler bulunmaktadır.

Cevap A

11. Türk Beşleri arasında yer alan Cumhuriyet 
tarihinin ilk kuşak bestecilerinden olan, 
Onuncu Yıl Marşı, Lüküs Hayat opereti 
gibi ünlü eserlerin sahibi bestekâr Cemal 
Reşit Rey’dir.

Cevap D

12. Dünya’nın en küçük yüzölçümüne sahip 
ülkesi, Roma (İtalya) şehrinin içerisinde 
bulunan Vatikan’a aittir.

Cevap C

13. MÖ 10 bin yıl öncesine kadar dayanan 
Maya Uygarlığı günümüz Meksika böl-
gesinde varlık göstermiştir. Mayalar bir 
Orta Amerika halkıdır. Tarih öncesi çağ-
ların yerli uygarlıkları arasında en yüksek 
seviyeye erişmiş olan kavimdir. Aztekle-
rin atası olarak bilinen ve savaşçı bir ulus 
olan Mayalar, Orta Amerika yerlileri ara-
sında bugün bile konuşulan Maya dilini 
ve hiyeroglifi andıran Maya yazısını geliş-
tirmiştir. Yaşadıkları çağa göre oldukça iyi 
bir takvim meydana getiren Mayaların 1 
yılı 18 ay, her ayı 20 gündür. 360 günlük 
yılı 365’e tamamlamak için de 5 “uğursuz 
gün” eklemişlerdir. Bu takvimdeki ayların 
isimleri tarımcılıkla ilgili terimlerden alın-
mıştır.

Cevap D

14. Günümüze kadar gelen Kubbet-üs-Sah-
ra binası Emevi Halifesi, Abdülmelik bin 
Mervan devrinde 687-691 yılları arasında 
inşa edilmiştir. Bu halife Sahra Mescidini 
büyütüp yenileyerek Kubbet-üs-Sahra’yı 
yaptırmıştır. Kudüs’te bulunan Kubbet-üs 
Sahra, üç din için de kutsal kabul edilir. 
Bunun sebebi çeşitli efsanevi ve tarihi 
olaylarla bağlantılı bir bölgede yer alma-
sıdır.

Cevap B

15. Değişimin ve akışın sürekli olduğunu ‘’ 
Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.” söyle-
miyle ifade eden düşünür Herakleitos’dur.

Cevap B
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1. Bir kimsenin haklara ve borçlara sahip 
olabilme ehliyetine hak ehliyeti denir. 
Herkes hukuk düzeni içerisinde haklara 
ve borçlara sahip olmada eşittir. Hak eh-
liyeti tam ve sağ doğmak koşuluyla ana 
rahmine düşünce başlar.  

Fiil ehliyeti (medeni hakları kullanma 
ehliyeti), bir kişinin bizzat kendi fiil ve 
işlemleriyle kendi lehine haklar, aleyhine 
borçlar yaratabilme iktidarıdır. Fiil ehliyeti 
aktif bir ehliyettir. Fiil ehliyetine herkes 
değil, ancak kanunun aradığı bazı şartlara 
sahip bulunan kişiler sahiptirler.

Cevap E

2. Fiil ehliyetinin şartları Medeni Kanun’da 
düzenlenmiştir. Bunlardan biri de ergin-
lik olmaktadır. Erginlik, bir kimsenin ka-
nunun belirttiği yaş sınırını aşmış olması 
demektir. Medeni Kanuna göre 18 yaşını 
tamamlayanlara “ergin”, tamamlamamış 
olanlara ise “küçük” denir.

Yasal erginlik çocuğun 18 yaşını doldur-
masıyla başlar. 

Erken erginlik ise henüz 18 yaşını doldur-
mamış kimselerin bazı durumlarda ergin 
sayılabilmesi hâlidir. Erken erginlik hâlleri 
evlenme ve mahkeme kararı ile erginlik 
olarak iki şekilde karşımıza çıkar.

İlki evlenme yoluyla erginliktir. Evlenme 
yoluyla erginlik de iki şekilde olur. 

Olağan evlenme yaşı kadın ve erkekte on 
yedi yaşının doldurulmasıdır. On yedi ya-
şını dolduran kadın ve erkek evlenebilir. 
Yalnız bu evlilik için veli onayı aranır. Ev-
lenen çiftler evlilik kararı ile birlikte ergin 
sayılır.

Olağanüstü evlenme yaşı ise kadın ve 
erkekte on altı yaşının doldurulmasıdır. 
Ancak bu evlilik için hakim izni gerekir. 
Olağanüstü bir sebep ileri sürerek ergin 
olan kadın ve erkek ergin sayılır.

İkincisi ise mahkeme kararı ile erginliktir. 
Bunun için de kanun birtakım şartlar ara-
mıştır. Bu şartlar:

Küçüğün on beş yaşını doldurmuş olması,

Küçüğün bizzat başvurusu,

Küçüğün menfaati,

Velinin onayı ve veli yoksa vesayet daire-
lerinin izni ve

Hâkim kararıdır.

Cevap B

3. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, 
millî marşı ve başkenti

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türk-
çedir.

Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz 
ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı ‘İstiklal Marşı’dır.

Başkenti Ankara’dır.

Resmî dinin İslam olması 1928 yılında 
anayasadan çıkarılmıştır.

Cevap E
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4. Anayasa’nın 10 maddesine göre, herkes, 
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se-
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.

Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alı-
nacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı ola-
rak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilke-
sine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bü-
tün işlemlerinde (…) kanun önünde eşit-
lik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorundadırlar. 

Cevap D

5. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 1961 
Anayasası’nın 1971 değişikliği ile hukuku-
muza girmiştir. Ancak 1982 Anayasası’nın 
2017 değişikliği ile birlikte hukukumuz-
dan çıkarılmıştır.

Cevap C

6. A, B, D, ve E şıkları doğru verilmiştir. C şık-
kında TBMM’nin ara verme veya tatil sıra-
sında üyelerin 1/5’inin yazılı istemi üze-
rine TBMM’yi toplantıya çağırmak TBMM 
Başkanının görevidir. Cumhurbaşkanı ve 
Meclis Başkanı TBMM’yi doğrudan top-
lantıya çağırabilir.

Cevap C

7. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulan-
masını sağlamak üzere ve bunlara aykırı 
olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkara-
bilir. Kararnameler ve yönetmelikler, ya-
yımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse 
Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yü-
rürlüğe girer.

Cevap A

8. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev sü-
releri 12 yıldır. Başkan ve iki başkanvekili-
ni de kendi aralarında 4 yıl için seçerler. O 
hâlde bir kimse en fazla 3 dönem başkan-
lık yapabilir.

Cevap C

9. Devlet Planlama Teşkilatı 2011 yılında çı-
karılan bir kanun hükmünde kararname 
ile kaldırılmış ve Kalkınma Bakanlığı ku-
rulmuştur. Diğer şıklardakiler ise başken-
tin yardımcı kuruluşlarıdır.

Cevap D

10. Eski adı Hilal-ı Ahmer Cemiyeti olan 
kurulduğu günden bu yana toplumsal 
dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın 
gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul 
ve muhtaç insanlara barınma, beslenme 
ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli 
görevler üstlenen kurum 1868 yılında ku-
rulan Türk Kızılayı’dır.

Cevap C
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11. 11 - 12. yy.lar arasında yaşamış Röne-
sans’ın fikir öncülerinden olan ve eserleri 
arasında Monarşi, Çiçek, İlahi Komedya 
(Cehennem, Araf ve Cennet) bulunan şair, 
Dante Alighieri (1265 – 1321)’dir.

Cevap A

12. 9 Eylül 2011 tarihinde açılan ve 1700 
metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci 
büyük mozaik müzesi olma özelliğini ta-
şıyan müze olan Zeugma Mozaik Müzesi 
Gaziantep ilimizde yer almaktadır.

Cevap B

13. A, B, C ve D seçeneklerindeki ülkelerin 
başkentlerinin isimleri ile aynıdır. Fakat 
Peru’nun başkenti Lima şehridir.

Cevap E

14. Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde 
ödemeler dengesi açık veren ülkenin 
ulusal parasının dış satın alma gücünün, 
hükûmetçe alınan bir kararla düşürülme-
sidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir 
devletin resmî para biriminin diğer ülke 
dövizleri karşısında değer kaybettirilme-
sidir.

Cevap B

15. Koçi Bey Risalesi, 17. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu Duraklama Dönemi’nde 
Koçi Bey tarafından IV. Murat ve İbra-
him’e sunulan eleştirel tarzdaki rapordur. 
Osmanlı’da o döneme kadar padişaha 
sunulmuş ilk yazılı rapor olma özelliğine 
sahiptir.

Cevap C
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Çözüm  17

1. İş hukukı ticaret hukukundan bağımsız 
bir hukuk dalıdır. 

Ticaret hukuku, hukukun ticaretle ilişkili 
tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bi-
reyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. 

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, 
ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, 
haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, 
ticari işler tellallığı, acentelık, ticaret or-
taklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kollektif, komandit, 
anonim, limited, kooperatif ortaklıkları-
dır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak 
başlığında toplanmıştır. Düzenlenme bi-
çimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. 
Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, emtia 
senetleri, taşıma senetleri türlerindendir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku 
(sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku 
konularıdır. 

Ticaret hukukunun kapsamına giren di-
ğer hukuk dalları:

•	 Ticari işletme hukuku

•	 Şirketler hukuku

•	 Kıymetli evrak hukuku

•	 Taşıma hukuku

•	 Deniz ticareti hukuku ve Sigorta hu-
kukudur.

Cevap E

2. Hukukun uygulanması ve kaynakları;

TMK. md. 1’e göre, kanun, sözüyle ve 
özüyle değindiği bütün konularda uygu-
lanır (yorum yapılır). Kanunda uygulana-
bilir bir hüküm yoksa (gerçek - açık boş-
luk) hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu 
da yoksa (hukuk boşluğu) kendisi kanun 
koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak 
idiyse ona göre karar verir (hukuk yaratır). 
Hâkim, karar verirken bilimsel görüşler-
den ve yargı kararlarından yararlanır (yar-
dımcı kaynakların bağlayıcılığı yoktur).

Cevap E

3. Özel haklar kişiler arasındaki ilişkileri dü-
zenler, Kamu hakları ise kişilerin devlet-
ten talep edebileceği anayasal haklardır. 
Bunlar kişisel, sosyal ve siyasi haklardır. 
Mülkiyet, alacak, nafaka, velayet hakları 
özel haklardır. Vatandaşlık hakkı kişilerin 
devlet yönetimine katılmasını sağlayan 
siyasal haklar kategorisindedir.

Cevap E

4. Temel hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması;

Temel hak ve hürriyetler, özlerine doku-
nulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili 
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu 
sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhu-
na, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük 
ilkesine aykırı olamaz.

Olağan dönemlerde kanun hükmünde 
kararname ile sınırlama yapılamaz. Sa-
dece düzenleme yapılabilir. Ancak kişi 
hakları ve siyasi haklar düzenlenemez. 
Sadece sosyal ve ekonomik hak ve ödev-
ler konusunda düzenleyici kanun hük-
münde kararnameler çıkarılabilir.

Cevap A
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5. Seçimler, yargı organlarının genel yö-
netim ve denetimi altında yapılır. YSK, 
Anayasa’da yasama bölümünde düzen-
lenmiştir.

Seçimlerin başlamasından bitimine 
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi 
ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma, seçim süresince ve 
seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları 
inceleme ve kesin karara bağlama ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim 
tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim 
tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek 
Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kuru-
lunun kararları aleyhine başka bir mercie 
başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim 
kurullarının görev ve yetkileri kanunla 
düzenlenir. 

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört 
yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yar-
gıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca 
kendi üyeleri arasından üye tamsayıları-
nın salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçi-
lir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla 
aralarından bir başkan ve bir başkanvekili 
seçerler. 

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Da-
nıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad 
çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek 
Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad 
çekmeye girmezler. 

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanun-
ların halkoyuna sunulması, Cumhur-
başkanının halk tarafından seçilmesi, 
işlemlerinin genel yönetim ve denetimi 
de milletvekili seçimlerinde uygulanan 
hükümlere göre olur.

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Yargıtay ve 
Danıştay Genel Kurulları tarafından seçi-
lir. Seçimlerin yönetim ve denetiminde 
sorumludur.

Cevap D

6. Milletvekilliğinin Düşme Sebepleri:

1982 Anayasası’na göre, milletvekilliği 
Meclis kararı ile ve kendiliğinden düşer.

Milletvekilliğinin TBMM kararı ile düşme 
sebepleri:
•	 Milletvekilliğinden istifa etmek,
•	 Bir ay içinde beş birleşim günü izin-

siz veya özürsüz olarak devamsızlık 
göstermek,

•	 Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir işi 
yapmakta ısrarcı olmak,

•	 Milletvekilliğinin kendiliğinden düş-
me sebepleri,

•	 Milletvekili seçilmeye engel bir suç-
tan kesin hüküm giymek,

•	 Mahkeme kararı ile kısıtlanmak,
•	 Vatandaşlıktan çıkarılmak,
•	 Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmek
•	 Bakan seçilmek
•	 Cumhurbaşkanı seçilmek ve ölüm-

dür.

Partisinden istifa eden milletvekilinin 
vekilliği düşmez sadece bağımsız millet-
vekili olur.

Cevap A

7. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, gö-
revleri ve yetkileri ile teşkilat yapısı ile 
merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile dü-
zenlenir. 

Cevap A
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8. 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, nüfusu iki 
binden aşağı yurtlara (köy) ve nüfusu iki 
bin ile yirmi bin arasında olanlara (kasa-
ba) ve yirmi binden çok nüfusu olanlara 
(şehir) denir. Nüfusu iki binden aşağı olsa 
dahi belediye teşkilatı mevcut olan na-
hiye, kaza ve vilayet merkezleri kasaba 
itibar olunur.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, 
nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve 
ilçe merkezlerinde belediye kurulması 
zorunludur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na 
göre, toplam nüfusu 750.000’den fazla 
olan illerin il belediyeleri kanunla büyük-
şehir belediyesine dönüştürülebilir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, Tür-
kiye, merkezi idare kuruluşu bakımından 
coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre il-
lere; iller de ilçelere bölünmüştür. Ancak 
il kanunu il kurulması için nüfus miktarı 
belirtmemiştir.

