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1. Aşağıdakilerden hangisi kural olarak iki meclis 
(çift meclis) sistemini gerekli kılar? 

A) Başkanlık sistemi 

B) Federalizm (federal sistem) 

C) Parlamenter sistem 

D) Meşruti monarşi 

E) Yarı-başkanlık sistemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Kurucu (yapıcı) güvensizlik önergesi” anayasa hu-
kukunda aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek 
olarak gösterilebilir? 

A) Zayıflatılmış parlamentarizm 

B) Anayasal devlet 

C) Katılmacı demokrasi 

D) Federalizm 

E) Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi, 1982 Anayasa-
sı’nın geçirdiği değişikliklerden önceki ilk 
metninde açık bir biçimde yer almaz? 

A) Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırla-
nabilir. 

B) Temel hak ve özgürlükler genel sınırlama sebep-
lerine dayanarak sınırlanabilir. 

C) Temel hak ve özgürlükler özlerine dokunulmak-
sızın sınırlanabilir. 

D) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar 
Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. 

E) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar de-
mokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı ola-
maz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurma hakkı ile 
ilgili 1982 Anayasası’nda yer alan kurallardan biri 
değildir? 

A) Sendikalara üye olmanın serbest olması 

B) Hiç kimsenin sendika üyeliğinden ayrılmaya zor-
lanamaması 

C) Kamu görevlilerinin sendika kuramaması 

D) Sendika kurmanın önceden izin alma şartına 
bağlanamaması 

E) Hiç kimsenin sendikaya üye olmaya zorlanama-
ması 
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5. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
aynı zamanda bir hak ve ödevdir? 

A) Kamu hizmetlerine girme 

B) Vergi 

C) Siyasi faaliyette bulunma 

D) Çalışma 

E) Dilekçeyle başvurma 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  
I. TBMM Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Mec-

lisi kendiliğinden olağanüstü toplantıya çağıra-
bilir. 

II. TBMM üyelerinin beşte biri oranındaki milletve-
killeri, gerekli gördükleri hallerde TBMM Başka-
nına yazıyla başvurarak Meclisin olağanüstü 
toplantıya çağrılmasını sağlayabilir. 

III. Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü hallerde 
TBMM Başkanına yazıyla başvurarak, Meclisin 
olağanüstü toplantıya çağrılmasını sağlayabilir. 

IV. Başbakan, gerekli gördüğü hallerde Meclisi ken-
diliğinden olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

V. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde Mec-
lisi kendiliğinden olağanüstü toplantıya çağıra-
bilir. 

TBMM’nin olağanüstü toplanmasıyla ilgili yukarı-
daki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) I, II ve IV  B) I, II ve V 

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

 E) III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

7. 1982 Anayasası’na göre ara seçim ne demektir? 

A) TBMM üyeliklerinde boşalma olması durumunda, 
boşalan üyelikler için yapılan seçim 

B) TBMM’nin dördüncü tur sonunda da Cumhurbaş-
kanını seçememesi durumunda, TBMM için der-
hal yapılması gereken seçim 

C) Hükümetin gensoru sonucu düşürülmesi üzerine 
45 gün içinde yeni hükümetin kurulamaması ve-
ya kurulduğu halde güvenoyu alamaması duru-
munda, Cumhurbaşkanının kararıyla TBMM se-
çimlerinin yenilenmesi nedeniyle yapılan seçim 

D) Yüksek Seçim Kurulunun bir seçim çevresindeki 
seçimi iptal etmesi nedeniyle, aynı çevrede yapı-
lan yeni seçim 

E) TBMM’nin 5 yıllık süre dolmadan seçime gidil-
mesine karar vermesi durumunda yapılan seçim 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kuruluşu ve 
faaliyetleriyle ilgili Anayasa’da yer alan hükümler-
den biri değildir? 

A) TBMM her yıl ekim ayının ilk günü kendiliğinden 
toplanır. 

B) TBMM’nin erken seçime gitmesi durumunda ye-
nilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni 
meclisin seçimine kadar devam eder. 

C) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama döne-
minde 2 defa seçim yapılır. 

D) TBMM karar sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısı-
nın dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

E) TBMM bir yasama yılında en çok 5 ay çalışa-
bilir. 
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9.  
I. Uyarma 

II. Milletvekilliğinden geçici çıkarma 

III. Kınama 

IV. Meclisten geçici olarak çıkarma 

V. Maaşından kesinti yapma 

Yukarıdakilerden hangileri, TBMM üyelerine veri-
lebilecek disiplin cezaları arasında yer alır? 

A) I, II ve III  B) I, III ve IV 

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

 E) III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları ya-
saklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Siyasi partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar. 

B) Siyasi partiler sınıf veya zümre diktatörlüğünü 
yerleştirmeyi amaçlayamazlar. 

C) Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenleme-
leri demokrasi ilkesine aykırı olamaz. 

D) Siyasi partiler yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette 
bulunamazlar. 

E) Siyasi partiler, yabancı devletlerden uluslararası 
kuruluşlardan ve Türk uyruğunda olmayan ger-
çek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun dü-
zenleyici işlemlerinden biridir? 

A) Bir ilde görev yapmakta olan bir valinin başka bir 
ile atanması  

B) Belli bir dönemde ortaya çıkan dış ticaret açığı-
nın giderilmesi amacıyla ithal ürünler üzerine ba-
zı ek mali yükümlülükler konulması 

C) Cumhurbaşkanına, Genelkurmay Başkanlığına 
yapılacak atama için öneride bulunulması 

D) Ülkedeki kamu düzeninin şiddet olayları yüzün-
den ciddi şekilde bozulması sebebiyle Cumhur-
başkanı başkanlığında toplanarak olağanüstü 
hâl ilan edilmesi 

E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı bir ülkeye gön-
derilmesine ilişkin olarak TBMM Başkanlığına bir 
Bakanlar Kurulu tezkeresi sunulması 

 

 

 

 

 

 

 

12. Yasama yetkisinin asliliği ne demektir? 

A) Yasal düzenlemeleri sadece yasama organının 
değil, gerçekleştireceği düzenleyici işlemlerle ba-
zen yürütme organının da yapabilmesi 

B) Çift meclisli yasama organlarında son sözü birin-
ci meclisin söyleyebilmesi 

C) Bakanlar Kurulunun, yasama organının kabul et-
tiği bir yetki kanununa dayanarak belli konularda 
kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi 

D) Yasama organının, kabul edeceği bir kanunla 
belirli bir konuyu en ince ayrıntılarına kadar dü-
zenleyebilmesi 

E) Yasama organının, bir konuyu başka bir işlemle 
kendisine yetki verilmesine gerek kalmadan, 
doğrudan Anayasa’dan kaynaklanan bir yetkiyle 
ilk elden düzenleyebilmesi 
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13. Bütçe kanunlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bakanlar Kuruluna bütçe kanunu üzerinde kanun 
hükmünde kararname ile değişiklik yapma yetkisi 
verilemez. 

B) Bütçe kanunlarıyla, bütçe kanunlarının kapsamı 
dışında kalan konularda herhangi bir düzenleme 
yapılamaz. 

C) Bütçe kanunlarına karşı iptal istemiyle Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. 

D) Bütçe kanunları, Cumhurbaşkanının kanunları 
bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri 
gönderme yetkisinin kapsamı dışındadır. 

E) Bütçe kanunlarının görüşüldüğü komisyonda ik-
tidar partisi grup veya gruplarına ayrılacak üye 
sayısı doğrudan Anayasa’da belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının gö-
revlerinden biri değildir? 

A) Üniversite rektörlerini seçmek 

B) Genelkurmay Başkanını atamak 

C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden 
almak 

D) Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini 
göndermek 

E) Anayasa Mahkemesi Başkanını seçmek 

 

 

 

 

 

15. 1982 Anayasası’na göre TBMM, genel af ilanına 
en az kaç milletvekilinin kabul oyu ile karar vere-
bilir? 

A) 139 B) 184 C) 276 D) 330 E) 367 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin oto-
matik olarak yenilenmesine neden olur? 

A) TBMM’deki dördüncü tur oylamada da yeni 
Cumhurbaşkanının seçilememesi 

B) Hükümetin düşürülmesini izleyen 45 gün içinde 
yeni Bakanlar Kurulunun kurulamaması 

C) Yeni kurulmuş olan hükümetin TBMM’den gü-
venoyu alamaması 

D) TBMM’deki boş üyeliklerin sayısının %10’u aş-
ması 

E) Bakanlar Kurulunun 18 ay içinde 3 kez düşürül-
mesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
TBMM’nin Başkanlık Divanının oluşumunda yer 
almaz? 

A) Meclis Başkanı 

B) Meclis başkan vekilleri 

C) Kâtip üyeler 

D) İdare amirleri 

E) Meclisteki siyasi parti gruplarının başkanları 
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18. TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Gensoru önergesi ancak bir siyasi parti grubu 
adına ya da en az 20 milletvekilinin imzasıyla ve-
rilebilir. 

B) Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek 
için yapılan incelemedir. 

C) Meclis soruşturması açılması ancak bir siyasi 
parti grubu adına istenebilir. 

