
1. Bu soru kitapçığı, Kaymakamlık Sınavı’nın Genel 
Yetenek - Genel Kültür ve Alan Bilgisi Testlerini 
içermektedir.

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 
150 dakikadır (2,5 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sa-
dece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden 
çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevap-
lanmış sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unut-
mayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısı-
nın dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle 
ilgili ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsi-
niz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o 
soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayı-
nız.
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Deneme 3GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR 
TESTİKAYMAKAMLIK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşağıdakilerin hangisinde doğadaki bir varlı-
ğın özelliği insana aktarılmıştır?

A) Başkan sabahki toplantıda esti yağdı yine.

B) Yemekte masrafı herkes kesesinden karşıla-
yacak.

C) Yaptığımız hataya bağlı olarak bu kamburu şir-
ketimiz taşıyor şimdi.

D) Hava birkaç gündür sıkıntılı, yağsa da rahatla-
sa.

E) Bu yoksul kitaplıktan ne bulursam onu okur-
dum çocukluğumda.

2. Köklü bir tarihe sahip olan Gaziantep’in son dö-
nemlerde gerçekleştirilen atılımlarla, sanayi ken-
ti olmanın yanı sıra gerek dünyanın ikinci büyük 
mozaik müzesi olan Zeugma gerek Yesemek tarihî 
kalıntıları gerekse kültürel değerleriyle önemi arttı.

 Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir?

A) Gaziantep’te eser bırakan birçok medeniyet 
kurulmuştur.

B) Sanayi, Gaziantep’te önemli bir geçim alanıdır.

C) Dünyanın en büyük mozaik müzeleri Zeugma 
ve Yesemek’tir.

D) Köklü tarihi Gaziantep’e her zaman turist çek-
mektedir.

E) Yapılan çalışmalarla sanayi Gaziantep’te ikinci 
plana itilmiştir.

3.  (I) Yazmaya hevesliler, yazarlık yolunda yürüyen-
ler, eli kalem tutanlar için bir kitap bu. (II) Düşünce-
lerini ve duygularını kâğıda dökmek isteyenler için 
bir kılavuz. (III) Çeşitli edebî türlerde eser vermek, 
yazılarını kitap hâline getirmek isteyenlere pratik 
bilgiler, temel metotlar ve yazar adayları için fay-
dalı olacak çeşitli notlar yer alıyor; ayrıca anlaşılır 
bir dille yazılmış. (IV) Kitabın yazarı, kendi yazarlık 
macerasını da deneyimlerini de samimiyetle pay-
laşıyor eserinde.

 Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde hem içerik hem de biçem ile ilgili bilgi 
söz konusudur?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

4.  (I) Türkiye’de halı denilince akla ilk gelen yer-
lerden biri Manisa’nın Demirci ilçesi. (II) Demirci 
el dokuma halıların en güzel ve en özel örnekle-
rinin üretildiği yer. (III) Demircili bayanlar yıllarca 
ölümsüz bir anı bırakabilmek için Türk İslam kül-
türünü ilmik ilmik halıya aktardı. (IV) Ancak asırlık 
gelenek teknolojiye yenilmek üzere. (V) Fabrika 
üretimi Uzak Doğu’dan ithal halılar başta Demirci 
olmak üzere tüm Türkiye’de el halıcılığına ağır bir 
darbe vurdu.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) IV numaralı cümlede doğadan insana aktarma 
yapılmıştır.

B) III numaralı cümlede bir gerekçe bildirilmiştir.

C) V numaralı cümlede genelleme yapılmıştır.

D) I numaralı cümlede bir tespitte bulunulmuştur.

E) II numaralı cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

5. Bir şairin değeri, şiirlerinin sayısıyla değil, başka 
şairlerden söz ederken onun adının sık sık kulla-
nılmasıyla ölçülür.

 Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de-
ğişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “sık sık” sözü cümleden çıkarılarak

B) “söz ederken” sözü “söz edilirken” yapılarak

C) “şiirlerinin sayısıyla” sözü “şiirlerinin adediyle” 
yapılarak

D) “ölçülür” sözü yerini “bilinir” sözü getirilerek

E) “Bir şairin” sözünden sonra virgül getirilerek

6. Efes’ten Söke’ye giden yol yer yer düzeltiliyor (I) 
genişletiliyor (II) Selçuk’la Kuşadası arasında nice 
kumsal var (III) Akdeniz’i müjdeleyen masmavi bir 
deniz ıssız kıyılarda köpüklenip duruyor (IV) Ufuk-
ta Sisam Adası’nın (V) çizgileri beliriyor.

 Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine 
noktalama işareti getirilemez?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcükte diğerlerinden farklı bir ses olayı var-
dır?

A) Bahçedeki geyiği korkutmamaya çalışıyor.

B) Sokaktan geçen satıcıya seslendi.

C) Kapıyı bana dün gece annem açtı.

D) Keskin bir bıçakla ağaçları budadı.

E) Kitapçıdan aldığı son kitabı da okudu.

8. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı var-
dır?

A) Amerika 11 Eylül’ü hiçbir zaman unutamaz.

B) Bugün ÖSYM’den bir karar çıkması bekleniyor.

C) Toplantıda herkes 7’şerli gruplara ayrıldı.

D) 1997’den beri aynı kurumda çalışıyor.

E) Karac’oğlan der ki konup göçülmez.
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Diğer sayfaya geçiniz.

9. Öncelikli olarak şiir karşısındaki duruşumuzun 
belirlenmesinde fayda vardır. Doğrusu bana göre 
okur, şiirin karşısında bir buluta, bir ağaca veya bir 
dağa bakan insanın durumuyla aynı kaderi yaşa-
maktadır. Peki, bir ağaç, bir bulut, bir dağ insana 
neler söyler ya da bir şey söyler mi? Bu durum, 
kişinin o varlıklara verdiği, yüklediği anlamla ilgili-
dir elbette. Yani biz onlara bir anlam yüklemekteyiz 
ki onlarda bizi çeken şey de aslında bizim onlara 
yüklediğimiz bu anlamdır. Şiir karşısında böyle bir 
duruş sergilemeyenler, doğrusu hüsrana uğraya-
caktır. 

 Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tartışma

B) Açıklama

C) Karşılaştırma

D) Betimleme

E) Öyküleme

10. Dünyadaki tüm verilerin yaklaşım %80’inin konum 
bilgisi taşıyan veri olduğu tahmin ediliyor. İnsan 
sağlığına ilişkin veriler de doğal olarak konumsal 
nitelik taşıyor çünkü her canlı gibi insan da bulun-
duğu ortamla sürekli etkileşim halinde. İnsan sağ-
lığı ile konum arasındaki ilişki insanların dikkatini 
uzun süre önce çekmiş. Örneğin Hipokrat, insan-
ların alışkanlıklarının ve bünyelerinin yaşadıkları 
yerlerin doğasıyla uyum içinde olduğunu anlattığı 
“Havalar, Sular ve Yerler” adlı eserinde bu konuya 
değinmiş. 19. yüzyılda yapılan birtakım araştırma-
lar da yine hastalıkların sebebi hakkında ipuçları 
elde etmek üzere coğrafyaya başvurulmuştur.

 Bu parçadan hareketle;

 I. insan sağlığının yaşadığı yerle ilişkili olduğu,

 II. konumla ilgili bilgilerin var olan bilgilerin çoğun-
luğunu oluşturduğu,

 III. insan bünyesinin ve alışkanlıklarının da sağlı-
ğını etkilediği

 yargılarından hangisine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

11. I. Çünkü olumlu veya olumsuz olsun, sağlıklı 
eleştiriye ancak bu şekilde ulaşılabilir.

 II. Şair hakkında, amatörlük yıllarımda da eleştiri-
ler yazmıştım.

 III. Eleştiri yazısı yazılacaksa eser birkaç defa 
okunmalı ve düşünerek eleştiri yazısı yazılma-
lıdır.

 IV. O dönemlerde, bir defa okumakla bir eleştirinin 
yazılabileceğini düşünürdüm.

 V. Şairin, o yıllardaki şiirlerini tekrar okuyorum da 
biraz daha düşünüp tekrar tekrar okusaydım 
çok farklı yazılar yazardım.

 Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı 
bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında, 
hangisi baştan üçüncü olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Son yıllarda edebiyatımızda bir ödül tartışması 
almış başını gidiyor. Ödüllerin sanatçıya olan ya-
rarından, zararından bahsedildiği gibi doğru veya 
yanlış kişiye, esere verilip verilmediği tartışılıyor. 
Ödülün olmaması gerektiğini düşünenlerin gerek-
çesi nesnel bir değerlendirme yapılmadığına inan-
maları. Olması gerektiğini düşünenler ise ödüllerin 
genç sanatçıları teşvik ettiğini düşünüyor. ----

 Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akı-
şına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

A) Çağdaş Türk hikâyeciliğinin ve romancılığının 
sorunları ise pek çok aydın ve sanatçı tarafın-
dan zaten dile getiriliyor.

B) Böylelikle Türk edebiyatı yepyeni bir ivme ka-
zanıyor ve gelişmeye bütün hızıyla devam edi-
yor.

C) Genç sanatçıların yazdığı pek çok eser ise 
hem içerik üslup açısından daha çok çalışma-
ları gerektirdiğinin bir göstergesi değil mi?

D) Ödülün olmaması gerektirdiğini düşünenlere 
baktığımızda daha çok ödül alamamış, bir ba-
şarı gösterememiş, çok okunmayan yazarlar 
olduklarını görürüz.

E) Aslında bu tartışmalar ödülden değil, ödülün 
kurumsallaşmamasından, objektif olmamasın-
dan kaynaklanmaktadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

13-14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.

 Birinci Dünya Savaşı yıllarında başlayan yokluklar, 
baklavayı geçici olarak halkın sofrasından kaldır-
mıştı. “Ramazan geldi, hoş geldi; baklava tepsisi 
boş geldi” tekerlemesinin çıkmasına yol açan yok-
luk yıllarının ardından İstanbul’da baklava imalat-
haneleri ortaya çıktı, ev baklavasının yerini yavaş 
yavaş “çarşı baklavası” aldı. Çarşı baklavasına 
rağbet arttıkça, baklavacı dükkânlarının sayısı da 
çoğaldı. Özellikle Gaziantepli baklavacılar, bu sek-
törün gelişmesinde önemli rol oynadılar. Baklava 
ustalarının yeni tat arayışları, baklava çeşitlerini 
de çoğalttı. 19. yüzyıl halk mutfağındaki baklava 
ve benzeri yufka tatlısı çeşitleri 10’u geçmezken, 
günümüzde, baklavadan türemiş en az 20 çeşit 
tatlı sayılabilir.

13. Baklavanın tarihi üzerine bilgilerin anlatıldığı 
bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Üretiminde Gaziantepli ustaların etkisi vardır.

B) Ramazan ayında tüketilen bir tatlıdır.

C) Üretimi bir dönem yasaklanmıştır.

D) Zamanla ürün çeşitliliği artmıştır.

E) Üretim yerine göre isimlendirilmektedir.