Cevap E

9. İdareyi oluşturan örgütlerin görevleri 
yönüyle de bir bütünlük göstermeleri 
gerekmektedir. Bu örgütler, görevleri-
ni birbirlerinden kopuk olarak değil ve 
fakat birbirleri ile belli bir uyum içinde 
yürütmek zorundadırlar. İdarenin gerek 
kuruluş ve gerek görevleri yönünden bü-
tünlüğü, hiyerarşi ve idari vesayet olarak 
adlandırılan belli başlı iki hukuki araç ile 
gerçekleştirilmektedir. Bunlardan hiye-
rarşi, merkezi idare kuruluşlarının arasın-
da bütünlüğü sağladığı gibi, aynı tüzel 
kişi içinde yer alan çeşitli örgüt ve birim-
ler arasında da bütünlüğü sağlamaktadır. 
İdari vesayet ise, merkezi idare kuruluşları 
ile yerinden yönetim kuruluşları (öteki 
kamu tüzel kişileri) arasındaki bütünlüğü 
sağlayan hukuki araçtır.
Cevap D

10. 12 Levha Kanunları M.Ö. 451-M.Ö. 449 
(Leges Duodecim Tabularum), günümüz 
Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan 
Roma Hukukunun gelişiminde, yazılı ol-
mayan hususların yazılı biçimde hukuki 
kurallar haline getirilmesi devrine ait 
hukuk kaynağıdır. Roma İmparatorluğu 
dönemine ait ilk yazılı kanunlar olan 12 
Levha Kanunları, Roma toplumundaki 
Patrici (Curia’ların birleşmesiyle oluşan 
büyük aile kütlesinden seçilen, tam hu-
kuklu vatandaşlar) ve Pleb ( Savaşlardan 
ele geçirilmiş, seçme ve seçilme hakkı 
bulunmayan halklar; Roma’da bunlar yarı 
vatandaşlık statusune sahipti) arasındaki 
sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.

Cevap A

11. “Güzel Atlar Diyarı” olarak da bilinen ve 
günümüzden yaklaşık 60 milyon önce 
Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püs-
kürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu 
yumuşak tabakaların milyonlarca yıl bo-
yunca yağmurlar ve rüzgârlar tarafından 
aşındırılmasıyla ortaya çıkan bölge Kapa-
dokya’dır.

Cevap E
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12. Kübizm akımının kurucusu olan ve Yaşlı 
Gitarist, Avignonlu Kızlar, Guernica eser-
leri ile bilinen ünlü ressam Pablo Picasso 
(1881-1973)’dur.

Cevap C

13. Ülkemizin en büyük Dünya’nın ise ikinci 
büyük kanyonu olan Ulubey Kanyonu, 
Uşak ili sınırları içerisinde yer almaktadır.

Cevap A

14. İki veya daha fazla organizmadan her 
birinin, yaşamı için gerekli kaynağı ele 
geçirmeye çalışmasını açıklayan kavram 
ekolojik rekabettir.

Cevap D

15. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi ile Demok-
rat Parti, diğerleri ise 12 Eylül 1980 askeri 
darbesi ile kapatılmışlardır. Ancak Anava-
tan Partisi 1983 yılında 1960 ve 1980 dar-
belerinden sonra kurulmuştur.

Cevap C
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1. Hısımlık türünü bulurken aşağıdaki yön-
temi uygularız. Öncelikle biri diğerinden 
gelenler arasındaki hısımlık altsoy - üst-
soy hısımlığıdır. Örneğin baba – oğul, de-
de-torun gibi, ortak köklerden gelenler 
arasındaki hısımlık türü de yansoy hı-
sımlığıdır. Örneğin kardeşler arasındaki 
hısımlık böyledir. Ortak köklerden gelir-
ler. Anne veya babadan sadece bir tanesi 
ortak ise yarım kan, her ikisi de ortak ise 
tam kan hısımlığı vardır. 

Bu tür soruları çözmek için öncelikle ortak 
kökleri bulmak faydalı olacaktır. Soruda 
Sema ile Ahmet, Sema ve Seda’nın anne-
sinde birleşmekteler. Bu nedenle yan soy 
hısımlığı vardır. Sadece anne ortak oldu-
ğu için yarım kan hısımlı var. Derecelerde 
de aşağıdaki yöntemi uygulanmalı ve 
aşağıya doğru inen çizgiler sayılmalıdır.

B1 ANNE

SEDASEMA

SEDA’NIN KIZI

B2

AHMET

Aşağıya doğru inen çizgileri sayacak 
olursak dört çizgi yani doğum sayısı bu-
lunmaktadır. Bu nedenle anne Sema ile 
anne bir kız kardeş olan Seda’nın torunu 
Ahmet arasındaki hısımlık;

Dördüncü dereceden yarım kan yan-
soy hısımlığıdır.

Cevap B

2. Ad, bir kimseyi hemcinslerinden ayırma-
ya yarayan, onu belirleyen bir tanıtım 
aracıdır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olup, dev-
redilemez ve temlik edilemez nitelik taşır. 
Ad ve adın korunması hakkı aslında kişilik 
hakkına dâhil olmasına rağmen, önemi 

sebebiyle Medeni Kanun tarafından ayrı 
ve özel bir düzenlemeye tabi tutulmuş-
tur. 

Öz Ad

Ad, aynı aileye mensup olan kişileri bir-
birinden ayırmaya yarayan bir kelimedir. 
Çocuğun adını ana ve babası birlikte ko-
yarlar. Ad doğum anında değil, sonradan 
nüfus memurluğuna yapılan beyan ile 
kazanılır.

Soyadı

Bir kimseyi diğer aile fertlerinden ayır-
maya yarayan ve soydan soya geçen bir 
kelimedir. Her kişinin bir soyadının bu-
lunması zorunludur. Yeni doğan çocuk-
lar soyadını kanun gereği kendiliğinden 
kazanırlar. Evlilik içinde doğan çocuk 
aile soyadını alır. Eğer çocuk evlilik dışı 
doğmuş ise doğumla birlikte ananın so-
yadını alır. Evlenen kadınlar ise, evlenme 
sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte 
kocalarının soyadını alırlar. Ancak isterler-
se, kocalarının soyadının önünde önceki 
soyadlarını da kullanabilirler. 

Takma Ad (Müstear Ad)

Takma ad, bir kimsenin belli bir işi yapar-
ken gerçek ismini gizlemek amacıyla kul-
landığı takma addır. Takma ad da, kişinin 
ismi gibi korunur. Örneğin, ünlü yazar 
Peyami Safa, kendi alışılmış tarzı dışında 
yazdığı polisiye romanlarda kendi adını 
değil, Server Bedii ismini kullanmıştır.

Cevap D

3. Millî Güvenlik Kurulu, Anayasa Mahkeme-
si, Diyanet İşleri Başkanlığı ve sosyal dev-
let ilkesi hem 1961 Anayasası’nda hem 
de 1982 Anayasası’nda düzenlenmiştir. 
Ancak İnsan haklarına dayalı devlet ilkesi 
1982 Anayasası’nda insan haklarına say-
gılı devlet olarak değiştirilmiştir.

Cevap C

Çözüm  18
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4. •	 Kamu	 denetçisine	 başvurma	 hakkına,	
karşılıklılık esası gözetilmek şartıyla ya-
bancılar da yararlanabilirler.

Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisi-
ne başvurma hakkına sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Ku-
rumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri 
inceler. 

Kamu Başdenetçisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için 
seçilir. İlk iki oylamada üye tamsayısının 
üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam-
sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü 
oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, 
bu oylamada en çok oy alan iki aday için 
dördüncü oylama yapılır; dördüncü oyla-
mada en fazla oy alan aday seçilmiş olur. 

Bu maddede sayılan hakların kullanılma 
biçimi, Kamu Denetçiliği Kurumunun ku-
ruluşu, görevi, çalışması, inceleme sonu-
cunda yapacağı işlemler ile Kamu Başde-
netçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, 
seçimi ve özlük haklarına ilişkin usul ve 
esaslar kanunla düzenlenir.

Cevap D

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim 
ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.  
Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay 
tatil yapabilir; ara verme veya tatil sıra-
sında, doğrudan doğruya Cumhurbaş-
kanınca toplantıya çağrılır. Meclis Başka-
nı da doğrudan doğruya veya üyelerin 
beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi 
toplantıya çağırır. Ara verme veya tatil 
sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerek-
tiren konu görüşülmeden ara verme veya 
tatile devam edilemez.

Cevap E

6. Kamu baş denetçisi, Anayasa Mahkeme-
sinin üç üyesi, Sayıştay başkan ve üyeleri 
ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2017 
Anayasa değişikliği ile yedi üyesini TBMM 
seçer. Cumhurbaşkanı yardımcısını ise 
doğrudan Cumhurbaşkanı atar.

Cevap B

7. Devlet Denetleme Kurulu; İdarenin huku-
ka uygunluğunun, düzenli ve verimli şe-
kilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin 
sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlı-
ğına bağlı olarak kurulmuştur. 

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaş-
kanının isteği üzerine,  

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 
sermayesinin yarısından fazlasına bu 
kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 
kuruluşta, 

Kamu kurumu niteliğinde olan meslek 
kuruluşlarında, 

Her düzeydeki işçi ve işveren meslek ku-
ruluşlarında, 

Kamuya yararlı derneklerle vakıflarda

her türlü idari soruşturma inceleme, 
araştırma ve denetlemeleri yapar. 

Yargı organları, Devlet Denetleme Kuru-
lunun görev alanı dışındadır. 

Cevap C

8. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetki-
leri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir. Mahkemelerde duruşmalar 
herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmı-
nın veya tamamının kapalı yapılmasına 
ancak genel ahlâkın veya kamu güvenli-
ğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde 
karar verilebilir.

Cevap A
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9. 1868 yılında Fransız modeli temel alına-
rak, “hükûmet ile eşhas arasında ortaya 
çıkacak uyuşmazlıklara bakmak” üzere 
kurulan “Şûrâ-yı Devlet” günümüzdeki 
Danıştaya denk gelmektedir.

Cevap B

10. 1945 yılında Millî Kalkınma Partisi’ni ku-
ran, ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları inşaatının ilk müteahhitleri ara-
sında yer alan iş insanı ve Devlet adamı 
Nuri Demirağ’dır.

Cevap C

11. Eserlerinden bazıları: Cami Avlusu, Mev-
leviler, Dikiş Diken Kadın, Hatay, İstiklâl 
Savaşında Zeybekler, Türk Topçularının 
Mevzie Girişi, Nü, Balıkçı Kayığı, Çayır ve 
Keçiler, Manolyalar, Atatürk, İsmet İnönü 
ve Yahya Kemal Beyatlı portreleri olan 
Türk izlenimci ressam İbrahim Çallı’dır.

Cevap D

12. 2010 Yılında UNESCO’nun “Yaşayan İnsan 
Hazinesi” olarak ilan ettiği sanatçımız Ne-
şet Ertaş (1938 – 2012)’tır.

Cevap A

13. 17. yy.da yaşamış olan ve en önemli eser-
leri arasında Cihannüma, Keşfüz-Zunûn 
bulunan tarih, coğrafya ve bibliyografya 
ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı 
bilim insanı Kâtip Çelebi (1609 – 1657)’dir.

Cevap A

14. Kabul ettiği temel değerler ve ilkeler ara-
sında bireycilik, özgürlük, hukuk devleti, 
özel mülkiyet ve hoşgörünün yer aldığı 
siyasal ideoloji liberalizmdir.

Cevap B

15. Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan bu 
eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 15 -20 Ekim 1927 tarihleri 
arasında Ankara’da toplanan İkinci Ku-
rultayında 36,5 saat süren ve altı günde 
okunan tarihî bir hitabeye dayandığı için 
Nutuk adını almıştır.

Cevap C
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Çözüm  19

1. Hukukta Kaynakların Yorumlanması

Yorum Çeşitleri

Yasama Yorumu: Yasama yorumunda 
kuralı koyan kanun koyucu, kendi irade-
sinin ne yolda olduğunu belirlemek su-
retiyle hukuk kuralının anlamını açıklığa 
kavuşturmaktadır. Yasama yorumu bütün 
mahkemeleri ve yürütme organını bağlar. 
Sadece 1924 Anayasası’nda uygulanmış-
tır. Hukuk devletine ve yargı bağımsızlığı-
na aykırılık teşkil eder.

Yargı Yorumu: Kanunun somut olaylara 
uygulanması sırasında mahkemeler tara-
fından yapılan yorumdur. Yargı yorumu-
nun geçerliliği bu yorumu yapan mahke-
menin önündeki somut olayla sınırlıdır.

Bilimsel Yorum: Hukuk bilim adamları 
tarafından yapılan yorumdur. Belli bir 
somut olay ile bağlı olmaksızın soyut çö-
zümlerle ilgili olan bu yorum, hiçbir şekil-
de bağlayıcı değildir.

• Yorum Metodları

Lafzi (Deyimsel) Yorum Metodu: Bu 
metotda bir kanun maddesinin anlamı, 
bu maddenin kelimelerine, bu kelimele-
rin cümle içindeki yerlerine, maddenin 
sözdizimine, noktalama işaretlerine ba-
kılarak tespit edilir. Dilbilgisi kuralları ve 
kelimelerin sözlük anlamı önemli bir rol 
oynar. Lafzi yorum metodunun ayırıcı 
özelliği, kanunun sözlerinden hareketle 
yorum yapması değil, kanunun sözleriyle 
bağlı kalınması ve onun dışına çıkılma-
masını istemesi noktasında toplanmak-
tadır.

Tarihî Yorum Metodu: Bu yorum meto-
dunda kanun koyucunun kanunu koyar-
ken izlediği amaç araştırılır ve bu amaçla 
kanunun hazırlık çalışmalarına yani ko-
misyon ve parlamentoda yapılan görüş-
me ve tartışmalara, kanunun gerekçesine 
bakılmaktadır.

Mantıki Yorum Metodu: Maddenin 
anlamı, maddenin içinde bulunduğu 
bağlama, diğer maddeler karşısındaki 
durumuna, kanunun sistematiği, planı 
içindeki konumuna bakılarak tespit edilir. 
Bu yorum metodunda kanunun kısım ve 
bölüm başlıklarıyla maddenin kenar baş-
lıkları önemli bir rol oynar.

Sistematik Yorum Metodu: Tek tek hu-
kuk kurallarının anlamlandırılmasından 
ziyade, tüm hukuk kurallarının tutarlı bir 
bütün oluşturacak şekilde yorumlanma-
sını önerir. Hukuk kurallarını birbiriyle 
tutarlı hâle getiren bağlantılar üzerinde 
durur. Bu metoda göre yorumlanacak bir 
normun anlamı, o norm ile ilgili bütün 
normlar göz önüne alınarak tespit edil-
melidir.

Cevap B

2. Kısıtlılık 

•	 Ergin bir kişi hakkında kısıtlılık kararı 
verilebilmesi için kanunda belirtilen 
kısıtlılık sebeplerinden birinin var-
lığının yanı sıra sosyal bir sebebin 
de varlığı aranmaktadır. Buna göre 
kişinin kısıtlanması için her hâlde, iş-
lerini göremeyecek durumda olması 
ve bu nedenle korunmaya ve sürekli 
bakıma ihtiyaç duyması ya da başka-
larının güvenliğini tehlikeye sokuyor 
olması gerekir.