D) Meclis soruşturması sonucu Yüce Divana sevk 
kararı ancak TBMM üye tam sayısının salt ço-
ğunluğunun gizli oyu ile olur. 

E) Genel görüşme toplumu ve devleti ilgilendiren bir 
konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi-
dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesi-
dir. 

B) Kurul kararına karşı yargı mercilerine başvurula-
maz. 

C) Kurulun yargıç üyeleri, doğrudan Yargıtay ve Da-
nıştay tarafından seçilir. 

D) Adalet Bakanı Kurulun başkanıdır. 

E) Yargıç ve savcılara disiplin cezası verme yetkisi 
Kurula aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1982 Anayasası’na göre, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruşlarının seçimleriyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu kuruluşların seçimlerinde siyasi partiler aday 
gösteremezler. 

B) Bu kuruluşların seçimi yargı gözetimi altında ya-
pılır. 

C) Bu kuruluşların seçimi kanunda gösterilen usul-
lere göre yapılır. 

D) Bu kuruluşların amaçları dışında faaliyet göste-
ren sorumlu organlarının görevine mahkeme ka-
rarıyla son verildiğinde, yerlerine yenileri seçtiri-
lir. 

E) Bu kuruluşların organlarının seçimleri açık oyla 
yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 1982 Anayasası’na göre Danıştay Başsavcısını 
aşağıdakilerden hangisi seçer? 

A) Adalet Bakanı 

B) Başbakan 

C) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

D) Cumhurbaşkanı 

E) Danıştay Genel Kurulu 
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22. 1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ve sıkı-
yönetim hallerinde çıkarılacak olan kanun hük-
münde kararnameler hakkında aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde 
kararnamelerinin çıkarılabilmesi için, Bakanlar 
Kuruluna bu konuda önceden yetki veren bir yet-
ki kanununa gerek yoktur. 

B) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde 
kararnameleri, ancak Cumhurbaşkanı başkanlı-
ğında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından çıka-
rılabilir. 

C) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde 
kararnamelerinin TBMM’nin onayına sunulması-
na gerek yoktur. 

D) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde 
kararnameleriyle, temel hak ve hürriyetlerin kul-
lanılmasına ilişkin getirilecek sınırlamaların da 
ötesinde, bu hürriyetlerin kullanımı kısmen veya 
tamamen durdurulabilir. 

E) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde 
kararnameleriyle Anayasa’nın olağan kanun hük-
münde kararnamelerle düzenlenemeyeceğini ön-
gördüğü temel hak ve hürriyetler de düzenlene-
bilir. 

 

 

 

 

 

 

23. Aşağıdaki Meclis organlarından hangisinin oluşu-
mu, Anayasa’da yer alan içtüzük hükümlerinin, 
siyasi parti gruplarının Meclisin bütün faaliyetleri-
ne üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak 
şekilde düzenleneceği kuralının istisnasıdır? 

A) Meclis Başkanlık Divanı 

B) Meclis Anayasa Komisyonu 

C) Meclis Araştırma Komisyonu 

D) Bütçe Komisyonu 

E) Dilekçe Komisyonu  

 

 

 

 

 

24. 1982 Anayasası’na göre, mülkiyet hakkı aşağıdaki 
temel hak ve özgürlüklerden hangisinin içinde-
dir? 

A) Negatif statü hakları 

B) Pozitif statü hakları 

C) Aktif statü hakları 

D) Katılma hakları 

E) Kolektif haklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanının Anayasa’da sayılan görev ve 
yetkilerinden biri değildir? 

A) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek 

B) Yargıtay üyelerinin dörtte birini seçmek 

C) Üniversite rektörlerini seçmek 

D) Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek 

E) Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini atamak 
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26. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü yönetim 
usulleriyle ilgili Anayasa’da yer alan kurallardan 
biri değildir? 

A) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan yetkisinin Ba-
kanlar Kuruluna, bu kararın onay yetkisinin ise 
Cumhurbaşkanına ait olması 

B) TBMM’nin, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim süresi-
ni değiştirebilecek olması 

C) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan kararlarının 
Resmi Gazete’de yayımlanacak olması 

D) Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilan süresinin en 
çok 6 ay olması 

E) Sıkıyönetim komutanlarının Genelkurmay Baş-
kanlığına bağlı olarak görev yapacak olması 

 

 

 

 

 

27.  
I. TBMM Başkanı, Meclis üyeleri arasından veya 

Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun 
oyuyla, milletvekili seçilmek için gereken koşul-
ları taşıyan diğer kişiler arasından seçilebilir. 

II. TBMM Başkanlığı için, bir yasama döneminde  
2 defa seçim yapılır. İlk seçilenin görev süresi 2; 
ikinci seçilenin görev süresi ise 3 yıldır. 

III. TBMM Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır. 

IV. TBMM Başkanlık seçiminin ilk iki turunda üye 
tam sayısının üçte iki çoğunluğu; üçüncü ve 
dördüncü tur oyalamalarda ise üye tam sayısı-
nın salt çoğunluğu aranır. 

V. Yapılan dört tur oylama sonucunda da TBMM 
Başkanı seçilemezse, Cumhurbaşkanı yasama 
meclisi seçimlerinin derhal yenilenmesine karar 
verebilir. 

TBMM Başkanlığı seçimiyle ilgili yukarıdaki ifade-
lerden hangileri yanlıştır? 

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

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

 E) II, IV ve V 

 

 

 

 

 

28. Anayasa Mahkemesinde bir kanuna karşı şekil 
bakımından iptal davası, o kanunun Resmi Gaze-
te’de yayımlanmasından başlayarak en geç kaç 
gün içinde açılmalıdır? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanının va-
tana ihanetten dolayı suçlandırılmasında izlen-
mesi gereken yöntemle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun tek-
lifi ve üye tam sayısının en az beşte dördünün 
vereceği kararla suçlandırılır. 

B) TBMM üye tam sayısının en az onda birinin tek-
lifi ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun vere-
ceği kararla suçlandırılır. 

C) TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin tek-
lifi ve üye tam sayısının üçte ikisinin vereceği ka-
rarla suçlandırılır. 

D) Yargıtay Ceza Genel Kurulunun teklifi ve TBMM 
Genel Kurulunun üçte iki çoğunlukla vereceği ka-
rarla suçlandırılır. 

E) TBMM üye tam sayısının en az üçte birinin teklifi 
ve üye tam sayısının en az dörtte üçünün vere-
ceği kararla suçlandırılır. 
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30. Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Anayasa değişikliğini, TBMM üye tam sayısının 
en az dörtte biri teklif edebilir. 

B) Anayasa’nın değiştirilmesine yönelik teklifler Ge-
nel Kurulda 3 defa görüşülür. 

C) Değişiklik teklifinin kabulü için TBMM üye tam 
sayısının en az üçte ikisinin oyu gereklidir. 

D) Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliği hakkındaki 
kanunları TBMM’ye bir kez daha görüşülmesi 
için iade edemez. 

E) TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisi tarafın-
dan kabul edilen Anayasa değişikliklerinin halk 
oyuna sunulması Cumhurbaşkanının takdirine 
bağlıdır. 

 

 

 

 

31. Anayasa Mahkemesi, aşağıdakilerden hangisini 
Anayasa’ya aykırılık itirazında bulunmaya yetkili 
mahkeme olarak kabul etmemiştir? 

A) Yüksek Seçim Kurulu 

B) İcra mahkemesi 

C) Yargıtay 

D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

E) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 

 

 

 

 

32. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 
Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden 
biri değildir? 

A) Sosyal adalet 

B) Hürriyetçi demokrasi 

C) Güçler birliği 

D) Atatürk Milliyetçiliği 

E) Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi 

 

 

 

33. Kamu ihalelerine ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
uygulanmaz? 

A) Artık gereksinim duyulmayan taşınır bir malın sa-
tımı 

B) Kiralama 

C) Hizmet alımı 

D) Trampa 

E) Mülkiyetten başka ayni hak tesisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Bir fakülte yönetim kurulunun, bir öğrencinin 
okulla ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemi ne tür 
bir işlemdir? 

A) Kolektif - şart 

B) Karma - birel 

C) Düzenleyici - şart 

D) Karma - şart 

E) Birleşme - birel 
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35. Aşağıdakilerden hangisinin yönetmelik çıkarma 
yetkisi yoktur? 

A) Ankara Büyükşehir Belediyesi 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü 

C) Çankaya Belediyesi 

D) Sermaye Piyasası Kurulu 

E) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

 

 

 

 

 

 

36. 1982 Anayasası’na göre, kamu tüzel kişiliğiyle il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla kamu tüzel 
kişiliği tanınması mümkündür. 

B) Türk Dil Kurumunun ayrı bir kamu tüzel kişiliği 
yoktur. 

C) Birden fazla radyo ve televizyon kurumuna, ka-
nundan dolayı kamu tüzel kişiliği verilemez. 

D) İl özel idaresinin kamu tüzel kişiliğine sahip ol-
ması zorunludur. 

E) Kanunun verdiği açık yetkiye dayanması halinde 
kamu tüzel kişiliği idari bir karar ile de verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi idarenin kolluk faaliyet-
lerinden biri değildir? 

