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1. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve özgürlük-
lerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’nın 
ilgili maddelerinde belirtilen özel sınırlama 
sebeplerine dayanılarak sınırlandırılabilir. 

B) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında, 
bunların özüne dokunulamayacağı ilkesi, Ana-
yasa’da açıkça düzenlenmiştir.  

C) Temel hak ve özgürlükler, ancak Anayasa’da 
öngörülen genel sınırlandırma sebeplerine 
dayanılarak sınırlandırılabilir. 

D) Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınır-
landırılmasında, milletlerarası hukukun doğur-
duğu yükümlülüklerin dikkate alınması gerekir.  

E) Ölçülülük ilkesi, Anayasa’nın ilgili hükmüne göre 
temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hu-
susunda yapılacak tüm yasal düzenlemelerde 
dikkate alınması gereken temel bir ölçüttür. 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat 
hürriyetinin sınırlandırılması için 1982 Anaya-
sası’nda öngörülen sebeplerden biri değildir?  

A) Suç işlenmesini önlemek  

B) Genel ahlakı korumak 

C) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak 

D) Kamu mallarını korumak 

E) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki temel hak ve 
hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden 
izin alma şartına bağlanabilir? 

A) Radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla 
yayım yapma hakkı 

B) Süreli veya süresiz yayın hakkı 

C) Dernek kurma hürriyeti 

D) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 

E) Siyasi parti kurma hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, kanun önünde eşitlik 
ilkesini düzenleyen 1982 Anayasası’nın 10. mad-
desine, ilk kez 2004 yılında yapılan Anayasa 
değişikliğiyle eklenmiştir?  

A) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaması 

B) Irk, renk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit 
olması 

C) Devlet organları ve idare makamlarının, bütün 
işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorunda bulunmaları 

D) Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip bulun-
ması ve devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini 
sağlamakla yükümlü bulunması  

E) Din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin herkesin kanun önünde eşit 
olması  
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5. 1982 Anayasası’nda güvence altına alınan “kişi 
hürriyet ve güvenliği” alanındaki uygulamalarla  
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişi-
ler, ancak hâkim kararıyla tutuklanabilir. 

B) Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü 
halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hal-
lerde yapılabilir. 

C) Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına 
derhal bildirilir. 

D) Her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan 
kişi, bu işlemlere karşı yetkili bir yargı merciine 
başvurma hakkına sahiptir. 

E) Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine 
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç 7 gün ve toplu olarak işlenen 
suçlarda en çok 15 gün içinde hâkim önüne 
çıkarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin seçiminde, aşağıdaki üyelerden 
hangisi yetkili organların önerisi olmadan 
Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan belirlenir? 

A) Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üye 

B) Danıştay üyeleri arasından seçilecek üye 

C) Avukatlar arasından seçilecek üye 

D) Yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ara-
sından seçilecek üye  

E) Askeri Yargıtay üyeleri arasından seçilecek    
üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
TBMM’nin görevlerinden biri değildir? 

A) Kabinede yer alan herhangi bir bakanı denet-
lemek 

B) Savaş ilanına karar vermek 

C) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve 
kabul etmek 

D) Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hük-
münde kararname çıkarma yetkisi vermek 

E) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  
I. Kamu kurum ve kuruluşlarının memur 

statüsündeki görevlileri 

II. Üniversite öğretim üyeleri 

III. Hâkimler ve savcılar 

IV. Yükseköğretim öğrencileri 

V. Silahlı Kuvvetler mensupları 

1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden han-
gileri siyasi partilere üye olamaz?  

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

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

 E) III, IV ve V 
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9. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han- 
gisi siyasi partilerin uymakla yükümlü oldukları 
yasaklardan biri değildir? 

A) Siyasi partiler ticari faaliyetlere girişemezler. 

B) Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslara-
rası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olma-
yan gerçek ve tüzel kişilerden maddi  yardım 
alamazlar.   

C) Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla eylem-
leri insan haklarına aykırı olamaz. 