•	 Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı se-
bebiyle işlerini göremeyen veya 
korunması ve bakımı için kendisine 
sürekli yardım gereken ya da başka-
larının güvenliğini tehlikeye sokan 
ergin kişilerin kısıtlanması söz ko-
nusudur. Burada akıl hastalığı veya 
akıl zayıflığı kısıtlılık sebebini oluş-
turmaktadır. Görevlerini yaparlarken 
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vesayet altına alınmayı gerekli kılan 
bir durumun varlığını öğrenen idari 
makamlar, noterler ve mahkemeler, 
bu durumu hemen yetkili vesayet 
makamına bildirmek zorundadırlar.

•	 Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı 
veya mal varlığını kötü yönetmesi se-
bebiyle kendisini veya ailesini darlık 
veya yoksulluğa düşürme tehlikesi-
ne yol açan ve bu yüzden devamlı 
korunmaya ve bakıma muhtaç olan 
ya da başkalarının güvenliğini tehdit 
eden her ergin de yine kısıtlanır.

•	 Bir yıl veya daha uzun süreli özgür-
lüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm 
olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine 
getirmekle görevli makam, böyle bir 
hükümlünün cezasını çekmeye baş-
ladığını, kendisine vasi atamak üze-
re hemen yetkili vesayet makamına 
bildirmekle yükümlüdür. Özgürlüğü 
bağlayıcı ceza sebebiyle kısıtlanma-
da sadece kısıtlılık sebebinin varlığı 
yeterli olup, kısıtlamaya karar verme-
de sosyal sebebin varlığı aranmaz.

•	 Son kısıtlanma sebebi ise MK. m. 
408’de düzenlenen istek üzerine 
kısıtlanmadır. Yaşlılığı, sakatlığı, de-
neyimsizliği veya ağır hastalığı se-
bebiyle işlerini gerektiği gibi yöne-
temediğini ispat eden her ergin de 
kendisinin kısıtlanmasını isteyebilir. 
Burada kişinin isteği önemli olmakla 
birlikte kısıtlılık kararının verilmesi 
için tek başına yeterli değildir. Bu ka-
rarın verilmesi için aynı zamanda ki-
şinin işlerini gereği gibi yönetemiyor 
olması da gerekir.

Cevap C

3. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçi-
sine başvurma hakkı

Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetil-
mek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden 
yabancılar kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, 
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı 
olarak bildirilir.

Cevap E

4. 1982 Anayasası’nda, 2017 yılı değişikliği 
ve seçim takviminin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi genel 
oyla seçilen altıyüz milletvekilinden olu-
şur.

Cevap B
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5. Kanunların Cumhurbaşkanına Gönde-
rilmesi ve  Yayımlanması

•	 Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük mil-
let Meclisince kabul edilen kanunları 
15 gün içinde yayımlar.

•	 Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kıs-
men veya tamamen uygun bulma-
dığı kanunları, bir daha görüşülmek 
üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe 
ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 
Cumhurbaşkanınca kısmen uygun 
bulunmama durumunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sadece uygun 
bulunmayan maddeleri görüşebilir. 

•	 Bütçe kanunları bu hükme tabi değil-
dir. Cumhurbaşkanı bütçe kanun-
larını Türkiye büyük Millet Meclisi-
ne geri gönderemez.

•	 Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri 
gönderilen kanunları üye tamsayısı-
nın salt çoğunluğu ile aynen aynen 
kabul ederse, kanun Cumhurbaşka-
nınca yayımlanır; Meclis, geri gön-
derilen kanunda yeni bir değişiklik 
yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen 
kanunu tekrar Meclise geri göndere-
bilir (Güçleştirici Veto).

Cevap C

6. 1982 Anayasası’nda 2017 değişikliği ve 
cumhurbaşkanının göreve başlamasıyla 
birlikte yürütme yetkisi ve görevi Cum-
hurbaşkanınca Anayasa’ya ve hukuka 
uygun şekilde yerine getirilir hükmü yü-
rürlüğe girecektir.

Cevap A

7. 1982 Anayasası’nda 2010 yılı Anayasa de-
ğişikliği ile vatandaşlara iç hukuk yolu tü-
ketildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru hakkı tanınmıştır.

Cevap B

8. Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için 
seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mah-
kemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahke-
mesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca 
emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik ya-
şından önce görev süresi dolan üyelerin 
başka bir görevde çalışmaları ve özlük iş-
leri kanunla düzenlenir.  Anayasa Mahke-
mesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesle-
ğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan 
dolayı hüküm giymesi hâlinde kendiliğin-
den; görevini sağlık bakımından yerine 
getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşıl-
ması hâlinde de, Anayasa Mahkemesi üye 
tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile 
sona erer.

Cevap E

9. Ticaret ve sanayi odalarının devlet tü-
zel kişiliğinden ayrı birer tüzel kişilikleri 
vardır. Ancak diğer şıklarda verilenlerin 
kamu tüzel kişiliği yoktur. 

Cevap B
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10. 1983 Türkiye genel seçimleri, 12 Eylül 
Darbesinin ardından yapılan ilk genel se-
çimdir. Bu genel seçim ile TBMM 17. dö-
nem milletvekilleri seçildi. Seçimlere Millî 
Güvenlik Konseyi’nin izin verdiği üç parti 
katıldı. Bu partiler; Anavatan Partisi, Milli-
yetçi Demokrasi Partisi ve Halkçı Parti’dir. 
Seçimleri ise Turgut Özal’ın genel başkanı 
olduğu Anavatan Partisi kazanmıştır.

Cevap E

11. Aristoteles “Politika” adlı yapıtının hemen 
başında insanı “zoon politikon” olarak ta-
nımlar. Zoon politikon kavramı Türkçede 
“siyasal canlı” anlamına gelir. ... Bununla 
kastettiği şey insanın toplumsal bir varlık, 
devlet kuran bir varlık, siyaset yapan bir 
varlık olduğudur.

Cevap C

12. Merkezini “Kudüs kurtulana kadar Cidde” 
olarak tanımlayan uluslararası örgüt İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’dır.

Cevap D

13. CHP’li dört milletvekilinin 7 Haziran 
1945’te parti grubunda görüşülmek üze-
re “demokrasi ve özgürlüklerin genişle-
tilmesi için” verdikleri önergeye “dörtlü 
takrir” denir.

Önergeyi veren isimler; Celal Bayar, Ad-
nan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Ko-
raltan’dır.

Cevap B

14. 6 Eylül 1987 günü yapılan referandum-
dan “evet” sonucu çıktı ve siyasi yasaklar 
75 bin oy farkla kaldırılmış oldu. Süley-
man Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent 
Ecevit ve Necmettin Erbakan’ın önündeki 
siyasi yasaklar bu referandumla kaldırıl-
mıştır.

Cevap D

15. Ülkemizin kara sınırının en az olduğu 
ülke, Dilucu sınır kapısı ile bağlanan Nah-
çıvan Özerk Cumhuriyeti’dir.

Cevap B
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Çözüm  20

1. Velayet ya da vesayet altında bulunan 
kimselerin velilerinin ya da vasilerinin 
onayını almadan hukuki bir işlem yapma-
sı sonucu ortaya çıkan hükümsüzlük türü 
tek taraflı bağlamazlıktır. 

Cevap C

2. İdari işlem idare organlarından doğan 
işlemlerdir. İçtihadı birleştirme kararı 
mahkemelerden doğduğu için yargısal 
işlemdir. Uluslararası antlaşmalar, kanun 
ve anayasa ise Meclisten çıktığı için ya-
sama işlemine örnektir. Yönetmelik ise 
Cumhurbaşkanı, bakanlar ve kamu tüzel 
kişilerince çıkarılır. O yüzden yönetmelik, 
cumhurbaşkanı kararnamesi ve diğer dü-
zenleyici idari işlemler idareden kaynak-
landığı için idari işlemlerdir.

Cevap C

3. Siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava 
üzerine Anayasa Mahkemesince kesin 
olarak karara bağlanır. 

Bir siyasi partinin tüzüğü ve programı-
nın 68 inci maddenin dördüncü fıkrası 
hükümlerine aykırı bulunması hâlinde 
temelli kapatma kararı verilir. 

Bir siyasi partinin 68 inci maddenin dör-
düncü fıkrası hükümlerine aykırı eylem-
lerinden ötürü temelli kapatılmasına, 
ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlen-
diği bir odak hâline geldiğinin Anayasa 
Mahkemesince tespit edilmesi hâlinde 
karar verilir. Siyasî parti, bu nitelikteki fiil-
ler o partinin üyelerince yoğun bir şekilde 
işlendiği ve bu durum o partinin büyük 
kongre veya genel başkan veya merkez 
karar veya yönetim organları veya Türki-
ye Büyük Millet Meclisindeki grup genel 

kurulu veya grup yönetim kurulunca 
zımnen veya açıkça benimsendiği yahut 
bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti 
organlarınca kararlılık içinde işlendiği 
takdirde, söz konusu fiillerin odağı hâline 
gelmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara 
göre temelli kapatma yerine, dava ko-
nusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî 
partinin Devlet yardımından kısmen veya 
tamamen yoksun bırakılmasına karar ve-
rebilir. 

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad 
altında kurulamaz. 

Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına 
beyan veya faaliyetleriyle sebep olan 
kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahke-
mesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin 
kararının Resmî Gazete’de gerekçeli ola-
rak yayımlanmasından başlayarak beş 
yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, 
üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar. 
Yabancı devletlerden, uluslararası kuru-
luşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan 
gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım 
alan siyasi partiler temelli olarak kapatılır.

Cevap D

4. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cum-
hurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı 
günde yapılır.  Süresi biten milletvekili 
yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde birinci oylamada gerekli ço-
ğunluğun sağlanamaması hâlinde ikinci 
oylama yapılır.

Cevap D
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5. Cumhurbaşkanı; 40 yaşını doldurmuş ve 
Yüksek öğrenim yapmış milletvekili se-
çilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları 
arasından, halk tarafından seçilir. Cum-
hurbaşkanının görev süresi 5 yıldır.  Bir 
kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir.

Cevap C

6. Devlet Denetleme Kurulu; idarenin huku-
ka uygunluğunun, düzenli ve verimli şe-
kilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin 
sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlı-
ğına bağlı olarak kurulmuştur. 

Devlet Denetleme Kurulunun başkan ve 
üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır.

Cevap C

7. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cum-
huriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel 
Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli 
oyla belirleyeceği beşer aday arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için 
seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebi-
lirler.

Cevap D

8. 

•	 İdari yargının temyiz merci yani yük-
sek mahkemesi Danıştay’dır. Danış-
tay, idari mahkemelerce verilen ve 
kanunun başka bir idari yargı merci-
ine bırakmadığı karar ve hükümlerin 
son inceleme merciidir. Kanunla gös-
terilen belli davalara da ilk ve son de-
rece mahkemesi olarak bakar. 

•	 Danıştay üyelerinin, 

• 3/4’ü birinci sınıf idari yargı 
hâkim ve savcıları ile bu mes-
lekten sayılanlar arasından 
Hâkimler ve Savcılar Kuru-
lu; 1/4’ü, nitelikleri kanunda 
belirtilen görevliler arasından 
Cumhurbaşkanı; tarafından 
seçilir. 

•	 Danıştay Başkanı, Başsavcı, 
başkanvekilleri ve daire baş-
kanları, kendi üyeleri arasın-
dan Danıştay Genel Kuru-
lunca üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ve gizli oyla dört 
yıl için seçilirler. Süresi biten-
ler yeniden seçilebilirler. 

Cevap C

9. Devlet memurluğunu sona erdiren hâl-
ler; ölüm, emeklilik, memurluktan çıka-
rılma, bağdaşmazlık, koşullarda eksiklik, 
çekilmiş sayılma ve çekilmedir. Görevden 
uzaklaştırma memurluğu sona erdirmez. 
Görevden uzaklaştırma hakkında soruş-
turma açılan memur için alınan geçici bir 
tedbirdir.

Cevap E
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10. 12 – 13. yüzyıllar arasında yaşamış, Şey-
hü’l Ekber olarak da bilinen eserleri ara-
sında Fütuhat-ı Mekkiye, Tercüman’ül 
Eşvak yer alan ünlü İslam düşünürü, 
mutasavvıf, yazar ve şair İbn Arabî (1165 
– 1240)’dir.

Cevap B

11. Türk edebiyatının en üretken roman ya-
zarlarından birisi olan ve eserleri arasında 
Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, 
Esir Şehrin İnsanları bulunan yazarımız 
Kemal Tahir (1910 – 1973)’dir.

Cevap C

12. İlk kez MÖ 5. yy.da Heredot tarafından 
kullanılmış ve MÖ 4. yy.da Sidonlu Anti-
patros tarafından Dünya üzerinde görül-
meye değer yedi yapıt olarak ifade edilen 
Dünya’nın Yedi Harikası’ndan sadece Ke-
ops Piramidi günümüze kadar ulaşabil-
miştir.

Cevap A

13. Türk Beşleri, Necil Kâzım Akses, Hasan 
Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit 
Rey ve Ahmet Adnan Saygun’a bazı ya-
zarlar tarafından verilen grup adıdır. Türk 
Beşleri özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş döneminde eserleriyle kendile-
rinden söz ettirmiş. Beş Klasik Batı Müziği 
bestecisini bir arada tarif etmek için kulla-
nılan uluslararası bir deyimdir. 

Cevap A

14. 54. Türkiye Hükümeti (Refahyol) Başba-
kanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan önder-
liğinde Endonezya, Malezya, Bangladeş, 
Pakistan, İran, Mısır, Türkiye ve Nijerya 
ülkelerinin 1997 yılında bir araya gelerek 
oluşturmuş oldukları uluslararası resmî 
kuruluş D-8’dir. (D-8: Gelişmekte olan 8 
ülke)

Cevap E

15. Dünya edebiyatında ‘‘Denemeler’’ türün-
de ilk örnekleri veren yazar Michel de 
Montaigne’dir.

Cevap D
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Çözüm  21

1. Özel haklar kişiler arasındaki ilişkileri dü-
zenler, Kamu hakları ise kişilerin devlet-
ten talep edebileceği anayasal haklardır. 
Bunlar kişisel, sosyal ve siyasi haklardır. 
Mülkiyet, alacak, patent, velayet hakları 
özel haklardır. Seçme ve seçilme hakkı 
kişilerin devlet yönetimine katılmasını 
sağlayan siyasal haklar kategorisindedir.

Cevap B

2. Medeni hukukun temel ilkeler; iyiniyet, 
dürüstlük, hâkimin takdir yetkisi, huku-
kun uygulanması ve ispat yüküdür. Hu-
kuk biliminde kıyas, kanunda boşluk bu-
lunması hâlinde bu boşluğun en benzer 
hukuk kuralı bulunarak doldurulmasını 
ifade eder. Medeni hukukta hukuk boş-
lukları kıyas yöntemi kullanılarak doldu-
rulur. Kıyas kamu hukukunda kanunilik 
ilkesinin bir gereği olarak uygulanmaz. 
Ancak özel hukukta kıyas yasağı yoktur.