14. Bu parçaya göre, baklavanın geçici olarak hal-
kın sofrasından kalkmasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Halkın başka tatlıya rağbet etmesi

B) Baklava ustalarının savaşa katılması

C) Baklava imalathanelerin talebi karşılayama-
ması

D) Savaş nedeniyle başlayan yoklukların etkisi

E) Ürün çeşidinin günümüzdeki kadar çok olma-
ması

15. I. Çanakkale Cephesi

 II. Kut-ül Amara

 III. Selman-ı Pak

 Türk ordusu I. Dünya Savaşı’nda, yukarıdakile-
rin hangilerinde İngilizleri yenmiş ve İngilizle-
rin prestijini sarsmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

16. I. Heyet-i Temsiliye’nin resmen tanınması.

 II. Batı cephesinin kurulması

 III. Manda ve himayenin reddi.

 IV. Meclis-i Mebusanın çalışmalarına başlaması

 V. Temsil Heyetinin Anadolu’ya hakim olduğunun 
anlaşılması

 Verilenlerden hangileri Amasya Protokolü’nün 
sonuçları arasında gösterilebilir?

A) I ve II B) I, II ve III
C) I, III ve IV D) II, III ve V

E) I, IV ve V
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Diğer sayfaya geçiniz.

17. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın 
sonuçlarından biri değildir?

A) TBMM’nin saygınlığının artması

B) Savaşı yürüten kadronun siyasal bakımdan 
güç kazanması

C) İngiltere’nin Fransa ve İtalya ile işbirliğinin art-
ması

D) Mustafa Kemal’e gazilik sıfatı ve mareşallik 
rütbesinin verilmesi

E) Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Cumhu-
riyetleri ile Kars Antlaşması’nın yapılması

18. 1926 yılında milletler Cemiyeti Türkiye’yi cemiye-
te üye olması için davet etmesine rağmen Türkiye 
cemiyete üye olmamıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Milletler 
Cemiyeti’ne üye olmamasının nedenlerinden-
dir?

A) Lozan Antlaşması’ndan kalma sorunları çöz-
mek istemesi

B) Milletler Cemiyeti’nin Musul sorununda 
İngiltere’yi desteklemesi

C) Türkiye ile Fransa arasındaki yabancı okullar 
sorununun yaşanması

D) Milletler Cemiyeti’nin I. Dünya Savaşı’ndaki iti-
laf devletleri tarafından kurulmuş olması

E) Türkiye’nin nüfus mübadelesi sorununu kendi 
lehine çözmek istemesi

19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda özellikle 
tazminat sonrası dönemde sanayileşme ham-
lelerinin nedenleri arasında sayılamaz?

A) Yurtdışından ithal edilecek malların içerde üre-
timini teşvik etmek

B) Ödemeler bilançosu sorunu yaşamamak

C) Sosyal ve askeri ihtiyaçların ülke içinden karşı-
lanması

D) Devlet kontrolünde özel sektör oluşturmak

E) Yatırım malı üretimine ağırlık vermek

20. 1923-1929 dönemi ekonomi politikaları açısın-
dan aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kamu öncülüğünde dışa açık bir ekonomik 
yapı

B) Lozan antlaşmasının ekonomik hükümleri etkili 
olmuştur

C) Kurumsal altyapının oluşturulmasına çalışıl-
mıştır

D) Serbest dış ticaret

E) Türk özel girişimcisinin desteklenmesi

21. 1934-1938 döneminde uygulanan Birinci Beş 
Yıllık Sanayi Planı için hangisi yanlıştır?

A) Hammadde ihraç eden ülke konumundan te-
mel mamul maddelerini üreten sanayi ülkesi 
halene gelme hedefi vardır

B) Plan makro nitelik taşımaz

C) Plan çerçevesinde çok sayıda KİT kurulmuştur

D) Yaklaşan dünya savaşı planın hazırlanmasın-
da etkili olmuştur

E) Hammaddesi ülke içinde olan malların üretimi-
ne öncelik verilmiştir
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Diğer sayfaya geçiniz.

22. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin 
ekonomi politikaları arasında yer almaz?

A) Dış ticarette serbestlik

B) Özel girişimin teşviki ve artırılması

C) Tarım kesiminde taban fiyat uygulaması

D) Sanayiye dayalı kalkınma anlayışı

E) Sanayileşmede önceliğin özel sektöre bırakıl-
ması

23. 24 Ocak 1980 kararları öncesi dönemde aşağı-
dakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin so-
runları arasında yer almaz?

A) Eksik kapasitede üretim

B) Dış ödeme açıkları

C) Tekelleşme

D) Yüksek kur

E) Yüksek enflasyon

24. 1980 sonrası dönemde kambiyo rejiminin ser-
bestleştirilmesi konusunda ilk adım olarak ni-
telendirilen ve ticari bankalara TCMB’nin ilan 
ettiği kurların dışında farklı bir döviz kuru uy-
gulayabilme olanağı veren düzenleme aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) 24 Sayılı Karar

B) 28 Sayılı Karar

C) 30 Sayılı Karar

D) 32 Sayılı Karar

E) 33 Sayılı Karar

25. Aşağıdakilerden hangisi 2001 sonrası Türkiye 
ekonomisinin yapısal durumu ile ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A) Dönem boyunca ortalama işsizlik oranı, 90’la-
rın ortalamasının üzerindedir

B) İthalatın büyük kısmı ara ve yatırım malların-
dan oluşmaktadır

C) Büyüme oranlarının yüksek çıktığı yıllarda cari 
açık da genelde yüksek çıkar

D) Cari açık daha çok doğrudan yabancı yatırım-
lar ile finanse edilmektedir

E) Dönemin genelinde “düşük kur-yüksek faiz po-
litikası” uygulanmıştır

26. Aşağıdaki para politikası amaçlarından hangisi 
2008 küresel krizinden sonraki dönemde kriz 
öncesine göre TCMB tarafından daha yakından 
takip edilmiştir?

A) Fiyat istikrarı

B) Döviz kuru istikrarı

C) Finansal istikrar

D) Ekonomik büyüme

E) Koridor sistemi
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Diğer sayfaya geçiniz.

27. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 2000’li yıl-
larda uygulanan tarımsal destekleme araçla-
rından değildir?

A) Doğrudan gelir desteği

B) Tarım sigortası ödemeleri

C) Kuraklık desteği

D) Tavan fiyat uygulaması

E) Mazot ve gübre desteği

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sanayi 
sektörünün temel sorunları arasında sayıla-
maz?