A) Umuma açık yerlerin temizlik ve intizamının sağ-
lanması 

B) Yıkılmaya yüz tutmuş binaların yıktırılması 

C) Sinema filmlerinin denetlenmesi 

D) Bir taşınmazın kamulaştırılması 

E) Salgın ve bulaşıcı hastalıkları önlemek için ge-
rekli tedbirlerin alınması 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi, idarenin sadece olağa-
nüstü dönemlerde kullanabileceği bir yetkidir? 

A) Yaptırım uygulama yetkisi 

B) Kamulaştırma yetkisi 

C) Kamu alacaklarını tahsil yetkisi 

D) Düzenleme yetkisi 

E) İstimval yetkisi 

 

 

 

 

 

 

39. 1982 Anayasası’na göre, yetki genişliği ilkesi aşa-
ğıdakilerden hangisine tanınmıştır? 

A) Belediye idarelerine 

B) Büyükşehir belediyesi idaresine 

C) İlçe idaresine 

D) İl idaresine 

E) Bucak idaresine 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi konu yönünden yetkisiz-
lik halidir? 

A) İdare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir 
kamu görevlisinin idari işlem yapması 

B) İdareye tamamen yabancı bir kişinin idare adına 
işlem yapması 

C) Kaymakamın görevine giren bir konuda valinin 
işlem yapması 

D) Belediye meclisinin bir başka belde sınırları için-
de bulunan alanlar için imar planı yapması 

E) Disiplin cezaları için öngörülen zamanaşımı sü-
resi geçtikten sonra disiplin cezası verilmesi 
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41. İdari işlemlerin şekil kurallarıyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İdari işlemler kural olarak yazılı şekle tabidir. 

B) İdare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak su-
retiyle de işlem tesis edebilir. 

C) İdari işlemlerin gerekçeli olması mutlak bir zorun-
luluktur. 

D) İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da ya-
pılabilir. 

E) Bir idari işlemin yapılmasında uyulması gereken 
şekil kurallarına, kanunda aksi öngörülmedikçe o 
idari işlemin geri alınması, kaldırılması ya da de-
ğiştirilmesinde de uyulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ken-
dilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme ce-
zası verilenler aşağıdaki görevlerden hangisine 
atanamazlar? 

A) Üniversite genel sekreterliği 

B) Daire başkanlığı 

C) Fakülte dekanlığı 

D) Bayındırlık il müdürlüğü 

E) Defterdarlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Bir kamu hizmetinin, o hizmeti üstlenen kamu tü-
zel kişisi tarafından bizzat yürütülmesi usulüne 
ne ad verilir? 

A) İltizam usulü 

B) Müşterek emanet usulü 

C) İmtiyaz usulü 

D) Ruhsat usulü 

E) Emanet usulü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  
I. Ayrı bir idari yargı teşkilatının bulunması 

II. İdareye uygulanan ayrı bir hukuk dalının bulun-
ması 

III. Ayrı bir askeri idari yargı kolunun bulunması 

IV. Anayasa Mahkemesinin bulunması 

Yukarıdakilerden hangileri idari rejim yönünden 
zorunlu değildir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız IV 

C) I ve III  D) II ve III 

 E) III ve IV 
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45. Devlete (hazineye) ait özel mallarla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Özel mallar özel hukuk hükümlerine tabidir. 

B) İdare özel mallarını dilediği gibi satabilir. 

C) Özel mallar kamu yararından çok gelir getirme 
amacını taşır. 

D) Özel mallar haczedilemez. 

E) Özel mallar dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlık-
lar genellikle adli yargıda çözümlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Bir kamu kuruluşu bir başka kamu kuruluşuna ait 
olan bir taşınmaz mala gereksinim duyarsa aşağı-
dakilerden hangisini yapar? 

A) Kamulaştırma kararı alır. 

B) Taşınmaz malın kendisine verilmesini talep eder. 
Bu talebi yerine getirilmezse yetkili idare mahke-
mesinde dava açar. 

C) Yerel asliye hukuk mahkemesine başvurarak ta-
şınmaz malın kendi adına tapuda tesciline karar 
verilmesini ister. 

D) Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne 
başvurarak, taşınmazın kendisine devrinin sağ-
lanmasını ister. 

E) Ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi kamu 
kuruluşuna yazılı olarak başvurur. Bu başvurusu-
nun reddi üzerine de Danıştaya başvurur. 

 

 

 

 

 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik üste tanınmış 
yetkilerden biri değildir? 

A) Üstün, astın işlemini ilgilinin bir başvurusu ol-
madan da denetleyebilmesi 

B) Üstün, astın işlemini yerindelik yönünden de de-
netleyebilmesi 

C) Üstün, astın işleminin uygulanmasını erteleyebil-
mesi 

D) Üstün, kanunda açık bir yetki olmadıkça astın 
yerine geçerek işlem tesis edebilmesi 

E) Üstün, astın işlemini geri alabilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi Devlet me-
muru olmaya engel değildir? 

A) Dolanlı iflas suçundan dolayı mahkûmiyet 

B) Kasıtlı olarak işlenen herhangi bir suçtan dolayı 
6 aydan fazla hapis cezası ile mahkûmiyet 

C) Taksirli bir suçtan dolayı 1 yıl hapis cezası ile 
mahkûmiyet 

D) Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma 
suçundan affa uğramış mahkûmiyet 

E) Hırsızlık suçundan dolayı 3 ay hapis cezası ile 
mahkûmiyet 
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49. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’na yollamada bulunulan 
aşağıdakilerden hangisi ile ilgili özel bir düzenle-
me vardır? 

A) Keşif 

B) Davaya katılma 

C) Delillerin tespiti 

D) Tarafların vekilleri 

E) Davadan feragat 

 

 

 

 

 

50. Danıştayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Danıştay, temyiz merci olarak sadece idari da-
valara bakmakta olup, vergi davalarının temyiz 
denetimi Danıştay tarafından yapılmaz. 

B) Danıştay Genel Kurulunun idari görevlerinin ya-
nında yargısal bazı görevleri de vardır. 

C) Danıştay üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu tarafından seçilir. 

D) Danıştay savcılarının görevi, Danıştayda görülen 
ve idare aleyhine açılan davalarda idareyi savun-
maktır. 

E) Danıştay, ilk kez Cumhuriyet döneminde kurul-
muş olup, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu 
nitelikte bir kurum bulunmamaktaydı. 

 

 

 

 

 

51. İdari yargıda öngörülen kanun yollarından biri 
olan kararın düzeltilmesi başvurusunun süresi 
kaç gündür? 

A) 7 B) 15 C) 20 D) 30 E) 60 

 

 

 

 

52. Karayolları Genel Müdürlüğünde hizmet akdiyle 
işçi statüsünde istihdam edilen A, İzmir’de çalış-
tığı sırada geçirdiği bir iş kazası sonucu yaralan-
ması sebebiyle uğradığı zararın tazmini istemiyle 
aşağıdaki mahkemelerin hangisinde dava aça-
bilir? 

A) İzmir idare mahkemesi 

B) İzmir Bölge İdare Mahkemesi 

C) İzmir iş mahkemesi 

D) Danıştay 

E) Ankara idare mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. İdari dava açma süresiyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Süreler, kural olarak işlemin herhangi bir biçimde 
öğrenilmesiyle değil; tebliğ, yayın veya ilan tari-
hini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. 

B) Tatil günleri sürelere dahildir. 

C) Bir idari işlemin iptali için dava açma süresi için-
de üst makama başvurma, işlemeye başlamış 
olan idari dava açma süresini durdurur. 

D) Dava açma süresinin son günü tatil gününe rast-
larsa, süre tatil gününden önceki çalışma günü-
nün bitiminde sona erer. 

E) Dava açma süresinin son günü çalışmaya ara 
verme zamanına rastlarsa, süre ara vermenin 
sona erdiği günden itibaren 7 gün uzamış sayılır. 
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54. Türkiye’deki idari yargı sistemiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İki dereceli olarak örgütlenmiştir. 

B) Ayrı bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir. 

C) Dayanağını Anayasa’dan alır. 

D) Genel idari yargı ve askeri idari yargı olmak üze-
re parçalı bir yapıdadır. 

E) Dar görevlidir, sadece kanunda sayılmış idari da-
valara bakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. İdari yargı yerlerinin, iptal davalarında idari işle-
min nitelendirmesi konusunda iddia ve savunma 
ile bağlı olmaması, aşağıdaki idari yargılama hu-
kuku ilkelerinden hangisine dayanır? 

A) Kendiliğinden araştırma 

B) Öngörülebilirlik 

C) Değişkenlik 

D) Uyarlama 

E) Uzmanlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Davalı idare M, bir işlemin iptali istemiyle Ankara 2. 
Ticaret Mahkemesinde açılmış bir davada görev itira-
zında bulunarak Ankara idare mahkemelerinin görevli 
olduğunu iddia etmiş, bu itiraz mahkemece redde-
dilmiştir. M, yargı yerinin görevsizliğine ilişkin bir 
uyuşmazlık çıkartmak istemektedir, bu amaçla dava-
nın görüldüğü mahkemeye bir başvuru yapmıştır. 