Cevap E

3. Meclis çalışmalarına özürsüz veya izin-
siz olarak bir ay içerisinde toplam beş 
birleşim günü katılmayan milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine, durumun 
Meclis Başkanlık Divanınca tespit edil-
mesi üzerine, Genel Kurulca üye tam sa-
yısının salt çoğunluğunun oyuyla karar 
verilebilir.

Cevap D

4. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sa-
yısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin 
yenilenmesine karar verebilir. Bu hâlde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçi-
mi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte 
yapılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaş-
kanının seçimlerin yenilenmesine karar 
vermesi hâlinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde 
Meclis tarafından seçimlerin yenilenme-
sine karar verilmesi hâlinde Cumhurbaş-
kanı bir defa daha aday olabilir. Seçimle-
rinin birlikte yenilenmesine karar verilen 
Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve 
görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşka-
nının göreve başlamasına kadar devam 
eder.  Bu şekilde seçilen Meclis ve Cum-
hurbaşkanının görev süreleri de 5 yıldır.

Cevap C

5. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapı-
lan değişiklikten sonra büyük şehirlerde 
köyler ve belde belediyeleri mahallelere 
dönüştürülmüş, il özel idareleri ise ta-
mamen kaldırılmıştır. Buna göre, deği-
şikliklerden sonra büyük şehirlerde iki tür 
belediye bulunmaktadır. Bunlar: Büyük 
şehir belediyesi ve ilçe belediyeleridir.

Cevap B

6. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 
milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 
olanlar arasından Cumhurbaşkanı tara-
fından atanır ve görevden alınır. Cum-
hurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 
inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi önünde and içerler.

Cevap B

7. Anayasa değişiklikleri sadece şekil ba-
kımından Anayasa mahkemesince de-
netlenebilir. Anayasa değişikliği Resmî 
Gazete’de yayımlandıktan itibaren 10 
gün içinde açılmalıdır. Bu dava Cumhur-
başkanı ve TBMM üye tam sayısının beşte 
biri tutarındaki milletvekili (120 mv) tara-
fından açılabilir.

Cevap B
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8. Belediye başkanının;

a)  Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi 
günden fazla görevini terk etmesi ve 
bu durumun mahallin mülkî idare ami-
ri tarafından belirlenmesi,

b) Seçilme yeterliğini kaybetmesi,

c)  Görevini sürdürmesine engel bir has-
talık veya engellilik durumunun yetkili 
sağlık kuruluşu raporuyla belgelenmesi,

d)  Meclisin feshine neden olan eylem ve 
işlemlere katılması, Hâllerinden birinin 
meydana gelmesi durumunda İçişleri 
Bakanlığının başvurusu üzerine

Danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona 
erer.

Cevap E

9. 657 sayılı Devlet Memurları, Kanuna tabi 
kurumlarda görevlendirilen memurlara 
hizmetlerinin karşılığında, kadroya da-
yanılarak ay itibariyle ödenen para aylık 
denir.

Cevap A

10. Narlar ve Ayvalar, Paris’te Louvre Müze-
si’ne hayatta iken resmi kabul edilen ilk 
Türk ressam olan Şeker Ahmet Paşa’ya ait 
tablodur. Diğer şıklarda verilenler Osman 
Hamdi Bey’e ait eserlerdir.

Cevap D

11. Sanayi-i Nefise Mektebi, Osman Hamdi 
Bey’in, II. Abdülhamit tarafından Sanayi-i 
Nefise Mektebi Müdürlüğü’ne tayin edil-
mesiyle 1882’de kurulmuş olup, okulun 
kuruluşundaki resmi adı, kuruluş ferma-
nındaki şekliyle Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i 
Şahane ‘dir. Okulun adı, resmi yazışma-
larda ve dönemin arşiv belgelerinde ise 
Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi olarak ge-

çer. Okul Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk  
güzel sanatlar okuludur. Günümüzde Eski 
Şark Eserleri Müzesi olarak hizmet veren 
binada 2 Mart 1883’te eğitime başlayan 
okul, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi 
adını almıştır; 1982’den beri Mimar Sinan 
Üniversitesi adıyla eğitime devam eden 
üniversitenin adı 2004 yılında Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak 
değişmiştir.

Cevap A

12. 12 – 13. yüzyıllar arasında yaşamış Sûfilik 
akımının önemli temsilcilerinden olan 
eserleri arasında Bab-ı Aşk, Aşk-ı a-lâ yer 
alan ve Mevlânâ’nın gönül dünyasında 
büyük değişikliklere sebep olan İslam 
alimi, mutasavvıf ve şair Şems-i Tebrîzî 
(1185 – 1248)’dir.

Cevap E

13. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü’ne layık 
görülen Brown hareketi, Özel görelilik, 
Kütle-enerji eşitliği, Kuantum fiziği ve 
daha birçok konu hakkında çalışmaları 
bulunan ünlü teorik fizikçi ve bilim insanı 
Albert Einstein (1879 – 1955)’dir.

Cevap B

14. 1773 yılında açılan Mühendishane-i 
Bahr-i Hümâyun İstanbul Teknik Üniver-
sitesi’nin eğitime başladığı tarih olarak 
kabul edilir.

Cevap D

15. İslam medeniyetinde modern havacılığın 
öncüsü olarak kabul edilen 875 yılında 
tüy ve kumaş gibi malzemeler kullanarak 
ilk uçuş denemesi yapan Endülüslü İslam 
bilgini İbn Firnas’tır.

Cevap C
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Çözüm  22

1. Pozitif Hukuk (Olan Hukuk - Müspet 
Hukuk): Bir ülkede belli bir dönemde 
yürürlükte olan hukuktur. Yürürlükteki 
hukuk, yazılı (Anayasa, kanun, kanun 
hükmünde kararname, uluslararası ant-
laşma, tüzük) ve yazısız (örf ve adet) hu-
kuk kurallarını içerir.

Mevzu hukuk: Bir ülkede belli bir dö-
nemde yürürlükte olan yazılı hukuk 
kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. 
Kanun, kanun hükmünde kararname, 
uluslararası antlaşmalar, tüzükler, yönet-
melikler vb. mevzuat adını alır ve mev-
zu hukuk kapsamındadır. Örf ve adetler 
mevzu hukuka dâhil değildir.

Tabii hukuk: Toplum ihtiyaçlarını temel 
alan, adalet düşüncesini öngören, aklın 
rehberliğiyle ulaşılabilecek hukuktur. Ola-
nı değil olması gerekeni gösterir.

Tarihi hukuk: Yürürlükte olmayan, yürür-
lükten kalkmış olan hukuktur.

Cevap B

2. Tamamlayıcı hukuk kuralları esasen ta-
raf iradelerinin öncelikli olduğu alan-
larda onların iradelerindeki eksiklikleri 
tamamlamak amacıyla konmuştur. Özel 
hukukun çoğu kuralı tamamlayıcı hukuk 
kuralıdır. Hukuki işlemlerde taraflarca 
bırakılan boşlukları doldurmaya yarayan 
hukuk kurallarıdır. Sözleşme ile tarafların 
kendi aralarında faiz oranını belirleme-
meleri durumunda yasal faizin uygulan-
ması sözleşmeyi tamamlar.

Cevap C

3. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı ko-
vuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme 
kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayıl-
mamasını ifade eder. Bazen suçsuzluk 
karinesi, bazen de masumluk karinesi 
olarak adlandırılan bu kavram ilk defa ve 
açıkça 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurt-
taş Hakları Bildirgesi’nin 9. maddesinde 
tutuklulukla ilişkili olarak “Her insan, suçlu 
olduğu bildirilinceye kadar suçsuz sayılaca-
ğından, onun tutulması gerekli görüldüğü 
zaman, kendisini elde tutmak için gereken 
sıkılıktan artık bir sertlik yasayla ciddi bi-
çimde cezalandırılmalıdır” şeklinde temel 
insan hakları katalogundaki yerini almış-
tır. Anayasada ise suç ve cezalara ilişkin 
ilkeler başlığı altında düzenlenmiştir.

Cevap B

4. Kanunların Yapılması ve Yürürlüğe Gir-
mesi

•	 Kanun teklif etmeye milletvekilleri 
yetkilidir.

•	 Kanun tekliflerinin kabulü için top-
lantıya katılanların salt çoğunluğu-
nun kabulü yeterlidir. Kanun teklif-
lerinin görüşülebilmesi için TBMM 
üye sayısının 1/3’ünün hazır olması 
gerekir. (Toplantı yeter sayısı)

•	 Kanun teklifinin kabul edilebilmesi 
için TBMM üye tam sayısının en az  
¼’ünün bir fazlası (151 mv.) kadar ka-
bul gerekmektedir. 

•	 Ancak genel ve özel af kanunun 
Meclisten geçmesi için TBMM üye 
tam sayının en az 3/5’inin kabulü 
gerekmektedir. TBMM’de nitelikli 
çoğunlukla çıkarılan tek kanun af 
kanunudur.



80

•	 Meclis tarafından reddedilen kanun 
teklif ve tasarılarının, aynı yasama 
dönemi içinde tekrardan Meclisin 
önüne getirilebilmesi için, 1 TAM YI-
LIN geçmesi gerekir.

•	 Bir yasama dönemi içinde sonuçlan-
dırılamayan kanun teklif ve tasarıları 
KADÜK olur.

•	 Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisince kabul edilen kanunları 15 
gün içinde yayımlar.

•	 Cumhurbaşkanı yayımlanmasını kıs-
men veya tamamen uygun bulma-
dığı kanunları, bir daha görüşülmek 
üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe 
ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine geri gönderir. 
Cumhurbaşkanınca kısmen uygun 
bulunmama durumunda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sadece uygun 
bulunmayan maddeleri görüşebilir. 

•	 Bütçe kanunları bu hükme tabi değil-
dir. Cumhurbaşkanı bütçe kanun-
larını Türkiye Büyük Millet Meclisi-
ne geri gönderemez.

•	 Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri 
gönderilen kanunları üye tam sayı-
sının salt çoğunluğu ile aynen ka-
bul ederse, kanun Cumhurbaşkanın-
ca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen 
kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, 
Cumhurbaşkanı değiştirilen kanu-
nu tekrar Meclise geri gönderebilir 
(Güçleştirici Veto).

•	 Kanunlar, kanun metninde ne za-
man yürürlüğe gireceğine dair tarih 
verilmişse, o zaman yürürlüğe girer. 
Eğer böyle bir tarih öngörülmemişse, 
Resmî Gazete’de yayımlandığı gün 
yürürlüğe girer (10 sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararnamesi). 

Cevap E

5. 1982 Anayasası’na göre, uygulanmakta 
olan olağanüstü hâlin, Cumhurbaşka-
nının istemi üzerine her defasında 4 ayı 
geçmemek üzere uzatılmasına karar ver-
meye TBMM yetkilidir.

Cevap A

6. Cumhurbaşkanlığına; Meclisteki siyasi 
parti grupları, en son yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde toplam geçerli oyların 
tek başına veya birlikte en az %5’ini almış 
olan siyasi partiler ve en az 100 bin seç-
men aday gösterebilir (2017 değişikliği). 

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer. 

Cevap B

7. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsa-
mındaki kamu idareleri ile sosyal güven-
lik kurumlarının bütün gelir ve giderleri 
ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi 
adına denetlemek ve sorumluların hesap 
ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve 
kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla 
görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri 
hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihin-
den itibaren on beş gün içinde bir kereye 
mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi 
isteminde bulunabilirler. Bu kararlar do-
layısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Cevap B
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8. Uyuşmazlık Mahkemesi adli ve idari yar-
gı mercileri arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümle-
meye yetkilidir. Uyuşmazlık Mahkeme-
sinin kuruluşu, üyelerinin nitelikleri ve 
seçimleri ile işleyişi kanunla düzenlenir. 
Bu mahkemenin Başkanlığını Anayasa 
Mahkemesince, kendi üyeleri arasından 
görevlendirilen üye yapar. Diğer mahke-
melerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki 
görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mah-
kemesinin kararı esas alınır.
Cevap C

9. Özelleştirme idarenin elindeki bir mal 
varlığının özel kişilere devrini içerir. İdare-
nin mal edinme yetkileri; kamulaştırma, 
devletleştirme, geçici işgal, kamulaştır-
masız el atma, istimval ve satın almadır.
Cevap C

10. Yunus Emre’nin eserleri:
•		Risâletü’n	–	Nushiyye
Yunus Emre divanları:
1. Fatih Nüshası
2. Nuruosmaniye Nüshası
3. Yahya Efendi Nüshası
4. Karaman Nüshası
5. Balıkesir Nüshası
6. Niyazı Mısri Nüshası
7. Bursa Nüshası
Cevap E

11. “Modern felsefenin babası” ve analitik ge-
ometrinin kurucusu kabul edilen, analitik 
geometriyi formüle eden ve matematik-
sel metodu felsefeye uygulama fikrini 
bulan; modern bilimlerin temel düşünce 
dokusunu şekillendiren düalistik yapı 
olan ve beden-zihin ayrımını temel alan 
Kartezyen Düşünce ile bilime katkı su-
nan, ünlü “Düşünüyorum o hâlde varım.” 
(Cogito ergo sum) cümlesi ve Yöntem 
Üzerine Konuşma, Meditasyonlar, Aklın 
Yönetimi İçin Kurallar gibi eserlerin sahibi 
bilim insanı Descartes’dır.
Cevap A

12. UNESCO; eğitim, bilim, kültür, iletişim ve 
enformasyon yoluyla küresel barışın te-
sisine, fakirliğin ortadan kaldırılmasına, 
sürdürülebilir kalkınmaya ve paylaşılan 
ortak değerlere dayalı toplumlar arası 
diyaloğa katkıda bulunmak amaçlı Birleş-
miş Milletlerin özel bir kurumudur.

Cevap D

13. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili “Şu Çılgın Türkler” 
adlı yapıtın yazarı Turgut Özakman’dır.

Cevap B

14. Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kay-
seri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars ana 
hattında sefer yapan ve 1310 km’lik yolu 
24.5 saatte (1 gün 30 dakika) tamamlayan 
TCDD’ye ait eksprestir ve son yıllarda git-
tikçe popülerlik kazanmış bir demir yolu 
hattıdır.

Cevap B

15. Herhangi bir merkez bankası, resmî kuru-
luş vs. ile ilişiği olmayan elektronik para 
birimi Bitcoin’dir.

Cevap A
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1. Hukuk kuralları; 

•	 Maddi yaptırıma sahiptir. 

•	 Geneldir.

•	 Soyuttur. 

•	 Süreklidir. 

•	 Devlet (kamu) gücüyle desteklenir.

Hukuk kuralları değişmez değildir. 

Cevap C

2. Suç ve cezaya ilişkin anayasal ilkeler şun-
lardır:

•	 Kimse, işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanunun suç saymadığı bir 
fiilden dolayı cezalandırılamaz. 