A) İşçi maliyetlerinin yüksek olması

B) Reel kredi faiz oranlarının yüksek olması

C) Kapasite kullanım oranlarının yetersiz olması

D) İleri teknoloji grubuna giren malların üretileme-
mesi

E) Özel kesimin katma değerinin kamu kesiminin 
katma değerinin daha düşük olması

29. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre din 
ve vicdan özgürlüğüne ilişkin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne 
sahiptir.

B) Din veya inanç değiştirme özgürlüğü de din ve 
vicdan özgülüğü kapsamında değerlendirilir.

C) Tek başına veya topluca ibadet de din ve vic-
dan özgülüğü kapsamında değerlendirilir.

D) Din öğretimi din ve vicdan özgülüğü kapsamın-
da değildir.

E) Herkesin uygulama ve ayin yapmak suretiyle 
dinini veya inancını açıklama özgürlüğü vardır.

30. Ayrımcılık yasağı olarak adlandırılan yasak Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kaçıncı mad-
desinde düzenlenmiştir?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

31. İşkence yasağı Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesinin kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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32. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içerisinde 
korunan haklardan hangisi için istisna söz ko-
nusu değildir?

A) Yaşam hakkı

B) Adil yargılanma hakkı

C) İşkence yasağı

D) Düşünce özgürlüğü

E) Zorla çalıştırma yasağı

33. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda hangi yılda kabul 
edilmiştir?

A) 1946 B) 1948 C) 1950
D) 1952 E) 1954

34. Hindistan’da toplum içerisinde var olan kast 
sisteminin adaletsiz olduğunu söyleyen ve 
bütün bireylerin eşit olduğu düşüncesini savu-
nan ünlü düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brahma

B) Konfiçyus

C) Feng Shui

D) Buda

E) Gandhi

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
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Deneme 3ALAN BİLGİSİ 
TESTİKAYMAKAMLIK

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 
sayılan devletin temel amaç ve görevleri ara-
sında yer almaz?

A) Ülkenin bölünmezliğini korumak

B) Genel sağlık ve genel ahlakı korumak

C) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak

D) Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu-
ğunu sağlamak

E) İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak

2. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin mal 
edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uy-
gunluğunu denetleme yetkisi aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

A) Devlet Denetleme Kurulu

B) Kamu Denetçiliği Kurumu

C) Sayıştay

D) Yüksek Seçim Kurulu

E) Anayasa Mahkemesi

3. 1982 Anayasası’nın basın ve yayımla ilgili hü-
kümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma 
şartına bağlanamaz.

B) Süreli veya süresiz yayın mali teminat yatırma 
şartına bağlanabilir.

C) Süreli veya süresiz yayınlar suç soruşturma 
veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsade-
re edilebilir.

D) Basımevi kurmak izin alma şartına bağlanamaz.

E) Basımevi kurmak mali teminat yatırma şartına 
bağlanamaz.

4. I. Suç işlenmesini önlemek

 II. Suç soruşturması

 III. Suç kovuşturması

 1982 Anayasası’na göre, vatandaşların yurt dı-
şına çıkma hürriyeti yukarıdaki gerekçelerden 
hangisiyle ya da hangileriyle sınırlanabilir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) I ve II D) II ve III

E) I, II ve III

5. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişikliği-
nin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilme-
si için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en az 
kaç oyla kabul edilmiş olması gerekir?

A) 151 B) 301 C) 360
D) 400 E) 450

6. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki oylamalar-
dan hangisinin gizli oylama usulü ile yapılması 
gerekir?

A) Meclis soruşturması açılması istemiyle verilen 
önerge üzerine yapılan oylama

B) Seçimlerin geriye bırakılması konusunda yapı-
lan oylama

C) Meclisin tatil edilmesi konusunda yapılan oyla-
ma

D) Genel görüşme açılması istemiyle verilen 
önerge üzerine yapılan oylama

E) Milletvekilliğinin devamsızlık nedeniyle düşü-
rülmesi konusunda yapılan oylama
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7. 1982 Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Mecli-
si İçtüzüğü birlikte okunduğunda Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla ilgili ola-
rak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, mil-
letvekili genel seçimi kesin sonuçlarının Yük-
sek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü 
gün çağrısız olarak toplanır.

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel seçim son-
rasındaki ilk toplantı dışında, her yıl Ekim ayı-
nın ilk günü kendiliğinden toplanır.

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verme veya 
tatil sırasında Cumhurbaşkanı tarafından top-
lantıya çağrılabilir.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verme veya 
tatil sırasında Meclis Başkanı tarafından top-
lantıya çağrılabilir.

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi ara verme veya 
tatil sırasında siyasi parti grupları tarafından 
toplantıya çağrılabilir.

8. 1982 Anayasası’na göre kesinhesap kanunu 
teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başla-
yarak en geç hangi süre içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulmalıdır?

A) 55 gün B) 75 gün C) 3 ay
D) 6 ay E) 7 ay

9. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı yar-
dımcısı hakkında Meclis soruşturması açılması 
istemiyle önerge verme yetkisi kime aittir?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
salt çoğunluğu

B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

C) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
beşte üçü

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

E) Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
dörtte üçü

10. 1982 Anayasası’na göre, bir bakan Yüce 
Divan’a sevk edildiğinde Yüce Divan yargıla-
ması, kural olarak, hangi süre içinde tamam-
lanmalıdır?

A) 2 ay B) 75 gün C) 3 ay
D) 6 ay E) 1 yıl

11. 1982 Anayasası’na göre, milli savunmayla ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi-
nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhur-
başkanı tarafından temsil olunur.

B) Savaşta Başkomutanlık görevlerini Cumhur-
başkanlığı namına Genelkurmay Başkanı ye-
rine getirir.

C) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde 
savaş hali ilanına karar verme yetkisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinindir.