D) Siyasi partiler, sınıf veya zümre diktatörlüğünü 
savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamazlar. 

E) Siyasi partiler, kadın ve gençlik örgütleri gibi yan 
kuruluşlar oluşturamazlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki kanunlardan hangisinin görüşüldüğü 
komisyonun oluşumunda, siyasi parti grup- 
larının meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı 
oranında katılmalarıyla ilgili Anayasal ilkeye 
bizzat Anayasa tarafından istisna getirilmiştir? 

A) Milletlerarası antlaşmaların uygun bulunması 
hakkındaki kanunlar 

B)  Anayasa değişiklikleri hakkındaki kanunlar 

C) Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar- 
name çıkarma yetkisi veren yetki kanunları 

D) Af kanunları 

E) Bütçe kanunları 

 

 

 

 

 

 

11.  
I. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Yargıtay ve 

Danıştay Genel Kurullarınca gösterilen aday-  
lar arasından Cumhurbaşkanınca seçilir. 

II. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı ancak 
Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. 

III. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy 
kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde 
seçim emniyeti açısından alınması gerekli 
tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tes- 
pit edilir. 

IV. TBMM üyelerinin seçim tutanaklarını kabul     
etme görevi Yüksek Seçim Kuruluna değil, 
TBMM’ye aittir. 

V. Bir milletvekilinin yükümlü olduğu askerlik 
hizmetini yapmadığı, Türk vatandaşı olmadığı 
gibi bazı hususların sonradan ortaya çıkması 
durumunda, Yüksek Seçim Kurulu ilgili kişinin 
seçim tutanağını iptal eder. 

Yüksek Seçim Kurulunun oluşumu, görev ve 
yetkileriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır? 

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

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

 E) II, IV ve V 

 

 

 

12. 1982 Anayasası’na göre, seçimler ve halk oyla-
masının esaslarını düzenleyen ilkelerle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tek dereceli seçim ilkesi, Türkiye’de milletvekili 
genel seçimlerinin iki turlu yapılmasını imkânsız 
hale getirir. 

B) Eşit oy ilkesi, her bir seçim çevresinde kulanı- 
lan oyların milletvekili sayısına oranının mutlak 
şekilde eşit olması gerektiğini ifade eder. 

C) Açık sayım ve döküm ilkesi, sandıklarda kulla-
nılan oyların sayımına siyasi partilerin de temsil-
cileri aracılığıyla katılımını mümkün kılar.  

D) Gizli oy ilkesi, vatandaşların kullandıkları oylar 
hakkında hiçbir zaman açıklama yapamayacak-
larını ifade eder.  

E) Genel oy ilkesi, ülke genelinde kullanılan   
geçerli oyların tümünü ifade eder. 
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13.  
I. Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya olağanüstü 

toplantıya çağırabilir. 

II. TBMM Başkanı, doğrudan doğruya olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. 

III. Bakanlar Kurulu, doğrudan doğruya olağanüstü 
toplantıya çağırabilir. 

IV. TBMM üyelerinin beşte biri, TBMM Başkanına 
başvurmak suretiyle olağanüstü toplantıya 
çağırabilir. 

V. Ana muhalefet partisi meclis grubu, doğrudan 
doğruya olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

TBMM’nin çalışmalarına ara verdiği veya tatilde 
olduğu hallerde, olağanüstü toplantıya çağrılması 
usulüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğrudur? 

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

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

  E) II, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi “basın ve yayımla” ilgili  
1982 Anayasası’nda yer alan kurallardan biri  
değildir? 

A) Basının sansür edilemeyeceği 

B) Kanunla yasaklanmış bir dilde basın ve yayım 
yapılamayacağı  

C) Basımevi kurmanın izin alma ve mali teminat 
yatırma şartına bağlanamayacağı  

D) Devletin basın ve haber alma özgürlüklerini 
sağlayacak önlemleri alacak olması  

E) Süreli veya süresiz yayının önceden izin alma ve 
mali teminat yatırma şartına bağlanamayacağı  

 

 

 

15. Bir milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesiyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İstifa eden bir milletvekilinin milletvekilliğinin 
düşmesi, bu istifanın TBMM Genel Kurulunda  
15 gün içinde herhangi bir itirazla karşılaş-
maması durumunda gerçekleşir. 

B) Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıt-
lanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mah-
keme kararının TBMM Genel Kurulunca oyla-
narak kabulüyle  gerçekleşir. 

C) Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak 
1 ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan 
milletvekilinin milletvekilliğinin kendiliğinden 
düşmesi, durumun Meclis Başkanlık Divanınca 
tespit edilmesi ve TBMM Genel Kuruluna bildiril-
mesiyle gerçekleşir. 

D) Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylem-
leriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin 
temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belir-
tilen milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, 
TBMM Genel Kurulu gizli oyla karar verir. 

E) Milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görev veya 
hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin 
milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun 
bu durumu tespit eden raporu üzerine TBMM 
Genel Kurulu gizli oyla karar verir. 

 

 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin bilgi edinme 
ve denetim yollarından biri değildir? 

A) Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak 
cevaplandırılmak üzere Başbakana bir soru 
yöneltilmesi 

B) Belli bir konuda meclis araştırması açılması 

C) Bir bakan hakkında meclis soruşturması 
açılması 

D) Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli 
bir konuda Devlet Denetleme Kurulunun hare-
kete geçirilmesi 

E) Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli 
bir konuda TBMM Genel Kurulunda genel görüş-
me açılması 
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17.  
I. Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri 

II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyeleri 

III. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri 

IV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyeleri 

V. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri 

Yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suç-
lardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mah-
kemesinde yargılanır? 

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

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

 E) II, III ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin çalışmalarını 
kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüt-
mesini ifade eder? 

A) TBMM’nin yöntemsel bağımsızlığı 

B) Yasama yetkisinin genelliği  

C) Yasama yetkisinin asliliği  

D) Organik ve şekli kanun anlayışı   

E) TBMM’nin yasama yetkisini Türk Milleti        
adına kullanması 

 

 

 

 

 

 

19. 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırmayla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kamulaştırma bedeli kural olarak peşin öden-
mekle birlikte, Anayasa’da belirtilen bazı amaç-
larla kamulaştırılan toprakların bedellerinin, 
taksitlendirme süresi 5 yılı aşmamak kaydıyla 
taksitle ödenmesi mümkündür. 

B) Hangi amaçla yapılmış olursa olsun, kamulaş-
tırma bedellerinin mutlaka peşin olarak öden-
mesi gerekir. 

C) Kamu yararının gerekli kıldığı hallerde taksit-
lendirme süresi 10 yılı aşmamak üzere kamu-
laştırma bedeli taksitle ödenebilir. 

D) Özel mülkiyette bulunan malların, kamu yara-
rının gerekli kıldığı hallerde devlet ve kamu tüzel 
kişileri tarafından kamulaştırılmasına devletleş-
tirme denir.  

E) Özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz, yalnızca 
devlet tarafından ve kamu yararının zorunlu 
kıldığı hallerde kamulaştırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi TBMM Başkanlık 
Divanının üyelerinden biri değildir? 

A) TBMM Başkanı 

B) TBMM başkan vekilleri 

C) TBMM Genel Sekreteri 

D) TBMM idare amirleri 

E) TBMM katip üyeleri 
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21.  
I. İdarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla 

düzenlenebileceği 

II. İdarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün 
olduğu 

III. İlçelerin yönetiminin yetki genişliği esasına 
dayandığı 

IV. Kamu tüzel kişiliğinin, ancak ve sadece bir 
kanunla kurulabileceği 

V. Mahalli idarelerin karar organlarının, kanun-    
da belirtilen seçmenler tarafından seçilmek 
suretiyle oluşturulacağı 

Yukarıdakilerden hangileri, 1982 Anayasası’na 
göre Türk kamu yönetimine hâkim olan temel 
anayasal ilkelerdir? 