•	 Kimseye suçu işlediği zaman kanun-
da o suç için koyulmuş olan cezadan 
daha ağır bir ceza verilemez. 

•	 Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik 
tedbirleri ancak kanunla koyulur. 

•	 Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 
kadar, kimse suçlu sayılamaz. 

•	 Hiç kimse kendisini ve kanunda gös-
terilen yakınlarını suçlayan bir be-
yanda bulunmaya veya bu yolda delil 
göstermeye zorlanamaz. 

•	 Kanuna aykırı olarak elde edilmiş 
bulgular, delil olarak kabul edilemez. 

•	 Ceza sorumluluğu şahsidir. 

•	 Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden do-
ğan bir yükümlülüğü yerine getire-
memesinden dolayı özgürlüğünden 
alıkonulamaz. 

•	 Ölüm cezası ve genel müsadere ce-
zası verilemez. 

•	 İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması 
sonucunu doğuran bir müeyyide uy-
gulayamaz. (Silahlı Kuvvetlerin iç dü-
zeni bakımından bu hükme kanunla 
istisnalar getirilebilir.) 

•	 Uluslararası Ceza Divanına taraf ol-
manın gerektirdiği yükümlülükler 
hariç olmak üzere vatandaş, suç se-
bebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 

•	 Kanuna aykırı olarak elde edilmiş 
bulgular hiçbir şekilde delil olarak ka-
bul edilemeyeceği için, doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Cevap C

3. Erginlikle ilgili yaşlar şöyle sınıflanabilir:

•	 18 yaşın doldurulması: Olağan ergin-
lik yaşı

•	 17 yaşın doldurulması: Olağan evlen-
me erginliği yaşı

•	 16 yaşın doldurulması: Olağanüstü 
evlenme erginliği yaşı

•	 15 yaşın doldurulması: Ergin kılınma, 
yani kazai rüşt 

Cevap A

4. Anayasal iktidar ile ilgili kavramlar şöyle 
tanımlanabilir:

•	 Kurulmuş İktidar: İktidarın, anayasa-
nın belirlediği çerçevede devletin ya-
sama, yürütme ve yargı organlarınca 
kullanılmasıdır.

•	 Kurucu İktidar: İktidarın kuruluş biçi-
mini ifade eder ve kendi içinde ikiye 
ayrılır.

•	 Asli Kurucu İktidar: Anayasanın, tüm-
den veya yeniden yapılmasıdır. Örne-
ğin: 1982 Anayasası

•	 Tali Kurucu İktidar: Anayasanın, o 
anayasada belirlenmiş kurallara göre 
değiştirilmesidir. Örneğin: 2010 Ana-
yasa değişikliği

Soruda anayasanın değiştirilmesi sorul-
duğu için, doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

Çözüm  23
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5. 2017 Anayasa değişikliği ile bir kişinin 
milletvekili adayı olabilmesi için aşağıda-
ki koşulları taşıması gerekir:

•	 18 yaşını doldurmuş olmak 

•	 Türk vatandaşı olmak 

•	 Kısıtlı olmamak 

•	 Kamu hizmetlerinden yasaklı olma-
mak 

•	 En az ilkokul mezunu olmak 

•	 Askerlikle ilişiği olmamak 

•	 Taksirli suçlar hariç 1 yıl veya daha 
fazla hapis ile ağır hapis cezasıyla hü-
küm giymemiş olmak

•	 Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giy-
memiş olmak (zimmet, ihtilâs, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte-
cilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflas) 

•	 Belli suçlardan hüküm giymemiş ol-
mak (kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karıştırma, devlet sır-
larını açığa vurma, terör eylemlerine 
katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve 
teşvik suçları) 

“Taksirli suçlar hariç 5 yıl veya daha fazla 
hapis cezası almamış olmak”, siyasi parti 
üyesi olma koşuludur. Milletvekili olmak 
için taksirli suçlar hariç 1 yıldan fazla ha-
pis cezası almamış olmak gerektiği için, 
doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

6. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır.  
Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı 
seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının 2. 
döneminde Meclis tarafından seçimlerin 
yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, 
Cumhurbaşkanı bir defa daha aday ola-
bilir.

Cevap E

7. İdare hukukunun özellikleri şunlardır:

•	 Genç bir hukuk dalıdır.

•	 Dağınık bir hukuk dalıdır.

•	 İçtihatlara dayalıdır.

•	 Kamu yararı düşüncesi egemendir.

•	 Bağımsız bir hukuk dalıdır.

•	 Statüsel niteliktedir.

•	 İşlemleri tek taraflıdır.

•	 Uyuşmazlıklar, idari yargıda çözüm-
lenir.

•	 Temel işlevi, kanuni idareyi sağla-
maktır.

İdare kanunu diye bir kanun yoktur. İdare 
hukuku, büyük oranda içtihatlara (mah-
keme kararlarına) dayalıdır. Dolayısıyla, 
doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

8. Merkezden yönetimin görev, yetki ve so-
rumluluklarının bir kısmının taşraya akta-
rılmasına “yetki genişliği” denir. Bir başka 
ifadeyle yetki genişliği, taşradaki valinin 
merkeze danışmadan karar alabilme yet-
kisidir. Bu yetkiyi sadece vali kullanabile-
ceği için, doğru yanıt A seçeneğidir. 

Cevap A
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9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda-
ki hizmet sınıfları şunlardır:

I.  Genel idare hizmetleri sınıfı

II.  Teknik hizmetler sınıfı

III.  Sağlık hizmetleri sınıfı

IV.  Eğitim ve öğretim hizmetleri

V.  Avukatlık hizmetleri sınıfı

VI.  Din hizmetleri sınıfı

VII.  Emniyet hizmetleri sınıfı

VIII. Yardımcı hizmetler sınıfı

IX.  Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı

X.  Millî İstihbarat hizmetleri sınıfı

XI. Jandarma hizmetleri sınıfı

XII. Sahil Güvenlik sınıfı

Kanunda mahallî hizmetler sınıfı olmadı-
ğından, doğru yanıt E seçeneğidir. 

Cevap E

10. Türk ve İslam eserlerini topluca kapsayan 
ilk Türk müzesi olma özelliğine sahip-
tir.1914 yılında Evkaf-ı İslamiye Müzesi 
adıyla Süleymaniye Külliyesi İmaretler 
bölümünde kurulan müze, 1965-1983 
yılları arasında onarılan İbrahim Paşa Sa-
rayı’na taşınmış ve 1983 yılında ziyaret-
çilere açılmıştır. Sultan Ahmet Meydanı 
batısında yer alan İbrahim Paşa Sarayı (16 
yy.) 1983 yılından beri Türk ve İslam Eser-
leri Müzesidir. 

Cevap B

11. Aralık 1999’de Helsinki’deki Avrupa Kon-
seyi Zirvesi’nde Türkiye-AB ilişkileri için 
bir dönüm noktasıdır. Helsinki’de Türki-
ye’ye resmi olarak adaylık statüsü verildi 
ve diğer aday ülkelerle eşit şart ve kriter-
lerle değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Cevap A

12. Denize kıyısı olmadığı hâlde Türkiye’nin 
tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sa-
hip olan gölü Van Gölü’dür.

Cevap D

13. Güney Amerika’da yer alan Amazon Neh-
ri, Afrika’daki Nil Nehri ile birlikte dünya-
nın en uzun nehirlerinden biridir. Büyük 
Okyanus’a 160 km mesafede, Peru’daki 
And Dağları’nın doruklarından doğa-
rak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas 
Okyanusu’na dökülür. Elbe Avrupa’da  
Mississippi ve Missiouri Kuzey Ameri-
ka’da, İndus ırmağı ise Asya kıtasında bu-
lunmaktadır.

Cevap B

14. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin ku-
rucusu, aynı zamanda Uluslararası Olim-
piyat Komitesinin ilk temsilcisi Selim Sırrı 
Tarcan’dır.

Cevap D

15. Meşrutiyet döneminde iki defa Maarif 
Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) görevine 
getirilen  ve eğitim tarihinde “Tûbâ Ağacı 
Nazariyesi” adlı fikir sistemi ile tanınan fi-
kir adamı Emrullah Efendi’dir.

Cevap C
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Çözüm  24

1. Vergi Hukukuna Hâkim Olan İlkeler 
•	 Kanunilik İlkesi: Alınacak olan vergi-

ler ancak kanunla belirlenir. Kanun-
da yer almayan bir verginin tahsili 
yapılamaz. 

•	 Genellik İlkesi: Herkesin vergi ver-
mekle yükümlü olmasıdır. 

•	 Adalet İlkesi: Herkesin geliri oranın-
da vergi vermesidir. 

Cevap E
2. 

•	 Vergi: Devletin egemenlik gücüne 
dayanarak, kamu harcamalarını kar-
şılamak üzere, kişilerden karşılıksız 
olarak aldığı paraya denir. Örneğin, 
emlak vergisi.

•	 Resim: Kamu kuruluşlarının, bir iş 
veya faaliyetin yapılmasına izin ver-
meleri karşılığında aldıkları bedele 
denir. Örneğin, iş yeri açma ruhsatı 
verilmesi.

•	 Harç: Bazı kamu kuruluşlarının; sun-
muş oldukları kamusal hizmetler 
sebebiyle, bu hizmetlerden yararla-
nanlardan, yararlanma karşılığı ola-
rak aldıkları bedele denir. Örneğin, 
üniversite harcı.

•	 Şerefiye: Bir bölgedeki taşınmazların 
değerinin artmasından dolayı yerel 
yönetimlerin aldığı bedele denir. 
Örneğin, 2-B arazilerinin tapuya açıl-
ması sonucunda taşınmaz değerinin 
artması bedeli.

•	 Parafiskal Gelir: Kamu kurumlarının, 
amaçlarını gerçekleştirmek için üye-
lerinden veya hizmetlerinden yarar-
lananlardan aldıkları bedele denir. 
Örneğin, SGK’ye ödenen primler 
veya Tabip Odasının üyelerinden al-
dığı aidatlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri 
izin karşılığı aldığı bedel sorulduğu için, 
doğru yanıt B seçeneğidir.
Cevap B

3. Üç tür hısımlık vardır:

•	 Kan Kısımlığı: Kan bağına dayanan 
hısımlıktır.

•	 Kayın Hısımlığı (Sıhrî Hısımlık): Evlen-
me sözleşmesinden doğan hısımlık-
tır.

•	 Yapay Hısımlık: Evlat edinmeden do-
ğan hısımlıktır.

Evlenme sözleşmesinden doğan hısımlık 
sorulduğu için, doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

4. 1982 Anayasası’nın 4. maddesine göre 
anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez, 
değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Bu 
maddelerde yer alan hükümler şöyledir:

1. Madde: Türkiye Devleti’nin bir cumhu-
riyet olduğu yazılıdır.

2. Madde: Cumhuriyetin nitelikleri yazılı-
dır.

•	 Toplumun huzuru

•	 Millî dayanışma ve adalet

•	 İnsan haklarına saygı

•	 Atatürk millîyetçiliğine bağlılık

•	 Başlangıçta belirtilen ilkelere dayalı 
olma

•	 Demokratik devlet

•	 Laik devlet

•	 Sosyal devlet

•	 Hukuk devleti

3. Madde: Üniter devlete dair özellikler 
yazılıdır.

•	 Ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün-
dür.

•	 Dili Türkçedir.

•	 Bayrağı, beyaz ay yıldızlı, al bayraktır.

•	 Millî marşı İstiklal Marşı’dır.

•	 Başkenti Ankara’dır.

Parlamenter hükûmet sistemi, değiştiri-
lemeyecek hükümler arasında sayılmadı-
ğından, doğru yanıt A seçeneğidir. 

Cevap A
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5. Millî Güvenlik Kurulu; olağan olarak 2 ayda 
bir Cumhurbaşkanının başkanlığında, 

Cumhurbaşkanı yardımcıları

Adalet, 

Millî Savunma,

İçişleri, 

Dışişleri bakanları

Genelkurmay Başkanı,

Kara 

Deniz  

Hava kuvvetleri komutanlarından kurulur.

2017 Anayasa değişikliği ile jandarma 
genel komutanının MGK üyeliğine son 
verilmiştir.

Cevap C

6. 1982 Anayasası’na göre, TBMM başkanı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçilir.

Cevap A

7. Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim 
birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve 
ilçe merkezlerinde belediye kurulması 
zorunludur. İçme ve kullanma suyu hav-
zaları ile sit ve diğer koruma alanlarında 
ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin 
sınırlarına 5.000 metreden daha yakın 
olan yerleşim yerlerinde belediye kuru-
lamaz. Köylerin veya muhtelif köy kısım-
larının birleşerek belediye kurabilmeleri 
için meskûn sahalarının, merkez kabul 
edilecek yerleşim yerinin meskûn saha-
sına azami 5.000 metre mesafede bu-
lunması ve nüfusları toplamının 5.000 ve 
üzerinde olması gerekir. Bir veya birden 
fazla köyün köy ihtiyar meclisinin kararı 
veya seçmenlerinin en az yarısından bir 
fazlasının mahallin en büyük mülkî ida-

re amirine yazılı başvurusu ya da valinin 
kendiliğinden buna gerek görmesi duru-
munda, valinin bildirimi üzerine, mahallî 
seçim kurulları, onbeş gün içinde köyde 
veya köy kısımlarında kayıtlı seçmenle-
rin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla 
valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin gö-
rüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığına gön-
derilir. Cumhurbaşkanı kararı ile o yerde 
belediye kurulur. Yeni iskân nedeniyle 
oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde 
olan herhangi bir yerleşim yerinde, Cum-
hurbaşkanı kararı ile belediye kurulabilir.

Cevap C

8. Bir ilde büyükşehir belediyesi kurulması 
için gerekli olan asgari nüfus 750.000 ol-
duğundan, doğru yanıt D seçeneğidir. 

Cevap D

9. Merkezî idarenin başkent dışındaki teş-
kilatına taşra teşkilatı adı verilir. Taşra 
teşkilatı; il, ilçe ve bölge idarelerinden 
kuruludur.

Cevap B

10. Emrullah Efendi’nin eğitimde ki ‘’Tuba 
Ağacı’’ nazariyesine karşı ‘’Kiraz Ağacı 
nazariyesiyle karşıt fikir sunan ve  Kiraz 
Ağacı nazariyesiyle eğitimdeki reformun 
aşağıdan yani ilk mekteplerden başlanıp 
yukarı Darülfünunlara doğru ilerlemesi-
nin daha iyi olacağını söyleyen eğitimci 
Satı Bey’dir.

Cevap E
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11. Avrupa Birliği’ne son üye olan ülke, Hır-
vatistan’dır. Hırvatistan’ın 2013’te üye 
olmasıyla Avrupa Birliği’nin üye sayısı 28 
olmuştur. 