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara 
vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya 
uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanıl-
masına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz 
olması halinde, Cumhurbaşkanı Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

E) Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaş-
maların veya milletlerarası nezaket kurallarının 
gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya 
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulun-
masına izin verme yetkisi Cumhurbaşkanına 
aittir.

12. I. Kanun

 II. Olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

 III. TBMM İçtüzüğü

 IV. Anayasa değişikliği

 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden han-
gisi ya da hangileri somut norm denetimine 
konu edilebilir?

A) Sadece I B) Sadece IV
C) I ve II D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV
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13. 1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın-
dan seçilen üye sayısı kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 11

14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
“İdare” başlığı altında düzenlenen hükümleri 
arasında yer almaz?

A) İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yö-
netim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.

B) Devlet organları ve idare makamları bütün iş-
lemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar.

C) Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşları mensuplarına savun-
ma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verile-
mez.

D) Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, ka-
zanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıf-
lar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine 
tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.

E) Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yet-
kileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak 
kanunla düzenlenir.

15. Aşağıdakilerden hangisi yargı yoluna ilişkin 
olarak 1982 Anayasası’nda yer verilen hüküm-
lerden biri değildir?

A) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır.

B) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmaz-
lıkların millî veya milletlerarası tahkim yoluyla 
çözülmesi öngörülebilir.

C) Kanun, olağanüstü hallerde, seferberlik ve sa-
vaş halinde ayrıca millî güvenlik, kamu düzeni, 
genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurul-
ması kararı verilmesini sınırlayabilir.

D) Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun yanı sıra yerindelik denetimini 
de kapsar.

E) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan za-
rarı ödemekle yükümlüdür.

16. I. Hazine ve Maliye Bakanlığı

 II. Kamu İhale Kurumu

 III. Gelir İdaresi Başkanlığı

 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yönet-
melik çıkarma yetkisine sahiptir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) I ve II D) II ve III

E) I, II, III

17. Memur C., Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 
geçici görevlendirme işleminin kaldırılması için 
Bakanlığa başvurmuştur. Sağlık Bakanlığı altmış 
gün geçtiği halde bu başvuruya herhangi bir cevap 
vermemiştir.

 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanunu’na göre, memur C. altmış günlük sü-
renin bitmesinden itibaren en geç hangi süre 
içinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet 
başvurusu yapabilir?

A) 15 gün B) 30 gün C) 60 gün
D) 2 ay E) 6 ay

18. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, 
talep edilen bilgi veya belgenin başvurulan 
kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden 
sağlanması, başvuru ile ilgili olarak bir başka 
kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının 
gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla 
kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumların-
da bilgi veya belgeye erişim hangi süre içinde 
sağlanır?

A) 15 gün B) 15 iş günü
C) 30 gün D) 30 iş günü

E) 1 ay
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19. Bir kamu tüzel kişisi bünyesindeki üst-ast iliş-
kisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır?

A) Üst, astın kararlarına karşı idari yargıda dava 
açabilir.

B) Üst, astın hukuka aykırı kararlarını geri alabilir.

C) Üst, astı emir ve talimatlarıyla yönlendirebilir.

D) Üst, kanunun yetki verdiği konularda, astın sta-
tüsünü etkileyen işlemler yapabilir.

E) Üst, astın işlemlerindeki maddi hataları geçmi-
şe etkili olarak düzeltebilir.

20. I. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri

 II. Kamu ihale sözleşmeleri

 III. Yap-işlet sözleşmeleri

 Yukarıdaki sözleşmelerden hangisi ya da han-
gileri idari sözleşme niteliğindedir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) Sadece III D) I ve II

E) II ve III

21. İdarenin kolluk faaliyeti hakkında aşağıda veri-
len ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kolluk faaliyetinin amacı kamu yararının sağ-
lanmasıdır.

B) Kolluk kuvvetleri bireylerin can ve mal güvenli-
ğini korur.

C) Kolluk faaliyetini Türk Silahlı Kuvvetleri yürütür.

D) Kolluk kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı’na 
bağlıdır.

E) Kolluk kuvvetlerinin terfi işlemleri Yüksek As-
keri Şura’da kararlaştırılır.

22. Bir kamu tüzelkişisi ya da kuruluşu, bir başka 
kamu tüzelkişisi ya da kuruluşunun mülkiyetinde-
ki bir taşınmaza ihtiyaç duyduğunda, ödeyeceği 
bedeli de belirtmek suretiyle taşınmaz mal maliki 
kamu tüzel kişisi ya da kuruluşuna başvurur.

 Bu istemin reddedilmesi halinde ortaya çıkan 
uyuşmazlık hangi merci tarafından çözümle-
nir?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B) Taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk 
Mahkemesi

C) Taşınmazın bulunduğu yerdeki İdare Mahke-
mesi

D) Danıştay’ın İdari Dairesi

E) Danıştay’ın İdari Dava Dairesi

23. Kamulaştırılan bir taşınmaza karşılık olarak 
idarenin kamu hizmetine ayrılmamış olan ta-
şınmaz mallarından bu bedeli kısmen veya ta-
mamen karşılayacak bir miktarın verilmesine 
ne denir?

A) İstimval

B) Rachat

C) Tahsis

D) Düzenleme ortaklık payı

E) Trampa

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
disiplin soruşturması nedeniyle verilen görev-
den uzaklaştırma kararı en fazla kaç ay devam 
edebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 12
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25. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kı-
nama ve aylıktan kesme cezalarına karşı aşağı-
dakilerden hangisine itiraz edilebilir?

A) Disiplin kurulu

B) Atama amiri

C) Yüksek Disiplin Kurulu

D) Kamu Etik Kurulu

E) Mahallin en yüksek mülki amiri

26. “Yetki saptırması» bir idari işlemin hangi unsu-
runda sakatlık halini ifade eder?