Buna göre, bu uyuşmazlığı aşağıdakilerden han-
gisi çıkartabilir? 

A) Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 

B) Yargıtay Başsavcısı 

C) Davalı idare 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı 

E) Danıştay Başsavcısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Aşağıdaki Danıştay dairelerinden hangisi dava 
dairesi değildir? 

A) 1. Daire  B) 3. Daire 

C) 5. Daire  D) 8. Daire 

 E) 13. Daire 
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58. K Belediyesi, belediye encümeninin 10.08.1999 tarihli 
kararıyla, M’nin maliki olduğu arsanın belediye hiz-
met alanı olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması-
na karar vermiştir. K Belediyesi, 07.09.1999 tarihinde 
söz konusu arsada yap-işlet-devret modeli ile LPG 
istasyonu işletilmesi için ihale yapmıştır. Bu tarihte 
henüz M’ye kamulaştırma kararı asliye hukuk mahke-
mesi tarafından tebliğ edilmemiştir. 

Yukarıdaki olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Belediye encümeni kamulaştırma kararı almaya 
yetkili olmadığı için kamulaştırma kararı yetki yö-
nünden hukuka aykırıdır. 

B) M, ihaleyi öğrendikten sonra bu ihale kararına 
karşı idare mahkemesinde dava açabilir. 

C) Kamulaştırma kararına karşı dava açma süresi 
10.08.1999 tarihinden itibaren işlemeye başlar 
ve süre 30 gündür. 

D) Kamulaştırma kararına karşı dava açma süresi 
07.09.1999 tarihinden itibaren işlemeye başlar 
ve süre 30 gündür. 

E) Kamulaştırma kararına karşı dava açma süresi, 
asliye hukuk mahkemesinin kamulaştırma kararı-
nı M’ye tebliğ ettiği günden itibaren işlemeye 
başlar ve süre 60 gündür. 

 

 

 

 

59. Aşağıdakilerden hangisi, Danıştayın ilk derece 
mahkemesi olarak baktığı davalardan biri 
değildir? 

A) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek 
kararnamelere karşı açılacak davalar 

B) Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak dava-
lar 

C) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki 
alanına giren işlere karşı açılacak davalar 

D) Bakanların her türlü işlemine karşı açılacak da-
valar 

E) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kuru-
lunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem 
ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı da-
vaları 

 

 

 

 

60. İptal davaları ve idari yargı yetkisiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İptal davası, idari işlemler hakkında yetki, şekil, 
sebep, konu ve maksat yönlerinden biriyle huku-
ka aykırı olduklarından dolayı kişisel hakları doğ-
rudan ihlal edilenler tarafından açılır. 

B) İdari yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin huku-
ka uygunluğunun denetimiyle sınırlıdır. İdari 
mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar. 

C) İdari yargı yerince verilen iptal kararı, idari işlemi 
tesis edildiği tarihten itibaren ortadan kaldırır. 

D) İptal davaları, kesin ve yürütülmesi zorunlu nite-
likteki idari işlemler hakkında açılabilir. 

E) İptal davalarının esas amacı idarenin hukuka uy-
gun davranmasını sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

61. Aşağıdakilerden hangisi açılan bir idari davanın 
ilk inceleme aşamasında reddini gerektirir? 

A) Davalının yanlış gösterilmiş olması 

B) Davanın adli yargının görev alanına giren bir da-
va olmayıp idari bir dava olmasına karşın asker 
kişiyi ilgilendirmesi ve askeri hizmete ilişkin 
olması 

C) Davalının hiç gösterilmemiş olması 

D) Davanın avukat olmayan vekil tarafından açılma-
sı 

E) Aralarında maddi ve hukuki bağlantı olmadığı 
halde iki ayrı işlemin iptali için tek dava açılması 
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62. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na (m.7) göre, özel 
kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 
dava açma süresi idare mahkemelerinde kaç 
gündür? 

A) 5 B) 10 C) 15 D) 45 E) 60 

 

 

 

 

 

 

 

63. Danıştayın aşağıdaki görevlerinden hangisi bir 
dava dairesi tarafından yerine getirilir? 

A) Tüzük tasarılarını karara bağlamak 

B) Köylerin belediye idaresine dönüştürülebilmesi 
için görüş bildirmek 

C) Belediye meclisi tarafından belediye başkanı 
hakkında alınmış olan yetersizlik kararını uygun 
bularak belediye başkanının başkanlıktan düş-
mesine karar vermek 

D) Kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri 
hakkında görüş bildirmek 

E) Bir kamu kuruluşuna ait taşınmaz malın bir baş-
ka kamu kuruluşuna devrine karar vermek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudan doğruya 
Anayasa hükmüyle idari yargı denetimi dışında 
tutulmamıştır? 

A) Hâkimler ve savcılar hakkında verilen disiplin ce-
zaları 

B) Yüksek Askeri Şûra kararları 

C) Sayıştayın sorumlular hakkında verdiği kesin hü-
kümler 

D) Uyarma ve kınama cezaları 

E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Danıştay üyelerini seçme yetkisini kullanan or-
ganlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 

A) Anayasa Mahkemesi - TBMM Başkanı 

B) Adalet Bakanı - Cumhurbaşkanı 

C) Danıştay Genel Kurulu - Bakanlar Kurulu 

D) Cumhurbaşkanı - Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu 

E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu - Başbakan 
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66. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel 
kişiliği 1982 Anayasası’nda belirtilmemiştir? 

A) Yükseköğretim Kurulu 

B) Köy 

C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

D) Üniversite 

E) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görev ve 
yetkilerinden biri değildir? 

A) Denetleme sırasında görev başında kalmasında 
sakınca gördüğü ilçe idare şube başkanları dı-
şındaki ilçe memurlarının görev yerlerini değiştir-
mek 

B) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin neşir ve ilanını 
sağlamak 

C) Ülkenin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri-
ni yürürlükte bulunan hükümlere göre yürütmek 

D) Halkın askerlik muameleleriyle ilgili müracaat ve 
şikâyetlerini kabul etmek 

E) İlçe sınırları içinde çıkabilecek veya çıkan olayla-
rın, emrindeki kuvvetlerle önlenmesinin mümkün 
görülmemesi halinde en yakın kara, deniz, hava 
birlik komutanlığından yardım istemek 

 

 

 

 

 

68. İdarenin bütünlüğü ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) İdare hukukunda benimsenen temel kavram ve 
ilkelerden biri olmakla birlikte Anayasa’da açıkça 
yer verilmemiştir. 

B) Yerinden yönetim ilkesinin benimsenmesi idare-
nin bütünlüğü ilkesinin uygulanmasını olanaksız 
kılmaz. 

C) Yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin idari 
vesayet denetiminin sınırlandırılması, bu ilkeyle 
bağdaşmaz. 

D) Yasama ve yargı yetkilerine sahip olmadıkları 
sürece yerel yönetimlerin yetkilerinin büyük ölçü-
de artırılması bu ilke ile kendiliğinden çelişmez. 

E) Bu ilke, yerinden yönetim ilkesine nazaran mer-
kezden yönetim ilkesine öncelik verilmesini ge-
rektirmez. 

 

 

 

 

 

 

 

69. Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun üyele-
rinden biri değildir? 

A) İl milli eğitim müdürü 

B) İl sağlık müdürü 

C) Defterdar 

D) İl emniyet müdürü 

E) Hukuk işleri müdürü 
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70. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir 
kuruluş değildir? 

A) Diyanet İşleri Başkanlığı 

B) Botaş Genel Müdürlüğü 

C) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

D) Dış Ticaret  Müsteşarlığı  

E) Vakıflar Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

71. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Mü-
dürü aşağıdakilerden hangisi tarafından ve hangi 
yöntemle atanır? 

A) Bakanlar Kurulu tarafından doğrudan doğruya 

B) TRT Yönetim Kurulunca gösterilen 3 aday ara-
sından Başbakan tarafından 

C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından doğ-
rudan doğruya 

D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca gösterilen 3 
aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından 

E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca gösterilen 3 
aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 

 

 

 

 

72. Aşağıdaki idarelerden hangisinin kamu tüzel kişi-
liği yoktur? 

A) Devlet Planlama Teşkilatı 

B) TÜBİTAK 

C) Üniversite 

D) İl özel idaresi 

E) Köy 

 

 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idareyle ilgili 
Anayasa’da belirtilen ilke ve kurallardan biridir? 

A) İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

B) Kamu hizmetinin görülmesinde verim ve uyum 
sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan mer-
kezi idare teşkilatı Bakanlar Kurulu kararıyla ku-
rulabilir. 

C) Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatının 
görev ve yetkileri Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

D) Türkiye merkezi idare teşkilatı bakımından coğ-
rafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hiz-
metlerinin gereklerine göre illere, iller de ilçelere 
ayrılır. 

E) Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatları 
da yetki genişliği esasına dayanır. 