Cevap D

12. Karadeniz Havzası’ndaki ülkelerin eko-
nomik işbirliğini sağlamak amacıyla İs-
tanbul’da düzenlenen zirvede imzalanan 
antlaşma (25 Haziran 1992) ile kurulmuş 
olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgü-
tünün üyeleri şunlardır:

•	 Arnavutluk

•	 Gürcistan

•	 Türkiye 

•	 Azerbaycan 

•	 Moldova 

•	 Ukrayna

•	 Bulgaristan

•	 Romanya

•	 Yunanistan 

•	 Ermenistan 

•	 Rusya 

•	 Sırbistan

Cevap A

13. 1987 Türkiye anayasa değişikliği refe-
randumu Türkiye’de yapılan üçüncü re-
ferandumdu. Bülent Ecevit, Süleyman 
Demirel, Alparslan Türkeş ve Necmettin 
Erbakan’ın siyasi yasakları 87 Referandu-
mu’ndan “evet” çıkınca kalktı. Turgut Özal 
ise 1983’te yani darbeden sonra siyasete 
girerek Anavatan Partisi’ni kurmuştur.

Cevap B

14. Ülkemizde, merkezî bilgisayar sistemi 
kurmak, üniversite müzesi açmak, tek-
nokent kurmak, İnternet bağlantısı ger-
çekleştirmek gibi ülke çapında birçok ilki 
gerçekleştiren, 5 Kasım 1956’da Demok-
rat Parti Dönemi’nde Amerikan modeli 
esas alınarak kurulan üniversite Ortado-
ğu Teknik Üniversitesi’dir.

Cevap E

15. TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
CUMHURBAŞKANLARI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Görev süresi: 29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

İSMET İNÖNÜ

Görev süresi: 11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

CELAL BAYAR

Görev süresi: 22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

CEMAL GÜRSEL

Görev süresi: 27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

CEVDET SUNAY

Görev süresi: 28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

FAHRİ KORUTÜRK

Görev süresi: 6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

KENAN EVREN

Görev süresi: 9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

TURGUT ÖZAL

Görev süresi: 9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

SÜLEYMAN DEMİREL

Görev süresi: 16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

AHMET NECDET SEZER

Görev süresi: 16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 
2007

ABDULLAH GÜL

Görev süresi: 28 Ağustos 2007 - 28 Ağus-
tos 2014

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Görev süresi: 10 Ağustos 2014 - ........ 

Cevap B
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Çözüm  25

1. Hukukun dalları şöyledir:

Kamu hukuku dalları:

•	 Devletler genel hukuku

•	 Anayasa hukuku

•	 İdare hukuku

•	 Ceza hukuku

•	 Vergi hukuku

•	 Yargılama hukuku:

a. Medeni yargılama hukuku

b. Ceza yargılama hukuku

c. İcra-iflas hukuku

d. İdari yargılama hukuku

Özel hukuk dalları:

•	 Medeni hukuk

a. Kişiler hukuku

b. Aile hukuku

c. Miras hukuku

d. Eşya hukuku

•	 Borçlar hukuku

•	 Ticaret hukuku

a. Ticari işletme hukuku

b. Şirketler hukuku

c. Kıymetli evrak hukuku

d. Deniz ticaret hukuku

e. Sigorta hukuku

•	 Devletler özel hukuku

a. Uyrukluk hukuku

b. Yabancılar hukuku

c. Kanunlar ihtilafı

Burada dikkat edilmesi gereken nok-
ta, medeni hukuk ile medeni yargılama 
hukukunu karıştırmamaktır.  “Medeni 
hukuk” özel hukuk dalı iken, “medeni 
yargılama hukuku” kamu hukukunun 
alt dalıdır. “Devletler özel hukuku”, özel 
hukukun bir alt dalı olduğundan, doğru 
yanıt C seçeneğidir. 

Cevap C

2. Türk Ceza Kanunu’na göre suç işleyen ki-
şiye verilebilecek cezalar, “hapis cezası” ve 
“adli para cezası” şeklinde ikiye ayrılır. 

1. Hapis Cezası: Üç tür hapis cezası vardır.

•	 Müebbet Hapis Cezası: Hükümlünün 
hayatı boyunca devam eder.

•	 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Ceza-
sı: Hükümlünün hayatı boyunca de-
vam eder; cezası, kanun ve tüzükte 
belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre 
çektirilir.

•	 Süreli Hapis Cezası: Kanunda aksi 
belirtilmediğinde 1 aydan az, 20 yıl-
dan fazla olamaz. (1 yıl veya daha az 
süreli hapis cezası, kısa süreli hapis 
cezasıdır.)

2. Adli Para Cezası: 5 günden az ve kanun-
da aksine hüküm bulunmayan hâllerde 
730 günden fazla olmamak üzere belir-
lenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı 
olarak takdir edilen miktar ile çarpılması 
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü 
tarafından devlet hazinesine ödenmesi-
dir.

Disiplin cezası, Türk Ceza Kanunu’nda de-
ğil Devlet Memurları Kanunu’nda tanım-
lanan bir ceza olduğundan, doğru yanıt 
D seçeneğidir. 

Cevap D
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3. 

•	 Dernek: Kazanç paylaşma dışında, 
kanunlarla yasaklanmamış belirli 
ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 
üzere, en az yedi gerçek veya tüzel 
kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli 
olarak birleştirmek suretiyle oluştur-
dukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplu-
luklarıdır.  

•	 Sendika: İşçilerin veya işverenlerin 
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik 
ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak 
ve geliştirmek için, en az yedi işçi 
veya işverenin bir araya gelerek bir 
iş kolunda faaliyette bulunmak üze-
re oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip 
kuruluşlardır.

•	 Ticari İşletme: Esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir 
sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin 
devamlı ve  bağımsız şekilde yürütül-
düğü işletmedir. 

•	 Vakıf: Gerçek veya tüzel kişilerin ye-
terli mal ve hakları belirli ve sürekli 
bir amaca özgülemeleriyle oluşan, 
tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları-
dır.

•	 Kooperatif: Tüzel kişiliğe haiz olmak 
üzere ortaklarının; belirli ekonomik 
menfaatlerini ve özellikle meslek 
veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş-
gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 
yardım, dayanışma ve kefalet suretiy-
le sağlayıp korumak amacıyla gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından kurulan, 
değişir ortaklı ve değişir sermayeli 
ortaklıklardır. 

Cevap D

4. Millî Güvenlik Kurulu, ilk kez 1961 Ana-
yasası ile gelen bir kurum olduğundan, 
doğru yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

5. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin genel veya özel af ilan 
edebilmesi için gerekli karar yeter sayısı 
üye tam sayısının beşte üç çoğuluğu yani 
360’tır.

Cevap C

6. Siyasi partilerin mali denetimini yapan 
kurumun genelde Sayıştay olduğu sa-
nılır; oysa Anayasa Mahkemesi’dir, bunu 
yaparken Sayıştay’dan yardım alır. Dolayı-
sıyla doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

7. RTÜK üyelerini seçmek TBMM’nin göre-
vidir. Diğer şıklarda verilenler TBMM’nin 
görevidir.

Cevap A

8. 

•	 Belde: Belediyesi bulunan yerleşim 
yeridir.

•	 Mahalle: Belediye sınırları içerisinde 
yer alan, ortak ihtiyaç ve öncelikleri 
benzer özellikler gösteren ve sakinle-
ri arasında komşuluk ilişkisi bulunan 
insanların yaşadığı idari birimdir. 

•	 Kasaba: Nüfusu 2.000 ile 20.000 ara-
sında olan yerleşim yeridir.

•	 Köy: Cami, mektep, otlak, yaylak, 
bataklık gibi orta malları bulunan ve 
toplu veya dağınık evlerde oturan 
insanlar ile bağ, bahçe ve tarlaların 
oluşturduğu idari birimdir. 

Cevap B
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9. İl İdare Kanunu’na göre, iller kanunla 
kurulur, kanunla kaldırılır. İl idaresinin or-
ganları: Vali, ,idare kurulu ve il idare şube 
başkanlarıdır.

Cevap A

10. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında baş-
bakanlık görevini yürüten ve görevden 
alınan siyasetçi Süleyman Demirel’dir.

Cevap A

11. 2,7 milyon km² alanı ile yüzölçümü bakı-
mından dünyanın en geniş ülkeleri ara-
sında bulunan Kazakistan’ın Orta Asya 
Türk Cumhuriyetleri arasında yüz ölçümü 
en büyük olan devlettir.

Cevap D

12. 2009 yılında kurulan, merkezi İstanbul’da 
olan, üyelerini Türkiye, Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Kırgızistan’ın oluşturduğu kuru-
luş Türk Dili Konuşan Ülkeler Birliği diğer 
adıyla Türk Konseyi’dir.

Cevap C

13. ‘’Şarlo’’ karakteri ile ünlülen ve ‘’Büyük 
Diktatör’’ adlı sinema filminde Nazizmi  ve 
Adolf Hitler’i eleştiren sinema oyuncusu  
Charlie Chaplin’dir.

Cevap C

14. 1917’den 1922’ye kadar Filistin’i yöneten 
ve bu bölgede Yahudi devleti kurma ça-
lışmaları başlatan devlet İngiltere’dir.

Cevap A

15. Demokrat Parti’nin kurucuları, CHP’ye 
karşı Dörtlü Takrir’in altında imzaları bu-
lunan Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat 
Köprülü ve Refik Koraltan’dır.

Cevap A
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Çözüm  26

1. Mevzu hukuk yazılı hukuk kuralları ol-
duğundan anayasa, kanun, Cumhurbaş-
kanı kararnamesi, uluslararası antlaşma, 
yönetmelik, içtihadı birleştirme kararları, 
emir, genelge, yönerge vb. hukukun yazı-
lı kaynaklarındandır. Ancak örf ve âdetler 
yazısız olduklarından, doğru yanıt C seçe-
neğidir. 

Cevap C

2. Soruda verilen seçeneklerden ifa (borcun 
ödenmesi), tecdit (borcun yenilenme-
si) ve edim (borçlunun yerine getirmesi 
gereken davranış); borçlar hukuku ile il-
gili kavramlardır. Kast, suçun kanuni tanı-
mındaki unsurlarının bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirilmesidir. Taksir ise dikkat ve 
özen yükümlülüğüne aykırı davranarak 
suçun kanuni tanımında belirtilen sonu-
cun öngörülmeyerek gerçekleştirilme-
sidir. Soruda verilen tanım, taksiri ifade 
ettiğinden doğru yanıt, C seçeneğidir. 

Cevap C

3. Ölüm karinesi ile gaiplik, genelde birbiri-
ne karıştırılmaktadır. Ölümüne kesin göz-
le bakılmayı gerektiren durumlar içinde 
kaybolmuş ve cesedi bulunamamış kişi-
nin gerçekten ölmüş sayılmasına ölüm 
karinesi denir. Gaip ise ölüm tehlikesi 
içinde kaybolan veya kendisinden uzun 
zamandır haber alınamayan kişiyi ifade 
eder. 

İnfisah (dağılma), tüzel kişiliğin sona 
erme; bildirim, tüzel kişiliğin kazanılma 
biçimlerindendir. Birlikte ölüm karinesi 
ise bir olayda birden fazla kişinin ölümü 
hâlinde, hangisinin önce öldüğünün tes-
pit edilememesi durumunda hepsinin 
birlikte öldüğünün kabul edilmesidir. 

Cevap C

4. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması 
ve durdurulması farklı koşullar gerektirir.

Sınırlanma:

•	 Ancak kanunla olabilir.

•	 Anayasanın sözüne ve ruhuna aykırı 
olamaz.

•	 Demokratik toplum düzeninin ge-
reklerine aykırı olamaz.

•	 Laik cumhuriyete aykırı olamaz.

•	 Genel sebeplerle sınırlama yapılamaz.

•	 Hakkın özüne dokunamaz.

•	 Ölçüsüz olamaz.

Durdurma Koşulları:

•	 Olağanüstü hâl, sıkıyönetim, sefer-
berlik veya savaş ilan edilmiş olma-
lıdır.

•	 Milletlerarası antlaşmalardan doğan 
yükümlülükler ihlal edilemez.

•	 Ölçüsüz olamaz.

•	 Sert çekirdek haklara (yaşam hakkı, 
din ve vicdan özgürlüğü, masumiyet 
karinesi suç ve cezaların geriye yürü-
mezliği) dokunulamaz.

Cevap D
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5. Yasama dokunulmazlığı TBMM Genel Ku-
rulu tarafından basit çoğunluğun alacağı 
karar ile kaldırılır. Dokunulmazlığın kaldı-
rılması kararlarına karşı ilgili milletvekili 
ya da başka bir milletvekili 7 gün içinde 
Anayasa Mahkemesinden iptalini isteye-
bilir. Anayasa Mahkemesi kararını 15 gün 
içinde açıklar. Dokunulmazlığın kaldırıl-
ması milletvekilliği sıfatını sona erdirmez; 
ancak milletvekilliği sona erdiğinde do-
kunulmazlıkta biter.

Cevap B

6. Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmasında; 

a)  Belediye: Belde sakinlerinin mahallî 
müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere kurulan ve karar organı 
seçmenler tarafından seçilerek oluş-
turulan, idarî ve malî özerkliğe sahip 
kamu tüzel kişisini, 

b)  Belediyenin organları: Belediye mecli-
sini, belediye encümenini ve belediye 
başkanını, 

c)  Belde: Belediyesi bulunan yerleşim ye-
rini, 

d)  Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihti-
yaç ve öncelikleri benzer özellikler gös-
teren ve sakinleri arasında komşuluk 
ilişkisi bulunan idarî birimi, İfade eder.

Cevap A

7. Mahallî idare kuruluşları şunlardır:

•	 İl özel İdaresi

•	 Belediye idaresi

•	 Büyükşehir belediye idaresi

•	 Köy idaresi

İl genel idaresi ise taşra teşkilatı olduğun-
dan mahallî idare birimlerinden değildir. 

Cevap C

8. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, 
1982 Anayasası’na göre, TBMM tarafın-
dan seçilir.

Cevap D

9. Memurların hakları şunlardır: 

•	 Güvenlik hakkı

•	 Hizmet hakkı

•	 İlerleme/yükselme hakkı

•	 İzin hakkı

•	 Aylık hakkı

•	 Dava hakkı

•	 Sendika ve dernek hakkı

•	 Emeklilik hakkı

•	 Sosyal yardım alma hakkı

•	 Toplu sözleşme hakkı

Devlet memurlarının grev yapması yasak 
olduğundan, doğru yanıt E seçeneğidir. 

Cevap E

10. İlk kadın bakan Türkân Akyol’dur. 12 Mart 
1971 askerî muhtırasının ardından Nihat 
Erim tarafından kurulan hükûmette, Sağ-
lık Bakanı olarak görev yapmıştır. 

Cevap A
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11. İslam İşbirliği Örgütü, 1969’da Fas’ta yapı-
lan konferansla kurulmuştur ve merkezi 
Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindedir. Şu 
anki genel sekreteri, Yusuf Bin Ahmed 
Useymim’dir.