A) Yetki B) Şekil C) Sebep
D) Konu E) Amaç

27. “Yetki devri” kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yetki devri yapan makam, yetki devrini kaldır-
madıkça devrettiği yetkiyi kullanamaz.

B) Yetki devri yapan makam, yetki devrettiği ma-
kamın işlemlerinden sorumlu olmaz.

C) Kendisine yetki devri yapılan makamın karar-
ları yetki devri yapan makamın onayına sunul-
malıdır.

D) Yetki devri hukukun genel ilkelerinden olup 
yetki devri yapmak için yasal dayanağa gerek 
yoktur.

E) Kendisine yetki devri yapılan makamda bulu-
nan kamu görevlisi değişirse yetki devri sona 
erer.

28. I. Belediye

 II. TCDD

 III. Gazi Üniversitesi

 Yukarıdaki idarelerden hangisi ya da hangileri 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olduğu 
halde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 
değildir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) Sadece III D) I ve II

E) II ve III

29. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, danış-
manlık hizmetleri hangi alım yöntemiyle temin 
edilir?

A) Açık ihale

B) Belli istekliler arasında ihale usulü

C) Pazarlık usulü

D) Doğrudan temin

E) Tasarım yarışması

30. B’nin hazine arazisine diktiği portakal ağaçları 
D idaresi tarafından su kanalı yapımı nedeniyle 
kesilmiştir. B, portakal ağaçları için yaptığı dikim 
ve bakım masraflarının yanı sıra beş yıl sonra bu 
ağaçların meyve vermeye başlayacağından ba-
hisle uğradığı zararın tazminini istemektedir.

 B’nin talebi idarenin sorumluluğu çerçevesin-
de değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangi-
si doğrudur?

A) D İdaresi B’nin mevcut zararını tazmin eder fa-
kat muhtemel zararını ödemez.

B) B’nin zararı özel bir zarar olmadığı için D idare-
si tazminat ödemez.

C) B’nin zararı meşru bir zarar olmadığı için D ida-
resi tazminat ödemez.

D) B’nin zararı parayla ölçülemediği için D idaresi 
tazminat ödemez.

E) D idaresi, fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi 
gereği B’nin hem mevcut hem de muhtemel 
zararını tazmin eder.
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31. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre, idarî 
para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi-
ne ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın 
tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 
hangi süre içinde, sulh ceza hâkimliğine baş-
vurulabilir?

A) 1 hafta B) 15 gün C) 30 gün
D) 60 gün E) 2 ay

32. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 
düzenlenen kurumlardan biri değildir?

A) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

B) Kamu Denetçiliği Kurumu

C) Yükseköğretim Kurulu

D) Devlet Denetleme Kurulu

E) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

33. Aşağıdakilerden hangisi 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi’yle kurulan Ofisler arasın-
da yer almaz?

A) Finans Ofisi

B) Dijital Dönüşüm Ofisi

C) Yatırım Ofisi

D) Kalkınma Ofisi

E) İnsan Kaynakları Ofisi

34. Aşağıdakilerden hangisi 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ile kurulan Cumhurbaş-
kanlığı Politika Kurulları arasında yer almaz?

A) Hukuk Politikaları Kurulu

B) Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu

C) Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu

D) Sosyal Politikalar Kurulu

E) Bölgesel Gelişme Politikaları Kurulu

35. I. İdari Soruşturma

 II. İnceleme

 III. Araştırma

 Devlet Denetleme Kurulu’na yukarıdaki yetki-
lerden hangisi ya da hangileri 2017 Anayasa 
değişikliği ile verilmiştir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) Sadece III D) I ve II

E) II ve III

36. 1982 Anayasası’na göre, merkezi idarenin taş-
ra teşkilatı hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve 
kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller 
de diğer kademeli bölümlere ayrılır.

B) İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.

C) Bakanlıkların taşra teşkilatlarının kurulması 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.

D) Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve 
uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine 
alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir.

E) Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı 
kurulması halinde, bu teşkilatın görev ve yetki-
leri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzen-
lenir.

37. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşeb-
büsleri arasında yer alır?

A) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

B) Türk Standartları Enstitüsü

C) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

D) Türk Patent ve Marka Kurumu

E) Savunma Sanayi Başkanlığı
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38. 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usul-
lerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 
göre,bir kişinin vali olarak atanması için aşağı-
dakilerden hangisi şart değildir?

A) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak

B) Türk vatandaşı olmak

C) Memurluğa engel bir mahkûmiyeti bulunma-
mak

D) Kamuda en az beş yıl çalışmış olmak

E) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

39. 1982 Anayasası’na göre, Milli Güvenlik 
Kurulu’nun gündemini hazırlama yetkisi aşağı-
dakilerden hangisine aittir?

A) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

B) Milli Savunma Bakanı

C) Cumhurbaşkanı

D) Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü

E) Genelkurmay Başkanı

40. Aşağıdakilerden hangisi 4 Sayılı Bakanlıklara 
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Di-
ğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “ilgili kuru-
luş” olarak nitelendirilmiştir?

A) Sosyal Güvenlik Kurumu

B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

C) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

D) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

E) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

41. 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Ku-
rum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuru-
luşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’ne göre, Kalkınma Ajanslarının 
ulusal düzeyde koordinasyonundan hangi ba-
kanlık sorumludur?

A) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

D) Tarım ve Orman Bakanlığı

E) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

42. I. Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde 
kurulur.

 II. Büyükşehir belediye başkanı tarafından yöne-
tilir.

 III. Kamu tüzel kişiliğini haizdir.

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 
göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden han-
gisi veya hangileri doğrudur?

A) Sadece II B) I ve II
C) II ev III D) I ve III

E) I, II ve III

43. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanu-
nu’na göre, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkın-
da aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kurumda, bir Başdenetçi ve beş denetçi ile 
Genel Sekreter ve diğer personel görev yapar.