 

 

 

 

 

 

 

74. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi devlet teşekkül-
lerinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmaları 

B) TBMM tarafından denetlenmelerinin 1982 Ana-
yasası’nda öngörülmüş olması 

C) Dışa yönelik faaliyetlerinde özel hukuk hüküm-
lerine tabi olmaları 

D) Tüzel kişiliğe sahip olmaları 

E) Sermayelerinin en az % 51’inin devlete ait ol-
ması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

Kaymakam Aday. / 2006 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 18 

75. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Sayıştayın özelliklerinden biri değildir? 

A) Sayıştayın vergiler hakkındaki kararları ile Da-
nıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda, Da-
nıştay kararları esas alınır. 

B) Sosyal güvenlik kurumlarının  hesap ve işlemleri-
nin denetimi de Sayıştay tarafından yapılır. 

C) Anayasanın yargı bölümünde düzenlenmiştir. 

D) Anayasada yüksek mahkemeler arasında sayıl-
mıştır. 

E) Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi 
de Sayıştay tarafından yapılır. 

 

 

 

 

76. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangi-
sini denetleyemez? 

A) Türkiye Barolar Birliği 

B) T.C. Ziraat Bankası 

C) İl özel idaresi 

D) Türk Silahlı Kuvvetleri 

E) Üniversiteler 

 

 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Devlet tüzel kişiliği dışında olmaları 

B) Karar organlarının seçim yoluyla oluşturulması 

C) Yönetmelikler çıkarabilmeleri 

D) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları 

E) İdari vesayet denetimi dışında tutulmaları 

 

 

 

 

 

 

78. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarından biri değildir? 

A) Bankalar Birliği 

B) Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği 

C) Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 

D) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

E) Ticaret borsaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Bir bakana gerektiğinde aşağıdakilerden hangisi 
vekâlet eder? 

A) Yasama organı tarafından geçici olarak görev-
lendirilecek bir milletvekili 

B) Bakan tarafından görevlendirilecek bir bakanlık 
görevlisi 

C) Bakanlardan biri 

D) Başbakan tarafından geçici olarak görevlendirile-
cek bir milletvekili 

E) Bakanlık müsteşarı 
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80. Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının bağ-
lı kuruluşlarından biridir? 

A) İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

B) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

C) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

D) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

E) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Mülki idare amiri hukuka aykırı gördüğü büyük-
şehir belediye meclisi kararları aleyhine en geç 
kaç gün içinde idari yargı merciine başvurabilir? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 E) 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 
10 000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son 
nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750 000’den 
fazla olan il belediyeleri, aşağıdakilerden hangisi 
ile büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir? 

A) Bakanlar Kurulu kararıyla 

B) Müşterek kararnameyle 

C) Danıştay kararıyla 

D) Kanunla 

E) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin 
görevlerinden biri değildir? 

A) Kanunlarla öngörülen cezaları vermek 

B) Taşınmaz mal satımına karar vermek 

C) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek 

D) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve dava ko-
nusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşmay-
la tasfiyesine karar vermek 

E) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yer-
lerini belirlemek 

 

 

 

 

 

 

 



A 
 

Kaymakam Aday. / 2006 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 20 

84. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre, 
mahalli idarelerle ilgili temel ilke ve kurallardan 
biri değildir? 

A) Mahalli idarelerin tüm organlarının seçmenler 
tarafından oluşturulması 

B) Mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelir kay-
naklarının sağlanması 

C) Mahalli idarelerin seçimlerinin 5 yılda bir yapıl-
ması 

D) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim bi-
çimlerinin getirilebilmesi 

E) Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının organlık 
sıfatlarını kazanmalarına ilişkin itirazların çözü-
münün yargı yoluyla olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Bir beldenin adı aşağıdakilerden hangisinin onayı 
ile değiştirilir? 

A) Vali 

B) İçişleri Bakanlığı 

C) İl idare kurulu 

D) Danıştay 

E) Bakanlar Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Meskun sahası, bağlı bulunduğu il veya ilçe be-
lediyesi ile nüfusu 50 000 ve üzerinde olan bir be-
lediyenin sınırlarına 5000 metreden daha yakın 
duruma gelen bir belediyenin tüzel kişiliğinin kal-
dırılarak bu belediyeye katılması aşağıdakilerden 
hangisiyle olur? 

A) İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek ka-
rarnameyle 

B) İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku-
rulu kararıyla 

C) İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Danıştay kara-
rıyla 

D) Kanunla 

E) Doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığının kararıyla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi il genel meclisinin görev 
ve yetkilerinden biri değildir? 

A) Borçlanmaya karar vermek 

B) Şartlı bağışları kabul etmek 

C) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine karar 
vermek 

D) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili ka-
mulaştırma kararlarını almak 

E) Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına karar 
vermek 
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88. İl özel idaresi hizmetlerinin ciddi bir biçimde ak-
sadığı ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve 
esenliğini hayati derece olumsuz etkilediği, ilgili 
bakanlığın talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi 
tarafından tespit edilir? 

A) İdare mahkemesi 

B) Sulh hukuk hâkimi 

C) İl idare kurulu 

D) Mülkiye müfettişleri 

E) Danıştay 

 

 

 

 

 

89. İl genel meclisi, kendisine kanunla verilen görev-
leri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu du-
rum il özel idaresine ait işleri aksatırsa, aşağıda-
kilerden hangisinin bildirisi üzerine Danıştay ka-
rarıyla feshedilir? 

A) İçişleri Bakanlığı 

B) Valilik 

C) İl genel meclisi üyelerinden biri 

D) İl sınırları içinde yaşayan vatandaşlardan biri 

E) Başbakan 

 

 

 

 

 

90. Aşağıdakilerden hangisi, köyün isteğe bağlı işle-
rinin mecburi işler haline getirilmesine karar vere-
bilir? 

A) Köy muhtarı 

B) Köy ihtiyar meclisi 

C) Köy derneği 

D) İl idare kurulu 

E) İl genel meclisi 

 

 

 

91. Aşağıdakilerden hangisi, muhtarın göreceği “köy 
işlerinden” biri değildir? 

A) Köy civarında eşkıya görürse hükümete haber 
vermek 

B) Köylüyü işe çağırmak 

C) İhtiyar meclisi kararıyla köy için para toplamak 

D) Köy için toplanan paranın harcanmasına karar 
vermek 

E) Köy aleyhine açılan davalarda hasım olarak 
mahkemede bulunmak 

 

 

 

 

 

 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi, belediye meclisinin bo-
şalmış ve çalışamaz sayılacağı durumlardan biri 
değildir? 

A) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tu-
tuklanması 

B) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis 
üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi 

C) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması 

D) Meclis üyelerinin münhasıran kendileriyle ilgili 
işleri görüşmesi 

E) Danıştay tarafından meclisin feshi 
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93. Aşağıdakilerden hangisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’na göre, il özel idarelerinin görev ve yet-
kilerinden biri değildir? 

A) Borç almak 

B) İlk ve ortaöğretim kurumlarına arsa temin etmek 

C) Kolluk ve yaptırım gücüne sahip olmak 

D) Belediye sınırları içindeki gayri sıhhi müessese-
leri denetlemek 

E) Yönetmelik çıkarmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Bir il dahilindeki beldeler arasında sınır uyuşmaz-
lığı çıkması halinde bu uyuşmazlığı ilgili belediye 
meclisi ve kaymakamın görüşü alındıktan sonra, 
karara bağlama görevi kime aittir? 

A) İçişleri Bakanı 

B) İl genel meclisi 

C) İl idare kurulu 

D) İdare mahkemesi 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. Belediye meclisi kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Usulüne uygun olarak toplanan meclis, karar-
larını katılanların salt çoğunluğuyla verir. 

B) Belediye başkanı, meclisin ısrarıyla kesinleşen 
kararlar aleyhine idari yargıya başvurabilir. 

C) Mülki idare amiri, hukuka aykırı gördüğü karar-
ların uygulanmasını erteleyebilir. 

D) Kesinleşen kararların özetleri uygun araçlarla 
halka duyurulur. 

E) Mülki idare amirine gönderilmeyen kararlar yü-
rürlüğe girmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. İl genel meclisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) İl genel meclisi bir aylık tatil hariç her ayın ilk haf-
tasında önceden belirlenen günde mutat toplantı 
yerinde toplanır. 

B) İl genel meclisine vali başkanlık eder. 

C) İl genel meclisi kararları valinin onamasına tabi-
dir. 

D) İl genel meclisi üye tam sayısının salt çoğunlu-
ğuyla karar alır. 

E) İl genel meclisi toplantıları kural olarak kapalıdır. 
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97. 18 Ocak 1919 tarihinde I. Dünya Savaşı’nda ye-
nilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının 
esaslarını saptamak amacıyla aşağıdakilerden 
hangisi düzenlenmiştir? 

A) Paris Barış Konferansı B) Londra Konferansı 

C) San Remo Konferansı D) Harbord Raporu 

 E) Bristol Raporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra, 

I. Adana, 

II. Antalya, 

III. Konya 

illerinden hangileri İtalyanlar tarafından işgal edil-
miştir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.  
I. Sulh ve Selâmeti Osmaniye Fırkası 

II. Teâli İslam Cemiyeti 

III. Milli Kongre Cemiyeti 

Yukarıdakilerden hangileri, bağımsızlığı amaçla-
yan milli cemiyetlerden biridir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Erzurum Kongresi’nde işgale karşı alınan kararlar, 
İstanbul’daki işgal kuvvetleri temsilcilerine, Batı Ana-
dolu ve Trakya’daki milli kuruluşlara gönderilmiştir. 