Cevap D

12. 1883’te Prag’da doğan Franz Kafka, ölü-
müne (1924) dek çok sayıda eser bırak-
mıştır. Türkçe’ye de çevrilmiş en önemli 
eserleri Dönüşüm, Taşrada Düğün Hazır-
lıkları, Dava, Şato ve Milena’ya Mektup-
lar’dır.  

Cevap D

13. Majino Hattı, Fransa’nın tüm kuzey ve 
doğu sınırlarını kapsayan hatta son kısmı 
da Korsika’da inşa edilmesi planlanmış sa-
vunma hattıdır.

Cevap D

14. Elvis Aaron Presley, Amerikalı şarkıcı, mü-
zisyen, aktördür. Dünya çapında Rock’n 
Roll’un kralı ya da kısaca kral olarak tanı-
nır. Diğer lakabı olan Elvis The Pelvis ise 
1950’li yıllarda kendisine takılmıştır.

Cevap C

15. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tara-
fından önerilen eski Portekiz başbakanı 
Antonio Guterres, BM Genel Kurulunca 
oy birliği ile yeni BM genel sekreteri se-
çilmiştir.

Guterres, 5 yıllık görevine 1 Ocak 
2017’den itibaren başlamıştır. BM teamül-
lerine göre genel sekreterler beş yıllık iki 
dönem hâlinde görev yapabilirler.

Cevap A
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1. Ticaret hukuku, medeni hukukun alt dal-
larından biri değildir. 

Medenî Kanun 1 Ocak 2002 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Medeni hukuk, özel 
hukukun en geniş dalıdır. Medenî hukuk 
bir ülkenin yurttaşlarının birbirleriyle ve 
belirli bir ölçüde devletle olan ilişkilerini 
düzenleyen kurallardan oluşan pozitif bir 
hukuk dalıdır. 

Medeni hukukun medeni kanunda yer 
alan alt dalları 

•	 Aile hukuku 

•	 Kişiler hukuku 

•	 Eşya hukuku 

•	 Miras hukuku

Cevap E

2. Kamu davası açma görev ve yetkisi cum-
huriyet savcısına ait olduğundan, doğru 
yanıt C seçeneğidir.

Cevap C

3. Hukukun kaynakları yazılı, yazısız ve 
yardımcı kaynaklar olmak üzere ayrıma 
tutulur. Yazılı kaynaklar; Anayasa, kanun, 
milletlerarası antlaşmalar, Cumhurbaşka-
nı kararnamesi,  yönetmelik genelge vb. 
hukuk kurallarıdır. Yazısız kaynaklar ize 
örf ve adet hukuku kurallarıdır. Yardımcı 
kaynaklar ise yargı kararları ve bilimsel 
görüşlerdir.

Cevap C

4. Suç teşkil eden eylemleri gerçekleştiren 
kişilere uygulanan yaptırım cezadır.

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ceza 
türleri:

•	 Adli ParaCezası: 5 günden az ka-
nunda aksi belirtilmeyen hallerde 
730 günden fazla olamaz. Para ce-
zasının miktarı kişinin ekonomik ve 
diğer şahsi durumları göz önünde 
tutularak hâkim tarafından takdir 
edilir. Bir gün karşılığı en az yirmi en 
fazla yüz TL olarak takdir edilir.

•	 Hapis Cezaları:

•	 Süreli Hapis Cezaları: Kanunda aksi 
belirtilmeyen hallerde bir aydan az, 
yirmi yıldan fazla olamaz. Hükmedi-
len bir yıldan az süreli hapis cezaları, 
kısa süreli hapis cezasıdır.

•	 Müebbet Hapis: Hükümlünün haya-
tı boyunca devam eder.

•	 Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis:Hü-
kümlünün hayatı boyunca kanunda 
belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre 
gerçekleştirilir.

Disiplin cezaları Türk Ceza Kanunu’nda 
yer almaz. Tazminat da ceza değil bir yap-
tırımdır.

Cevap C

5. Meclis Soruşturması: Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları ve bakanlar hakkında anayasa 
hükümleri uyarınca yapılan soruşturma-
dan ibarettir.

•	 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve ba-
kanlar, Cumhurbaşkanına karşı so-
rumludur.

•	 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve ba-
kanlar hakkında görevleriyle ilgili 
suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun vereceği öner-
geyle soruşturma açılması istene-
bilir.

Çözüm  27
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•	 Meclis, önergeyi en geç bir ay için-
de görüşür ve üye tamsayısının beş-
te üçünün gizli oyuyla soruşturma 
açılmasına karar verebilir.

•	 Soruşturma açılmasına karar veril-
mesi hâlinde, Meclisteki siyasi par-
tilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı 
olarak gösterecekleri adaylar ara-
sından, her siyasi parti için ayrı ayrı 
ad çekme suretiyle kurulacak onbeş 
kişilik bir komisyon tarafından so-
ruşturma yapılır.

•	 Komisyon, soruşturma sonucunu 
belirten raporunu iki ay içinde Mec-
lis Başkanlığına sunar. Soruşturma-
nın bu sürede bitirilememesi halin-
de, komisyona bir aylık yeni ve kesin 
bir süre verilir.

•	 Rapor Başkanlığa verildiği tarihten 
itibaren on gün içinde dağıtılır ve 
dağıtımından itibaren on gün için-
de Genel Kurulda görüşülür.

•	 Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye 
tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuy-
la Yüce Divana sevk kararı alabilir.

•	 Yüce Divan yargılaması üç ay içinde 
tamamlanır, bu sürede tamamla-
namazsa bir defaya mahsus olmak 
üzere üç aylık ek süre verilir, yargıla-
ma bu sürede kesin olarak tamam-
lanır. Yüce Divanda seçilmeye engel 
bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanı yardımcısı veya bakanın 
görevi sona erer.

•	 Cumhurbaşkanı yardımcıları ve ba-
kanlar, görevleriyle ilgili olmayan 
suçlarda yasama dokunulmazlığına 
ilişkin hükümlerden yararlanır.

Cevap D

6. 2017 yılı Anayasa değişikliği ile askeri 
yargıya son verilmiştir. Bu nedenle  Askeri 
Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahke-
meleri de kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesinin üyelerinin Yüce Divan’da 
yargılanması artık mümkün değildir. Ay-
rıca Jandarma Genel Komutanı’nın  da 
görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce 
Divan’da yargılanmasına son verilmiştir.

Cevap A

7. İllerin kurulması, kaldırılması, ad ve mer-
kezlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi 
kanunla olur. 

Cevap E

8. Hiyerarşik yetki tek bir tüzel kişilik için-
deki bütünlüğü sağlarken, idari vesayet 
farklı tüzel kişilikler arasındaki bütünlü-
ğü sağlar. Bir başka ifadeyle merkezden 
yönetimin kendi içindeki ilişki hiyerarşi, 
merkezden yönetim ile yerinden yönetim 
arasındaki ilişki idari vesayettir. Adalet 
bakanı merkezden yönetimin başkent 
teşkilatında, İzmir Valiliği ise merkezden 
yönetimin taşra teşkilatında olduğundan 
ikisi arasındaki ilişki hiyerarşiktir. 

Cevap A
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9. 

I. Kamulaştırma (istimlak): Devlet ve 
kamu tüzel kişilerinin; kamu yararı-
nın gerektirdiği hâllerde, karşılığını 
peşin ödemek şartıyla, özel mülki-
yette bulunan taşınmaz bir malın 
tamamına veya bir kısmına kanunda 
gösterilen esas ve usullere göre zorla 
el atmasıdır.

II. Kamulaştırılmasız el atma: İdarenin 
usulüne uygun olarak alınmış bir ka-
mulaştırma kararı olmaksızın, geçici 
işgal koşulları da bulunmadığı hâlde 
özel mülkiyette bulunan bir taşınma-
za el atmasıdır. İdarenin kendi mülki-
yetine geçirmeksizin özel mülkiyet-
teki taşınmazdan yararlanmasıdır.

III. Devletleştirme: Kamu yararının zo-
runlu kıldığı durumlarda kamu hiz-
meti taşıyan özel işletmenin devlet 
mülkiyetine geçirilmesidir.

IV. Geçici işgal: Bir bayındırlık hizmetinin 
görülmesi sırasında, bu hizmetin gö-
rülmesi için gereksinim duyulan taş, 
kum, kireç ve benzeri iptidai madde-
leri çıkarmak veya hazırlayabilmek ya 
da bazı eşyaları koyabilmek için özel 
mülkiyette bulunan bir taşınmaza 
idarece geçici olarak el atılmasıdır.

V. İstimval: Olağanüstü hâllerde bazı 
taşınırların mülkiyetinin ve taşınmaz-
ların yararlanma hakkının idareye 
geçtiği mal edinme yöntemidir.

Cevap B

10. 1948 yılında kurulan, Demokrat Parti’den 
istifa edenlerin çoğunlukta olduğu, kuru-
cuları arasında Osman Bölükbaşı, Hikmet 
Bayur ve Fevzi Çakmak kişilerin olduğu 
siyasi parti Millet Partisi’dir.

Cevap C

11. Irak, Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye ül-
keler arasında yer almaz.

Üye ülkeler; Türkiye, Kazakistan, İran, Pa-
kistan,

Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan, 
Azerbaycan,

Özbekistan. Merkezi; Tahran’dır.

Cevap D

12. 1937’de Milletler Cemiyeti kararıyla Ha-
tay sorununun çözümü için kurulmuştur. 
Devletin kuruluşu Hatay Millet Meclisi’nin 
2 Eylül 1938 tarihli kararıyla ilan edilmiş-
tir. Devlet başkanlığına Tayfur Sökmen, 
meclis başkanlığına Abdülgani Türkmen, 
başbakanlığa ise Abdurrahman Melek 
seçilmiştir.

Cevap B

13. Türk milliyetçiliğinin bir ideoloji olarak 
ortaya çıktığı 19. yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın başı sürecinde etkin olan isimle-
rin başında İsmail Gaspıralı gelmektedir. 
1851- 1914 arasında Kırım’da yaşayan 
Gaspıralı, Türkler arasında ortak bir millet 
bilincinin oluşması için gayret sarf et-
miştir. Gaspıralı, “Dilde, fikirde, işte birlik” 
şiarıyla dil ve kültür alanında çalışmalar 
yapmış, Türk milliyetçiliğini geliştirmek 
için birçok eser vermiştir. 

Cevap E

14. Atatürk Döneminde yerli malı kullanımı-
nı yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Milli 
İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin ilk başkanı 
Kazım Özalp’tir.

Cevap A

15. İstanbul’un da aday olduğu 2020 Yaz 
Olimpiyatları’nın Japonya–Tokyo’da ya-
pılması kararlaştırılmıştır.

Cevap C
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Çözüm  28

1. Vergi mahkemesi idari yargıda yer alır. 
Diğer mahkemeler ise adli yargı mahke-
meleridir.

Cevap A

2. Bir kişinin amcasının kızıyla (kuzeni) olan 
yakınlığı, 4. dereceden bir yan soy hısım-
lığıdır.

Cevap E

3. Seçeneklerden ilk dördü miras hukuku, 
sonuncusu aile hukukuyla ilgili bir kav-
ramdır: 

•	 Veraset: Mirasta hak sahibi olmaktır.

•	 Tereke: Mirasa konu olan hak ve 
borçlar toplamıdır.

•	 Vasiyet: Miras bırakanın tek taraflı bir 
tasarrufla mirasçılardan birine veya 
üçüncü bir kişiye terekenin tamamını 
veya bir oranını veya belirli bir mal 
veya hakkı bırakmasıdır.

•	 Muris: Miras bırakan kişidir. 

•	 Vesayet: Velayet altında bulunmayan 
küçük ve kısıtlılar için mahkeme tara-
fından yasal temsilci atanmasıdır. 

Cevap C

4. Yüksek Seçim Kurulunun 7 asıl ve 4 yedek 
üyesi vardır. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i Da-
nıştay tarafından seçilmektedir. 

Cevap A

5. Kanunlar yürürlülük tarihi belirtilmişse o 
gün, ayrıca bir yürürlülük tarihi belirtil-
memişse Resmî Gazete’de yayımlandığı 
gün yürürlüğe girer.

Cevap A

6. Uluslararası antlaşmaları cumhurbaşkanı 
onaylar ve yayımlar. Ancak genel kural 
olarak cumhurbaşkanının onayladığı 
uluslararası antlaşmaları TBMM bir ka-
nunla uygun bulur. 

Cevap A

7. İdari yapıyla ilgili konularda asli karar 
organı meclislerdir. Dolayısıyla il özel 
idaresinin asli karar organı da il genel 
meclisidir. 

Cevap D

8. Devlet memurlarına verilebilecek olan 
kademe ilerlemesini durdurma cezası, 1 
yıl ile 3 yıl arasında olabilir.

Cevap D
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9. İdare hukukuna dair temel kavramlar şöy-
le tanımlanabilir:

•	 Kamu düzeni: Toplumun maddi ve 
dış düzenidir.

•	 Kolluk: Kamu düzenini sağlamaya 
yönelik bir kamu hizmeti faaliyetidir.

•	 Kamu hizmeti: Bir kamu tüzel kişisi 
veya onun denetimi altında bir özel 
kişi tarafından yürütülen kamu yararı 
amacına yönelik faaliyetlerdir.

•	 Kamu gücü: İdarenin bireylere göre 
üstün ve ayrıcalıklı yetkisidir. 

•	 Kamu yararı: İdari işlemlerin ortak 
amacıdır ve yapılan işlemle toplu-
mun bir kısmına veya tamamına ya-
rar sağlamasıdır. 

Cevap C

10. Afrika’da petrol rezerv miktarına göre ilk 5 
ülke ise Libya, Nijerya, Angola, Cezayir ve 
Mısır diye gitmektedir. Ancak en büyük 
petrol üreticisi ülke ise Nijerya’dır.

Cevap B

11. Türkiye’nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir 
Gökmen’dir; ilk kadın savaş pilotu olan 
Sabiha Gökçen ile karıştırılmamalıdır. 

Cevap A

12. Almanya’da deniz turizminden ziyade 
sağlık ve tarihi eserler turizmi ön planda-
dır. Diğer şıklarda verilenler doğrudur.

Cevap B

13. Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983 tarihinde 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Cevap B

14. İran Devrimi veya İslam Devrimi, 1979 
yılında İran’ın Muhammed Rıza Pehlevi 
liderliğindeki bir monarşiden, Ayetullah 
Ruhullah Humeyni yönetiminde İslam 
hukuku ve Şiî mezhebi görüşlerini esas 
alan İslam Cumhuriyeti kurulmasına dö-
nüşen popüler hareketin adıdır.