B) Kurumun merkezi Ankara’dadır; Kurum, gerek-
li gördüğü yerlerde büro açabilir.

C) Denetçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe 
Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon 
tarafından seçilir.

D) Başdenetçi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu tarafından seçilir.

E) Bir kişi sadece bir dönem Başdenetçi veya de-
netçi seçilebilir.
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44. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşları arasında yer al-
maz?

A) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

B) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

C) Türkiye Belediyeler Birliği

D) Türkiye Ziraat Odaları Birliği

E) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

45. 8 Sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Gö-
revleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi Yüksek 
Askeri Şura üyeleri arasında yer almaz?

A) Dışişleri Bakanı

B) Milli Eğitim Bakanı

C) Kara Kuvvetleri Komutanı

D) Jandarma Genel Komutanı

E) Hazine ve Maliye Bakanı

46. Merkez ilçe sınırlarında yer alan bir beldenin be-
lediye başkanı hakkında görevi kötüye kullanma 
suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılmıştır.

 Yürürlükteki anayasal ve yasal düzenlemelere 
göre, bu belediye başkanını geçici bir tedbir 
olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıda-
kilerden hangisine aittir?

A) Danıştay

B) İçişleri Bakanı

C) Vali

D) Kaymakam

E) İl idare kurulu

47. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye 
meclisi toplantılarının gündemine ilişkin olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her ayın ilk günündeki belediye meclis günde-
mi belediye başkanı tarafından belirlenir.

B) Her ayın ilk günündeki belediye meclis günde-
mi en az üç gün önceden üyelere bildirilir.

C) Her ayın ilk günündeki belediye meclis günde-
mi halka duyurulur.

D) Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve 
meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili konu-
ların gündeme alınmasını önerebilir.

E) Her ayın ilk toplantısında mahallin en büyük 
mülki amiri belediyeye ait işlerle ilgili konuların 
gündeme alınmasını önerebilir.

48. I. Köyde dirlik ve düzeni sağlamak

 II. Köye vergi toplamak için gelen tahsildarlara 
yol göstermek

 III. Köy işlerine harcanacak parayı toplamak

 442 sayılı Köy Kanunu’na göre, yukarıdaki iş-
lerden hangisi ya da hangileri muhtarın göre-
ceği devlet işlerindendir?

A) Sadece I B) Sadece II
C) Sadece III D) I ve II

E) II ve III
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49. İçişleri Bakanlığı, il genel meclisinin il özel idaresi-
ne verilen görevlerle ilgili olmayan siyasi konular-
da karar aldığı gerekçesiyle feshi istemini içeren 
taleple Danıştay’a başvurmuştur.

 Bu durumda, meclisin feshi konusunda bir ka-
rar verilinceye kadar meclis toplantılarının er-
telenmesine karar verme yetkisi hangi mercie 
aittir?

A) İçişleri Bakanı

B) Yetkili Sulh Hukuk Hakimi

C) Danıştay

D) Vali

E) İl Genel Meclisi Başkanı

50. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il 
genel meclisi bünyesinde kurulan Çevre ve 
Sağlık Komisyonu en fazla kaç üyeden oluşur?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

51. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre, il 
encümeniyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

A) Encümen, ayda en az bir defa olmak üzere ön-
ceden belirlenen gün ve saatte toplanır.

B) Encümene valinin görevlendireceği bir vali yar-
dımcısı başkanlık eder.

C) Encümen gündemi genel sekreter tarafından 
hazırlanır; encümen üyeleri gündem maddesi 
teklif edebilir.

D) İl genel meclisinin kendi üyeleri arasından se-
çeceği beş üye encümen toplantılarında il ge-
nel meclisini temsil eder.

E) Encümen, gündemindeki konuları en geç bir 
hafta içinde görüşüp karara bağlar.

52. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, nüfusu 
2.000’in altına düşen belediyeler hakkında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler Cum-
hurbaşkanı kararı ile köye dönüştürülür.

B) Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler İçişle-
ri Bakanı kararı ile köye dönüştürülür.

C) Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler 
Danıştay’ın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlı-
ğının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile 
köye dönüştürülür.

D) Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler, il ida-
re kurulu görüşü alınarak vali kararı ile mahal-
leye dönüştürülür.

E) Nüfusu 2.000’in altına düşen belediyeler vali-
nin görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzeri-
ne Cumhurbaşkanı kararı ile köye dönüştürü-
lür.

53. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na 
göre, büyükşehir belediye başkanı hukuka 
aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını en 
fazla kaç gün içinde belediye meclisine iade 
edebilir?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15
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54. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na 
göre, büyükşehir belediyesi genel sekreteri na-
sıl göreve gelir?

A) Büyükşehir belediye meclisi tarafından seçilir.

B) Valinin teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından 
atanır.

C) Büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine 
vali tarafından atanır.

D) Büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine 
İçişleri Bakanı tarafından atanır.

E) Büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır.

55. Tüketicinin gelirindeki bir artış sonucunda ma-
lın fiyatındaki değişmenin en yüksek düzeyde 
olabilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi-
nin geçerli olması gerekir?

A) Talep esnekliğinin düşük, arz esnekliğinin ise 
yüksek olması gerekir.

B) Arz esnekliğinin sıfır, talep eğrisinin eğiminin 
ise düşük olması gerekir.

C) Arz eğrisinin dik, talep esnekliğinin ise oldukça 
düşük olması gerekir.

D) Arz esnekliğinin yüksek, talep esnekliğinin dü-
şük olması gerekir.

E) Talep eğrisinin tam dik, arz eğrisinin ise yataya 
yakın olması gerekir.

56. Bir malın talep fonksiyonu Qdx = 190 – 2P, arz 
fonksiyonu ise Qsx = –20 + P iken devletin ma-
lın en yüksek satış fiyatının 80 birim olarak be-
lirlemesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşecektir?