Bu durum kongrenin, 

I. ulusal olma, 

II. bağımsızlığı ilke edinme, 

III. Doğu Anadolu illerinden gelen temsilcilerle top-
lanma 

özelliklerinden hangilerine kanıttır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) I, II ve III 
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101. Kurtuluş Savaşı’nda Batı Trakya’nın hukuki du-
rumunun tespitinde halkın tam serbestlikle vere-
ceği oyla belirlenmesi gereği, aşağıdakilerin han-
gisinde yer almıştır? 

A) Amasya Protokolleri 

B) Misak-ı Milli 

C) Erzurum Kongresi kararları 

D) Sivas Kongresi kararları 

E) Amasya Genelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. TBMM’nin açılışında, Mustafa Kemal’in Meclis’e 
verdiği önergede, 

I. meclis üstünlüğü, 

II. hükümet kurma zorunluluğu, 

III. meclis başkanının hükümetin de başkanı olması 

durumlarından hangileri belirtilmiştir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.   
I. Düzenli ordunun kurulması 

II. Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin (Ulusal Yükümlülük-
ler) çıkarılması 

III. Saltanatın kaldırılması 

Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasında doğrudan etkili olmuştur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. 20 Ekim 1921 tarihinde yapılan Ankara Antlaşma-
sı’nın, 

I. İskenderun bölgesinde oturanlardan Türk olan-
ların kültürlerini geliştirmek için her türlü haktan 
yararlanması, 

II. Antlaşmanın onaylanmasından sonra Türkiye 
ile Suriye arasında gümrük sözleşmesinin imza-
lanması için karma bir komisyon kurulması, 

III. İskenderun bölgesinde resmi dilin Türkçe 
olması 

hükümlerinden hangilerinin Hatay’ın Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içine girmesinde etkili ol-
duğu savunulabilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

 D) I ve III E) II ve III 
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105. Aşağıdakilerden hangisi Lozan görüşmelerinin 
kesilmesine neden olan gelişmelerden biridir? 

A) Anlaşma Devletleri’nin azınlık haklarının verilip 
verilmediğinin denetlenmesi konusunda diren-
mesi 

B) Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılığı çık-
ması 

C) Türk ordularının Boğazlar ve Musul’a hareket et-
mesi 

D) Sovyetler Birliği’nin yalnız Boğazlarla ilgili konu-
larda görüşmelere katılması 

E) Saltanatın kaldırılması 

 

 

 

 

106. Aşağıdakilerden hangisi, Şeyh Sait Ayaklanma-
sı’nı bastırmak amacıyla alınan önlemlerden biri 
değildir? 

A) İsyan çıkan bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi 

B) Halifeliğin kaldırılması 

C) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması 

D) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması 

E) Bazı bölgelerde seferberlik ilan edilmesi 

 

 

 

 

107. Montrö Sözleşmesi’yle, 

I. Boğazlar’ın bir komisyon tarafından yönetilmesi, 

II. Boğazlar’ın iki yakasında askersiz bölge olması, 

III. Boğazlar’dan geçişin yabancı ticaret gemilerine 
açık olması 

durumlarından hangilerine son verilmiştir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

108. 1929-1930 yılları arasında dünyada yaşanan ekono-
mik bunalım Türkiye’de ekonomiye yeni bir yön veril-
mesini gerektirmiştir. 

Bu gereksinimin, 

I. İzmir’de İktisat Kongresi’nin toplanması, 

II. planlı ekonomiye geçilmesi, 

III. Türkiye’de önemli sanayi işletmelerinin kurulma-
sı 

durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesinde 
etkili olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) Yalnız III 

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. 10 Haziran 1930 tarihinde yapılan antlaşmayla 
Türkiye ile Yunanistan arasında çözülen sorun 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nüfus mübadelesi 

B) Kıbrıs sorunu 

C) Ege adalarının silahsızlandırılması 

D) Tazminat sorunu 

E) Rodos ve Oniki Ada 
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110. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde iz-
lenen köycülük siyasetinin sonuçlarından biri 
değildir? 

A) Âşar Vergisi’nin kaldırılması 

B) Orman Çiftliği’nin kurulması 

C) Ziraat Bankası’nın açılması 

D) Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kurulması 

E) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması 

 

 

 

 

 

111. Soyadı Kanunu’yla ahlaka aykırı ve gülünç olan 
kelimelerin soyadı olarak kullanılması yasaklanmıştır. 

Bu durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin 
doğrudan desteklediği savunulabilir? 

A) Laiklik  B) Halkçılık C) Devletçilik 

 D) İnkılapçılık E) Cumhuriyetçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Aşağıdakilerden hangisi, Ortadoğu barışını koru-
mak amacıyla kurulmuş olan Sadabad Paktı’na 
üye devletlerden biri değildir? 

A) Suriye  B) Türkiye C) Afganistan 

 D) İran  E) Irak 

 

 

 

 

 

113. Ton balığına olan talebin nokta fiyat esnekliği -4, 
ton balığı talep fonksiyonu da Q=120-P ise ton 
balığının fiyatı kaçtır? 

A) 240 B) 192 C) 120 D) 100 E) 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. Doğrusal bir talep fonksiyonunun eğim ve esnek-
liği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Talep doğrusunun eğimi her noktada sabittir, 
ancak talebin fiyat esnekliği değişir. 

B) Talebin gelir esnekliği talep doğrusu boyunca 
sabittir, ancak eğim değişebilir. 

C) Talep doğrusunun eğimi ile çapraz esneklik de-
ğerleri her noktada farklıdır. 

D) Talep doğrusunun eğimi ile talebin fiyat esnekliği 
her noktada sabittir. 

E) Talep doğrusunun eğimi ile talebin fiyat esnekliği 
her noktada farklıdır. 

 

 

 

 

 

 

115. Azalan marjinal fayda kuralının geçerli olduğu bir 
durumda, bir mal ya da hizmet, son biriminin sağ-
ladığı fayda sıfır oluncaya kadar tüketildiğinde 
toplam fayda nasıl değişir? 

A) Artar.  B) Azalır. 

C) Değişmez.  D) Sıfır değerini alır. 

 E) Negatif bir değer alır. 
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116. Kayıtsızlık eğrilerinin kesiştiği noktada aşağıdaki-
lerden hangisi söz konusudur? 

A) Tüketici, faydasını minimize etmektedir. 

B) Azalan marjinal ikame oranı varsayımı ihlal edil-
mektedir. 

C) Azalan marjinal fayda varsayımı ihlal edilmek-
tedir. 

D) Kayıtsızlık eğrileri orijine göre dışbükey değiller-
dir. 

E) Geçişlilik varsayımı ihlal edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

117. Bir bütçe doğrusu verildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi reel gelirin ölçülmesinde kullanılabilir? 

A) Bütçe doğrusunun eğimi 

B) Bütçe doğrusunun eksenlerden biriyle yaptığı açı 

C) Bütçe doğrusunun uzunluğu 

D) Bütçe doğrusunun eksenleri kestiği noktalardan 
biri 

E) Bütçe doğrusunun esnekliği 

 

 

 

 

 

 

118. X ve Y malları üstün mallar ise gelirde bir artış 
olduğunda ilgili gelir-tüketim eğrisinin şekli nasıl 
olur? 

A) Negatif eğimli B) Pozitif eğimli 

C) Yatay  D) Dikey 

 E) U şeklinde 

 

 

 

 

119. Bir Giffen malıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur? 

A) Gelir etkisinin ikame etkisinden daha büyük oldu-
ğu düşük bir maldır. 

B) İkame etkisinin gelir etkisinden daha büyük oldu-
ğu düşük bir maldır. 

C) Gelir etkisinin ikame etkisinden daha büyük oldu-
ğu normal bir maldır. 

D) İkame etkisinin gelir etkisinden daha büyük oldu-
ğu normal bir maldır. 

E) Giffen malı, gelir ve ikame etkilerinin hangisinin 
büyük olduğundan bağımsız olarak normal veya 
düşük bir mal olabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Bir firma için a by = L K  şeklinde bir üretim fonksiyonu 
geçerlidir. 

Buna göre, hangi durumda firmanın uzun dönem 
ortalama maliyet eğrisi yatay olur? 

A) a+b=0 olduğunda 

B) a+b=1 olduğunda 

C) L=K olduğunda 

D) Orijinden geçen bir eşürün eğrisi varsa 

E) y>0 olduğunda 
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121. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 
firma kısa dönemde dengedeyse, bu firma için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Zarar etmiyor demektir. 

B) Kârı sıfıra eşittir. 

C) Piyasadaki diğer firmaların müşterilerini kendine 
çekmesi muhtemeldir. 

D) Sabit maliyetlerindeki bir artış, kârı üzerinde bir 
etkide bulunmayacaktır. 