Cevap A

15. EXPO Botanik Fuarı 2021 yılında “Medeni-
yetler Bahçesi” temasıyla Hatay’da düzen-
lenecektir.

Cevap D
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Çözüm  29

1. Nispi haklar herkese karşı değil, sadece 
belli kişi veya kişilere karşı ileri sürülebi-
len haklardır. Nispi hakların en önemli 
örneğini alacak hakları oluşturur. Burada 
alacak hakkı herkese değil, yalnız borçlu-
ya karşı ileri sürülebildiği için nispi hak-
lardandır. Mülkiyet hakkı, ayni hak, telif 
hakkı ve patent hakkı mutlak haklardan-
dır. Mutlak hak, herkese karşı ileri sürüle-
bilme özelliğine sahiptir.

Cevap C

2. Ceza ve ceza yerine geçecek güvenlik 
tedbirleri kanunla belirlendiği için, doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

Cevap B

3. Gerçek kişiler, ehliyetliler ve ehliyetsizler 
olarak ikiye ayrılır:

Ehliyetliler

•	 Tam Ehliyetliler: Fiil ehliyetinin bütün 
koşullarına sahip olanlardır. Yani ayırt 
etme gücü olan, erginlik kazanmış ve 
kısıtlı olmayan kişilerdir.

•	 Sınırlı Ehliyetliler: Aslında tam ehli-
yetli olmalarına rağmen, ehliyetleri 
bazı konularda sınırlandırılmış olan-
lardır. (Örneğin; evli kişiler, kendileri-
ne yasal danışman atananlar.)

Ehliyetsizler

•	 Tam Ehliyetsizler: Ayırt etme gücüne 
sahip olmayanlardır.

•	 Sınırlı Ehliyetsizler: Ayırt etme gü-
cüne sahip fakat kısıtlı veya küçük 
olanlar. (Örneğin; ayırt etme gücü 
olan küçükler, ayırt etme gücü olan 
kısıtlılar.)

Soruda kişinin ergin ve ayırt etme gücü-
ne sahip olduğu, ancak akıl zayıflığı nede-
niyle kısıtlandığı belirtilmiştir. Dolayısıyla 
doğru yanıt E seçeneğidir. 

Cevap E

4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter yapılı 
bir devletir. Üniter devlet, tekçi devlet 
modelidir. Devlet ile millet bölünemez 
bir bütündür. Tek devlet, tek millet, tek 
ülke, tek vatan anlayışı hakimdir. Federal 
devlet; egemen en az iki devletin ortak 
amaçlar doğrultusunda bir araya gele-
rek oluşturduğu devlettir. ABD, Kanada, 
Almanya, İsviçre, Brezilya, Avusturya gibi.

Cevap D

5. Cumhurbaşkanı, 

Savaş hali, 

Savaşı gerektirecek bir durumun baş gös-
termesi, 

Seferberlik, 

Ayaklanma vatan veya Cumhuriyete karşı 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışma,

Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten 
veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet ha-
reketlerinin yaygınlaşması, 

Anayasal düzeni veya temel hak ve hürri-
yetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 
şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, 

Şiddet olayları nedeniyle kamu düzeni-
nin ciddi şekilde bozulması, 

Tabii afet veya 

Tehlikeli salgın hastalık yada 

Ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması 
hallerinde yurdun tamamında veya bir 
bölgesinde, süresi 6 ayı geçmemek üze-
re olağanüstü hal ilân edebilir.

Cevap C
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6. 1982 Anayasası’nda 2017 değişikliğine 
göre Anayasa Mahkemesiyle ilgili olarak 
şunlar söylenebilir:

•	 15 asıl üyeden kurulur, yedek üyelik 
yoktur.

•	 Üyelerden 12’sini cumhurbaşkanı, 
3’ünü TBMM seçer. (Cumhurbaşkanı 
12 kişinin 4’ünü doğrudan, 8’ini bazı 
kurumların önerdikleri arasından; 
TBMM ise 3 kişinin 2’sini Sayıştay, 
1’ini ise baro başkanlarının önerdik-
leri arasından seçer.)

•	 Üye seçilebilmek için 45 yaşını dol-
durulmuş olmak gerekir.

•	 Yükseköğretim kurumları öğretim 
üyelerinin üye seçilebilmek için pro-
fesör veya doçent unvanını kazan-
mış; avukatların en az 20 yıl fiilen 
avukatlık yapmış; üst kademe yöne-
ticilerinin yükseköğrenim görmüş ve 
en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen 
çalışmış; birinci sınıf hâkim ve savcı-
ların adaylık dâhil en az 20 yıl çalışmış 
olması şarttır.

•	 Anayasa Mahkemesi üyeleri asli gö-
revleri dışında resmî veya özel hiçbir 
görev alamazlar.

•	 Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl 
için seçilirler. Bir kimse iki defa Ana-
yasa Mahkemesi üyesi seçilemez. 

•	 Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını 
doldurunca emekliye ayrılırlar.

•	 Anayasa Mahkemesinin çalışma dü-
zeni, kendi yapacağı iç tüzükle dü-
zenlenir.

Anayasa Mahkemesinin başkanı ve iki 
başkanvekili, kendi üyeleri arasından gizli 
oy ve üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile 4 yıl için seçildiğinden, doğru yanıt E 
seçeneğidir. 

Cevap E

7. Hakkında soruşturma açılmasına karar 
verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı 
alamaz. Yüce Divanda seçilmeye engel 
bir suçtan mahkûm edilen Cumhur-
başkanının görevi sona erer. Cumhur-
başkanının görevde bulunduğu sürede 
işlediği iddia edilen suçlar için görevi 
bittikten sonra da bu madde hükmü 
uygulanır.

Cevap A

8. Yerinden yönetimin özellikleri şunlardır:

•	 Merkezî idare teşkilatından bağımsız 
tüzel kişilikleri vardır.

•	 Her biri ayrı bir kamu tüzel kişisidir.

•	 Hizmetler yerel birimlerde planlanır 
ve düzenlenir.

•	 Kendilerine özgü gelir kaynakları, 
mal varlıkları ve bütçeleri bulunur.

•	 Ayrı ayrı örgütlenseler de merkezî 
idarenin vesayet denetimine tabi-
dirler.

Merkezden yönetimin yerinden yönetim 
kuruluşları üzerindeki yetkisi hiyerarşi 
değil vesayet olduğundan, doğru yanıt C 
seçeneğidir. 

Cevap C
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9. Belediye Meclisi:  En yüksek görüşme ve 
karar organıdır. Belediye başkanı başkan-
lık eder. Belediye meclisi, (bir aylık tatil 
hariç) her ayın ilk haftası toplanır. Bütçe 
görüşmeleri en çok 20, diğer toplantılar 
en çok 5 gün sürer. Tam sayının salt ço-
ğunluğuyla toplanır, katılanların salt ço-
ğunluğuyla karar verir.

Belediye başkanı, belediye meclisi tara-
fından alınan kararları 5 gün içinde iade 
edebilir. Belediye Meclisi ısrar ederse, 
karar kesinleşir. Başkan, bu karar aleyhi-
ne  10  gün içinde idari yargıya başvu-
rabilir. Kesinleşen kararlar en geç 7 gün 
içinde mahallin en büyük mülki idare 
amirine gönderilir. Mülki idare amirine 
gönderilmeyen kararlar yürürlüğe gir-
mez. Kesinleşen belediye meclisi karar-
larının özetleri 7 gün içinde halka duyu-
rulur.

Cevap A

10. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 
1958 yılında kurulmasından kısa bir süre 
sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Top-
luluğa ortaklık başvurusunda bulunmuş-
tur. Türkiye adına bu başvuruyu, dönemin 
Demokrat Parti lideri ve Başbakanı Adnan 
Menderes yapmıştır. Menderes, bu baş-
vuruyla, Türkiye’nin Avrupa’ya ilk adımı 
attığını ifade etmiştir.

Cevap E

11. Dünyanın en çok satan ve okunan çocuk 
kitaplarından olan ve Osmanlı Türkçesine 
de çevrilen “Küçük Prens”in yazarı Antoi-
ne de Sanit-Exupéry olduğundan, doğru 
yanıt B seçeneğidir. 

Cevap B

12. ABD’nin Türkiye’ye silah ambargosu, Kıb-
rıs Barış Hareketi nedeniyle 5 Şubat 1975 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ambargo 
Türkiye’ye Amerikan silahlarının satışını 
ve askeri yardımını yasaklıyordu.

Cevap B

13. Cemile, Selvi Boylum Al Yazmalım, Gün 
Olur Asra Bedel gibi önemli eserleri olan 
ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’dur.

Cevap C

14. Hazar Denizi’ne dökülen akarsularımız 
Aras ve Kura’dır. Bu akarsular, Türkiye’nin 
doğu ve kuzeydoğusundaki suları Hazar 
Denizi’ne taşır.

Cevap C

15. Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e götürülmek 
üzere Etnoğrafya Müzesi’ndeki geçici 
kabrinden 4 Kasım 1953’te Demokrat 
Parti Hükûmeti Dönemi’nde çıkarılmıştır.

Cevap D
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Çözüm  30

1. Bir davranışın örf ve âdet hukukunun 
kuralı olabilmesi için şu unsurların varlığı 
şarttır:

•	 Sürekli tekrarlanma (Maddi unsur)
•	 Genel inanış (Manevi unsur)
•	 Devletçe desteklenme (Hukuki unsur)

Soruda “sürekli tekrarlanma”dan söz edil-
diği için doğru yanıt B seçeneğidir. 

Cevap B

2. Temel kamu gelirleri şunlardır: 

•	 Vergi: Devletin egemenlik gücüne 
dayanarak, kamu harcamalarını kar-
şılamak üzere kişilerden karşılıksız 
olarak aldığı paraya denir. Örneğin; 
emlak vergisi.

•	 Resim: Kamu kuruluşlarının, bir iş 
veya faaliyetin yapılmasına izin ver-
meleri dolayısıyla aldıkları bedele 
denir. Örneğin; iş yeri açma ruhsatı 
verilmesi.

•	 Harç: Bazı kamu kuruluşlarının sun-
muş oldukları kamusal hizmetler 
sebebiyle, bu hizmetlerden yararla-
nanlardan yararlanma karşılığı olarak 
aldıkları bedele denir. Örneğin; üni-
versite harcı.

•	 Şerefiye: Bir bölgedeki taşınmazla-
rın değerinin artmasından dolayı 
yerel yönetimlerin aldığı bedele de-
nir. Örneğin; 2-B arazilerinin tapuya 
açılması karşılığı taşınmaz değerinin 
artması.

•	 Parafiskal Gelir: Kamu kurumlarının, 
amaçlarını gerçekleştirmek için üye-
lerinden veya hizmetlerinden yarar-
lananlardan aldıkları bedele denir. 
Örneğin; SGK’ye ödenen primler 
veya Tabip Odasının üyelerinden al-
dığı aidatlar.

Soruda, “taşınmazdaki değer artışı” sorul-
duğu için doğru yanıt D seçeneğidir.

Cevap D

3. Hak ehliyeti ile kişiliğin başlangıcını bir-
birine karıştırmamak gerekir. Kişiliğin 
başlangıcı, “tam ve sağ doğmak”la olur; 
ancak hak ehliyeti “sağ ve tam doğmak 
şartıyla ana rahmine düşüldüğü anda” 
kazanılır. 

Cevap B

4. Savaş sebebiyle yeni seçimler yapılabile-
cek durumda değilse, TBMM seçimlerin 
1 yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. 
Savaş durumunun devamında ise bu süre 
her defasında meclis kararıyla uzatılabi-
lir. Seçimlerin geriye bırakılması kararı, 
TBMM’nin basit çoğunluğunun sağlan-
masıyla alınabilen bir karardır. 

Cevap B

5. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, 
olağanüstü halin gerekli kıldığı konular-
da, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrası-
nın ikinci cümlesinde belirtilen sınırlama-
lara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. 

Kanun hükmündeki bu kararnameler 
Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün 
Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Bü-
yük Millet Meclisinin toplanamaması ha-
riç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararname-
leri üç ay içerisinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. 
Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendili-
ğinden yürürlükten kalkar.

Cevap C
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6. Cumhurbaşkanı olağan dönemlerde te-
mel hak ve hürriyetler arasında sadece 
sosyal ve ekonomik haklar konusunda 
kararname çıkarabilir.

Olağan dönemde çıkarılan Cumhurbaş-
kanı kararnameleri idarenin işlemi olsalar 
da yargısal denetimi idari yargıda değil 
Anayasa Mahkemesi’nde yapılır. Bu karar-
nameler hem şekil hem de esas bakımın-
dan Anayasaya uygun olmalıdır.

Cevap E

7. Yerel yönetim kurumlarının asli karar 
organları (meclisler) seçimle geldiğin-
den, belediye meclisi ve il genel meclisi 
üyeleri doğru yanıt olamaz. Köy muhtarı 
ve belediye başkanı da seçilerek göreve 
gelirler. Ancak il encümeninin bir kısmı 
valinin seçtiği kişiler olduğundan ve bir 
kısmı da il içinden seçilerek geldiğinden 
doğrudan seçimle işbaşına gelmez. 

Cevap C

8. Bir yerleşim yerinin belediye olabilmesi 
için yerleşim yeri nüfusunun 5.000 ve 
üzeri olması gerekir. 

Cevap B

9. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2010 Anayasa 
değişikliğiyle gelmiştir ve idarenin işleyi-
şiyle ilgili şikâyetleri inceler. Kamu baş-
denetçisini TBMM seçer ve kurum TBMM 
Başkanlığına bağlıdır. 

Cevap B

10. 1917 Rus Devrimi olarak da anılan Ekim 
Devrimi, Vladimir Lenin tarafından “ek-
mek, barış, özgürlük” sloganı altında 
1905 Rus Devrimi’nin devamı niteliğinde 
olmuş ve Petrograd (Petersburg) şehrin-
de ilk kıvılcımlarını yaymaya başlamıştır. 
Ekim Devrimi ile Çarlık Rusya’sı yıkılmıştır. 
Beyaz Devrim ise İran Şah’ı Rıza Pehlevi 
ve oğlunun (Muhammed Rıza Pehlevi) iz-
lediği Batılılaşma politikalarına ‘’İnkılab-ı 
Sefit’’ verilen isimdir.

Cevap D

11. Velâyetnâme Hacı Bektaş-ı Veli’ye aittir. 
Diğerleri Mevlana’nın eserleridir.

Cevap E

12. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Mescidi 
Aksa’nın kundaklanma olayından sonra 
Müslüman ülkeler tarafından kurulmuş-
tur. 

Cevap D

13. Dünyanın yüzölçümü en büyük gölü 
371.000 km² ile Asya kıtasında bulunan  
Hazar Gölü’dür. 

Cevap B

14. “Şarbon” (ya da antraks) denilen koyun 
ve sığırlarda görülen bulaşıcı hastalıkla 
kuduza karşı geliştirdiği aşı yöntemi ile 
dünya çapında ün kazanmış bilim adamı 
Louis Pasteur’dur.

Cevap D

15. Türkiye’nin ilk kadın öğretmeni Fatma Re-
fet Angın’dır. 

Cevap A