A) Tavan fiyat nedeniyle talep fazlası oluşacaktır.

B) Piyasada 30 birimlik arz fazlası oluşur.

C) Talep fazlası sıfırdır.

D) Piyasada 30 birimlik talep fazlası oluşur.

E) Tavan fiyat nedeniyle talep edilen miktar arta-
caktır.

57. Dikey eksende Y malı, yatay eksende ise X ma-
lının yer aldığı bir durumda, X malının fiyatın-
daki değişmelere bağlı olarak çizilen fiyat tü-
ketim eğrisinin eğimi sıfır ise, X malının talep 
esneklik değeri kaçtır?

A) Sonsuz

B) Bir

C) Birden büyük

D) Birden küçük

E) Sıfır

58. Tam rekabet piyasasında endüstri arz eğrisinin 
pozitif eğimli olması durumunda LRAC eğri-
sinin eğimi, ölçeğe göre getiri ve ölçeğe göre 
maliyet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?

A) LRAC eğrisi negatif eğimlidir.

B) Ölçeğe göre azalan maliyet koşulları geçerlidir.

C) Negatif içsel ekonomi söz konusudur.

D) Pozitif dışsal ekonomi koşulları geçerlidir.

E) Ölçeğe göre azalan getiri durumu söz konusu-
dur.
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59. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem 
denge sağlanmış iken, firmanın denge üretim 
düzeyinin sağlandığı noktada aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Denge noktasında LRAC eğrisi negatif eğimli-
dir.

B) Denge noktasında pozitif içsel ekonomi söz 
konusudur.

C) Denge üretim düzeyi, optimumdan küçük öl-
çekli bir üretim düzeyini ifade etmektedir.

D) Ölçeğe göre artan getiri koşulları geçerlidir.

E) Denge noktasındaki fiyat, optimum ölçek nok-
tasındaki fiyattan daha düşüktür.

60. Sweezy (direskli talep eğrisi) modelinde, talep eğ-
risinin dirsek noktasında marjinal hasılat süreksiz-
dir.

 Marjinal hasılatın süreksiz olduğu bölgede 
marjinal maliyet arttığında, aşağıdakilerden 
hangisi yaşanır?

A) Malın denge fiyatı artar, ancak denge üretim 
miktarı değişmez.

B) Malın denge fiyatı artar, denge üretim miktarı 
azalır.

C) Denge fiyat ve üretim miktarı değişmez.

D) Marjinal hasılat artar.

E) Firmanın toplam hasılatı azalır.

61. Marjinal tüketim eğilimi 0,8, faiz oranları %2 ve 
marjinal vergi oranları ise 0,25 olarak verilmiştir.

 Likidite tuzağı durumunda kamu harcamala-
rının 100 birim arttırılması ile IS eğrisi sağa 
kaydığında, mal ve para piyasasında dengenin 
sağlandığı gelir düzeyinde nasıl bir değişim 
olacaktır?

A) 250 birim artar.

B) 100 birim artar.

C) Faizler değişmediği için milli gelir sabit kalır.

D) 150 birim artar.

E) 300 birim artar.

62. Klasik durumda uygulanan genişletici maliye 
politikası faizler ve milli gelir üzerinde nasıl bir 
değişim ortaya çıkaracaktır?

A) Faizler artarken, yatırımlar azaldığı için milli 
gelir azalır.

B) Faizler ve milli gelir artar.

C) Faizler düşerken, yatırımlar arttığı için milli ge-
lir artar.

D) Faizler artarken, milli gelir değişmez.

E) Faizler ve milli gelir azalır.
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63. Ülkenin dış ticaret ilişkisi içinde olduğu ülke-
nin milli gelirinde bir artış ortaya çıkarsa, bu 
durumda net ihracat doğrusu ve toplam plan-
lanan harcama doğrusunda nasıl bir değişim 
yaşanır?

A) Her iki eğri de sola kayar.

B) Net ihracat doğrusu sağa doğru kayarken, top-
lan planlanan harcama doğrusu aşağıya doğru 
kayar.

C) Net ihracat doğrusu sağa doğru kayarken, top-
lam planlanan harcama doğrusu üzerinde yu-
karıya hareket edilir.

D) Net ihracat doğrusu sağa kayar, bu durumda 
toplam planlanan harcama doğrusu da yukarı-
ya doğru kayar.

E) Net ihracat doğrusu sola doğru kayarken, top-
lam planlanan harcama doğrusu üzerinde aşa-
ğıya doğru hareket edilir.

64. Merkez Bankası’nın para arzını önceden ilan 
ettiğinden daha az arttırması durumunda aşa-
ğıdakilerden hangisi yaşanacaktır?

A) Gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon-
dan daha büyük olacaktır.

B) Gerçekleşen işsizlik, doğal işsizlikten küçük 
olacaktır.

C) Gerçekleşen işsizlik, doğal işsizlikten büyük 
olacaktır.

D) Gerçekleşen milli gelir, potansiyel milli gelirden 
daha büyük olacaktır.

E) Üretim düzeyi artacaktır.

65. Yeni Klasik yaklaşıma göre Phillps eğrisinin 
kısa ve uzun dönem şekilleri nasıl olacaktır?

A) Kısa dönemde dik, uzun dönemde dike yakın 
olacaktır.

B) Kısa dönemde negatif, uzun dönemde dik ola-
caktır.

C) Kısa dönemde ve uzun dönemde negatif ola-
caktır.

D) Kısa dönemde ve uzun dönemde dik olacaktır.

E) Kısa dönemde negatif, uzun dönemde pozitif 
olacaktır.

66. Ekonomide bütçe açığı 500 birim iken, dış ticaret 
dengesi sağlanmıştır.

 Bu durumda yatırımlar 100 birim iken, mal pi-
yasasında dengenin sağlandığı noktada tasar-
ruflar ne kadar olacaktır?

A) 600 B) 500 C) 400
D) 450 E) 550

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.