E) Sabit maliyetlerindeki bir artış, üretimi üzerinde 
bir etkide bulunmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren ve kâr 
maksimizasyonunu sağlayan üretim düzeyini ger-
çekleştiren bir firmanın, üretimini artırması duru-
munda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) Toplam hasılat artar, toplam değişken maliyetler 
daha az artar. 

B) Toplam hasılat azalır, toplam değişken maliyetler 
artar. 

C) Toplam hasılat artar, toplam değişken maliyetler 
daha çok artar. 

D) Toplam hasılat azalır, toplam değişken maliyetler 
daha az azalır. 

E) Kâr maksimizasyonu sağlanmış olduğundan top-
lam hasılatta ve toplam değişken maliyetlerde bir 
değişme olmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. Tekelci bir firmanın malı için olan talep eğrisinin 
birim fiyat esnekliğine sahip olduğu noktada mar-
jinal hasılatın alacağı değerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur? 

A) Pozitif bir değer alır. 

B) Negatif bir değer alır. 

C) Bire eşittir. 

D) Sıfıra eşittir. 

E) Sonsuzdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124. Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması uygula-
masında, tüketici artığının değeriyle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Sıfırdan küçüktür. B) Sıfıra eşittir. 

C) Sıfırdan büyüktür. D) Maksimumdur. 

 E) Belirlenemez. 
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125. Bir tekelci rekabet firması hangi düzeyde üretim 
yaptığında kâr maksimum olur? 

A) Ortalama maliyetin minimum olduğu düzeyde 

B) Ortalama hasılatın maksimum olduğu düzeyde 

C) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu 
düzeyde 

D) Marjinal hasılatın ortalama maliyete eşit olduğu 
düzeyde 

E) Marjinal hasılatın sabit maliyete eşit olduğu dü-
zeyde 

 

 

 

 

126. Cournot dengesiyle tam rekabet dengesinin kar-
şılaştırıldığı bir durumda aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Tam rekabet dengesinde hem kâr hem de üre-
tim düzeyi daha yüksektir. 

B) Cournot dengesinde hem kâr hem de üretim 
düzeyi daha yüksektir. 

C) Tam rekabet dengesinde kâr daha yüksek, 
üretim düzeyi daha düşüktür. 

D) Cournot dengesinde kâr daha yüksek, üretim 
düzeyi daha düşüktür. 

E) Tam rekabet ve Cournot dengelerinde üretim 
düzeyi aynıdır; ancak kârlılık hakkında bir şey 
söylenemez. 

 

 

 

127. Rakiplerinin eylemleri veriyken, bir firmanın ken-
disi için elinden gelenin en iyisini yaptığı denge 
durumuna ne ad verilir? 

A) İşbirliği dengesi 

B) Stackelberg dengesi 

C) Nash dengesi 

D) Sıfır toplamlı oyun 

E) Bıçak sırtı dengesi 

 

 

 

128. Tüketim genel dengesinin Pareto etkin olmasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fiyat doğrusunun sözleşme eğrisi olması 

B) Değişimden elde edilecek ortak kazançların 
mevcut olması 

C) Sözleşme eğrisinin 45 derecelik bir doğru olması 

D) Fiyat doğrusunun eğiminin bütün tüketiciler için 
marjinal ikame oranından büyük olması 

E) Marjinal ikame oranının bütün tüketiciler için eşit 
olması 

 

 

 

 

129. Reel devrevi dalgalanmalar yaklaşımına göre eko-
nomik dalgalanmalar, aşağıdakilerin hangisinde 
ortaya çıkacak değişikliklerin bir sonucudur? 

A) Potansiyel GSYİH B) Maliye politikası 

C) Para politikası D) Yatırım harcamaları 

 E) Tüketici tercihleri 

 

 

 

 

 

 

 

130. Keynesyen modelde, aşağıdakilerden hangisi 
planlanan tüketimde bir artışa neden olur? 

A) Faiz oranlarındaki bir artış 

B) Gelir vergisinde bir azalma 

C) Harcanabilir gelirde bir azalma 

D) Genel fiyatlar düzeyinde bir artış 

E) Servet düzeyinde bir artış 
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131. Keynes’e göre kısa dönemde yatırım harcama-
larının temel belirleyicileri aşağıdakilerin hangi-
sinde birlikte verilmiştir? 

A) Ücretler ve faiz oranları 

B) Milli gelir düzeyi ve ücretler 

C) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve faiz oranları 

D) Ekonomiye ilişkin beklentiler ve işsizlik oranı 

E) İstihdam ve ücretler 

 

 

 

 

132. Devlet harcamalarının olmadığı ve doğrusal bir tüke-
tim fonksiyonunun geçerli olduğu kapalı bir ekonomi 
için aşağıdaki bilgiler verilmiştir: 

 GSYİH  Tüketim Yatırım 

 1100 780 170 
 1000 730 170 
 900 680 170 
 800 630 170 
 700 580 170 
 
Buna göre, basit Keynesyen çoğaltan modelinde 
denge GSYİH değeri kaçtır? 

A) 1100 B) 1000 C) 900 D) 800 E) 700 

 

 

 

 

 

 

 

133. Devlet harcamalarının olmadığı kapalı bir ekono-
mide tüketim fonksiyonu C=150+0,9Y ise planlan-
mış yatırımlar 50 birimden 75 birime çıktığında 
yeni denge milli gelir düzeyi (Y) kaç olur? 

A) 4000 B) 3000 C) 2500 D) 2250 E) 2000 

 

 

 

 

 

134. Kapalı bir ekonomide, ekonomi dengedeyken 
planlanmış yatırımlarda bir artış olduğunda, den-
genin yeniden sağlanması için aşağıdakilerden 
hangisi gerçekleşmelidir? 

A) Tasarruflar artmalıdır. 

B) Tasarruflar düşmelidir. 

C) Tüketim artmalıdır. 

D) Çoğaltan değeri yükselmelidir. 

E) Çoğaltan değeri düşmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. Kapalı ve devlet harcamalarının değişmediği bir 
ekonomide basit çoğaltan modeline göre, marji-
nal tüketim eğilimi 0,80 ise yatırım harcamaları    
5 birim düştüğünde, reel GSYİH nasıl değişir? 

A) 25 birim artar. 

B) 25 birim azalır. 

C) 20 birim azalır. 

D) 20 birim artar. 

E) 20 birimden daha fazla, ancak 25 birimden daha 
az artar. 
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136. Maliye politikasında ortaya çıkacak dışlama etki-
sinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatırımların faiz esnekliği sıfır olduğundan mali-
ye politikasının yatırım artışı yaratmaması 

B) Para talebinin faiz esnekliği sonsuz olduğundan 
maliye politikasının yatırım artışı yaratmaması 

C) Para talebinin faiz esnekliği sıfır olduğundan 
maliye politikasının yatırım artışı yaratmaması 

D) Marjinal tasarruf eğilimi 1’e yakın olduğundan 
yatırımların artmaması 

E) Maliye politikası ile artan para talebinin yarattığı 
faiz oranı artışının yatırımı daraltması 

 

 

 

137. Devlet harcamalarındaki bir artış toplam talep eğ-
risini nasıl etkiler? 

A) Eğrinin eğimi artar. 

B) Eğrinin eğimi azalır. 

C) Eğrinin eğimi değişmez, ancak bir bütün olarak 
sağa kayar. 

D) Eğrinin eğimi değişmez, ancak bir bütün olarak 
sola kayar. 

E) Hem eğrinin eğimi değişir hem de bir bütün ola-
rak sola kayar. 

 

 

 

138. Klasik modelde, uzun dönemde toplam arz eğrisi 
dikey eksene paralel ise, genişletici para ve ma-
liye politikalarının çıktı düzeyi üzerindeki göreli 
etkileri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?  

A) Maliye politikası çıktı düzeyini para politikasın-
dan daha fazla artırır. 

B) Para politikası çıktı düzeyini maliye politikasına 
göre daha fazla artırır. 

C) Para politikası çıktı düzeyini artırırken maliye po-
litikası çıktı düzeyini azaltır. 

D) Maliye politikası çıktı düzeyini artırırken para po-
litikası çıktı düzeyini azaltır. 

E) Maliye politikası da para politikası da çıktı düze-
yini etkileyemez. 

 

 

139. İktisadi ajanlar rasyonel beklentilere sahipse aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Enflasyon ortaya çıkmaz. 

B) İşsizlik oranı sıfır olur. 

C) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası 
ekonomik faaliyet hacmini artırır. 

D) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası, 
ekonomik faaliyet hacmini etkilemez. 

E) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası 
ekonomik faaliyet hacmini sadece ekonomik dur-
gunluk dönemlerinde artırabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. Negatif eğimli Phillips eğrisi modeline göre, işsiz-
lik oranının doğal oranın üzerine çıktığı durumda 
reel ücretler, işgücü maliyeti ve toplam çıktı düze-
yi nasıl değişir? 

  Reel     İşgücü    Toplam çıktı     
ücretler   maliyeti            düzeyi   

A) Azalır Azalır Artar 

B) Azalır Artar Azalır 

C) Artar Artar Azalır 

D) Artar Azalır Artar 

E) Değişmez Değişmez Değişmez 
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141. Monetaristlere göre, beklenen enflasyon oranı 
düştüğünde kısa dönem Phillips eğrisi nasıl 
değişir? 

A) Dikey hale gelir. 

B) Yatay hale gelir. 

C) Sola doğru kayar. 

D) Sağa doğru kayar. 

E) Etkilenmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142. Sürekli gelir hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Sabit çoğaltan kavramına dayanmaktadır. 

B) Sabit marjinal tüketim eğilimi kavramına dayan-
maktadır. 

C) Toplam üretim ile toplam talep arasındaki ilişkiyi 
açıklamaktadır. 

D) Marjinal tüketim eğiliminin neden sabit olmadığı-
nı açıklar. 

E) Say yasasına dayanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. Sermayenin marjinal etkinliği kavramının tanımı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sermaye malı bir birim artırıldığında toplam fizik-
sel üretimde ortaya çıkan artıştır. 

B) Sermaye malının ömrü boyunca sağlaması bek-
lenen getiriyi bugünkü değere indirgeyen iskonto 
oranıdır. 

C) Sermaye malının ömrü boyunca elde edilmesi 
beklenen getiriyi bugünkü değere indirgeyen is-
konto oranı ile piyasa faiz oranı arasındaki fark-
tır. 

D) Banka sisteminde geçerli olan doğal faiz oranıyla 
parasal faiz oranı arasındaki farktır. 

E) Sermaye malından ömrü boyunca elde edilmesi 
beklenen getirinin bugünkü değeridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Merkez bankasının faiz oranını değiştirme politi-
kasının toplam çıktı üzerindeki etkisi ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Merkez bankası faiz oranını değiştirme yoluyla 
toplam çıktıyı etkileyebilir. 

B) Düşük bir faiz oranı, toplam harcamaları ve dola-
yısıyla toplam çıktıyı artıramaz. 

C) Artan faiz oranı yatırımları artıracağından toplam 
çıktıyı artırır. 

D) Merkez bankası mal piyasalarındaki davranışı 
etkileyemediğinden, toplam çıktı değişmez. 

E) Faiz oranındaki değişmeler tüketim harcamala-
rını etkilemediğinden, toplam çıktı düzeyini etki-
leyemez. 
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145. Türkiye’de hazırlanan ilk kalkınma planı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,1963 

B) Türkiye İktisadi Kalkınma Planı,1947 

C) Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı,1933 

D) Marshall Planı,1948 

E) KİT’ler Planı,1938 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146. Cumhuriyetin ilk 5 yılında uygulanan ekonomi 
politikalarının en az başarılı olduğu alan aşağı-
dakilerden hangisi olarak gösterilmektedir? 

A) Sanayi üretiminin artırılması 

B) Ticaret hacminin artırılması 

C) Bankacılık faaliyetleri 

D) Ulaştırma yatırımları 

E) Tarımsal üretimin artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. Planlı dönem (1963-1980) süresince yatırım ger-
çekleşmelerinin sürekli olarak plan hedeflerini aş-
tığı sektörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enerji  B) Tarım   

C) Sanayi  D) Haberleşme  

 E) Ulaştırma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. Türkiye’de döviz dışındaki alanlarda da yabancı 
sermaye girişlerine izin veren ilk yasal düzenleme 
hangi yıl yapılmıştır? 

A) 1954 B) 1961 C) 1980 D) 1989 E) 2001 
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149. Türkiye ile IMF arasında ilk stand-by anlaşması 
hangi yıl imzalanmıştır? 

A) 1946 B) 1961 C) 1963 D) 1973 E) 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Aşağıdakilerden hangisi 1994 krizi öncesi yaşa-
nan ekonomik gelişmelerden biri değildir? 

A) Kamu kesiminin borçlanma gereğinin artması 

B) TL’nin aşırı değerlenmesi 

C) Özel kesimin dışarıdan borçlanmasının sağlan-
ması 

D) Yatırımların hızla azalması 

E) İç borçlanma yapısının T.C. Merkez Bankası 
kaynaklarına dayandırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Aşağıdakilerden hangisi, Şubat 2001 krizinin ana 
nedenleri arasında yer almaz? 

A) TL’nin aşırı değerlenmesi 

B) Dış ticaret açığının artması 

C) Tüketici kredi faiz oranlarının düşürülmesi 

D) Bankacılık sektöründeki yapısal düzenlemelerin 
yetersiz ve gecikmeli yapılması 

E) Ek rezerv kolaylığı programının yer almaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152.  
I. Personel giderleri 

II. Sosyal güvenlik harcamaları 

III. Faiz ödemeleri 

IV. Mal ve hizmet alımları 

V. Sermaye harcamaları 

Yukarıdaki bütçe gider kalemlerinin 2006 bütçe 
tahmininde aldıkları paylar aşağıdakilerin hangi-
sinde büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır? 

A) I, II, V, IV, III  B) I, III, V, IV, II 

C) III, I, IV, V, II  D) III, II, IV, I, V 

 E) V, IV, I, III, II 
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153. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanması-
na yönelik çalışmalar çerçevesinde kurulan Avru-
pa Birliği Genel Sekreterliği aşağıdakilerden han-
gisine bağlıdır? 

A) Cumhurbaşkanlığı 

B) Başbakanlık 

C) TBMM 

D) Dışişleri Bakanlığı 

E) Milli Güvenlik Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Bilgi Edinme Kanunu uyarınca aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve 
kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri ge-
reği bulunması gereken bilgi veya belgelere iliş-
kin olmalıdır. 

B) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, 
araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde 
oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için 
yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilir-
ler. 

C) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve 
kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru 
dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve du-
rum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

D) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, 
broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklan-
mış bilgi veya belgeler bilgi edinme başvuruları-
na konu olamaz. 

E) Kurum ve kuruluşlar sağladıkları bilgi veya bel-
geler için ilgiliden hiçbir ücret tahsil edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

155. Aşağıdakilerden hangisi AB’ye uyum sürecinde 
çıkarılan kanunlardan biridir? 

A) Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yar-
gılama Usulleri Hakkında Kanun 

B) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 

C) Çocuk Koruma Kanunu 

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Kanunu 

E) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. AB’ye uyum çerçevesinde 2005’te çıkarılan özür-
lüler hakkındaki kanun uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut 
tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alan-
lar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt 
yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü 
yapının özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma 
getirilmesi için ilgili kanunun yürürlüğe girmesin-
den itibaren kaç yıl süre tanınmıştır? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 10  
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157. Türkiye aşağıdaki ek protokollerin hangisine taraf 
olmamıştır? 

A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 6. 
Protokol 

B) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 8. 
Protokol 

C) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 11. 
Protokol 

D) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 12. 
Protokol 

E) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 13. 
Protokol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. 1982 Anayasası’nın 38. maddesinin aşağıdaki hü-
kümlerinden hangisi AB’ye uyum sürecinde ek-
lenmiş ya da değiştirilmiş bir hüküm değildir? 

A) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakın-
larını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu 
yolda delil göstermeye zorlanamaz. 

B) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil 
olarak kabul edilemez. 

C) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yü-
kümlülüğü yerine getirememesinden dolayı öz-
gürlüğünden alıkonulamaz. 

D) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verile-
mez. 

E) Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerek-
tirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, 
suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez. 

 

 

 

 

 

 

 

159. Aşağıdakilerden hangisi AB’ye uyum süreci için-
de Başbakanlık Teşkilatı içinde oluşturulan İnsan 
Hakları Başkanlığının görevleri arasında değildir? 

A) İnsan hakları ile ilgili konularda görevli kuruluş-
larla sürekli temas halinde bulunmak ve bu kuru-
luşlar arasında koordinasyonu sağlamak 

B) İnsan hakları konusundaki mevzuat hükümlerinin 
uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını de-
ğerlendirmek  

C) Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet öncesi staj 
ve hizmet içi insan hakları eğitim programlarının 
uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve koor-
dine etmek 

D) İnsan hakları ihlâli iddiaları ile ilgili başvuruları 
incelemek ve araştırmak, sonuçları değerlendir-
mek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları 
koordine etmek 

E) Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları 
ihlâli iddialarını izlemek ve bu iddialarla ilgili bir 
veri tabanı oluşturmak 

 

 

 

 

160. Aşağıdakilerden hangisi AB müktesebatına uyum 
amacıyla 2003 yılında kabul edilen Ulusal Prog-
ram’da yer alan taahhütlerden biri değildir? 

A) İfade özgürlüğünün sınırlarını belirleyen mevzu-
at, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin lafzına 
ve ruhuna uygunluğu bakımından gözden geçi-
rilecektir. 

B) İfade özgürlüğü alanını genişleten yasal ve idari 
değişikliklerin etkin uygulaması sağlanacaktır. 

C) Basın özgürlüğünün güvence altına alınması için 
Başbakanlık Teşkilatı içinde bir ombudsmanlık 
müessesesi oluşturulacaktır. 

D) İşkence ve kötü muamele iddialarının derhal ve 
titizlikle soruşturulması sağlanacaktır. 

E) Türk vatandaşlarının günlük yaşamda gelenek-
sel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde ya-
yın yapılmasına ilişkin hükümler hayata geçirile-
cektir. 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 