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

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

 E) III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

22. 1982 Anayasası’na göre TBMM, ilan edilmiş bir 
olağanüstü hâl süresini her defasında en çok   
kaç aylığına uzatabilir? 

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Olağan dönemlerde çıkartılan kanun hükmünde 
kararnamelerin yürürlüğe girişiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe 
girebilmesi için öncelikle TBMM’nin ilgili 
komisyonlarında kabul edilmesi gerekir. 

B) Cumhurbaşkanınca imzalandıkları tarihte 
yürürlüğe girerler. 

C) Kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe 
girebilmesi için Cumhurbaşkanınca imza-
landıkları tarihten önce TBMM tarafından da 
kabul edilmiş olmaları gerekir. 

D) Sadece belli bir bakanlığın görev alanını ilgilen-
diren kanun hükmünde kararnameler ilgili bakan, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanınca imzalanmak 
suretiyle yürürlüğe sokulabilirler. 

E) Kanun hükmünde kararnameler, Resmî Gazete 
de yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler, ancak 
yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de 
gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

24.  
I. Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili 

seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca 
atanır. 

II. Başbakan, TBMM üyeleri veya milletvekili 
seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından 
Cumhurbaşkanınca atanır. 

III. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en   
geç 15 gün içinde atama yapılır. 

IV. Bakanların görevine, gerektiğinde Başbakanın 
önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca son verilir. 

V. Bakanlar Kurulunun göreve başlayabilmesi    
için Cumhurbaşkanının atama işlemi yeterli 
olmayıp, TBMM Genel Kurulunda güvenoyu 
alınmış olması da gerekir. 

Bakanlar Kurulunun oluşumuyla ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

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

 E) II, IV ve V 

 

 



 
A 

 
Kaymakam Aday. / 2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 7 

25. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, 
TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yeni-
lenmesine karar verebileceği durumlardan biri 
değildir? 

A) Bakanlar Kurulunun kuruluşta güvenoyunu ala-
maması ve bu tarihten sonraki 45 gün içinde 
yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması   
veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması 

B) Başbakanın gensoru yoluyla düşürülmesi ve bu 
tarihten sonraki 45 gün içinde yeni bir Bakanlar 
Kurulunun kurulamaması veya kurulduğu halde 
güvenoyu alamaması  

C) Bakanlar Kurulunun görev sırasında istediği 
güvenoyunu alamaması ve bu tarihten sonraki 
45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamama-
sı veya kurulduğu halde güvenoyu alamaması 

D) Milletvekili genel seçimi sonuçlarının alınma-
sından itibaren 45 gün içinde yeni Bakanlar 
Kurulunun kurulamaması 

E) Başbakanın güvensizlik oyuyla düşürülmeden 
istifa etmesi ve bu tarihten sonraki 45 gün için- 
de yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisinin ilk kez 1982 Ana-
yasası’nda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenebileceği belirtilmiştir?   

A) Bakanlar Kurulunun atanması 

B) Kanunların yayımlanması 

C) Milletlerarası antlaşmaların onaylanması 

D) Yabancı ülkelerde görev yapacak büyükelçilerin 
göreve atanması 

E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, 
teşkilat ve çalışma esasları 

 

 

 

 

 

 

27. 1982 Anayasası’na göre, bir davaya bakmakta 
olan mahkemenin, davada uyguladığı kanun veya 
kanun hükmünde kararname hükmünü Anayasa’ 
ya aykırı gördüğü için ilgili hükmü iptal istemiyle 
Anayasa Mahkemesine göndermesiyle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği 
karara kadar, bir süre sınırlanması olmaksızın 
davayı geri bırakır. 

B) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden baş-
lamak üzere 1 yıl bekler ve bu süre içinde 
Anayasa Mahkemesi bir karar veremezse 
Anayasa’ya aykırılık sorununu kendi karara 
bağlar. 

C) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden başlamak 
üzere 5 ay bekler ve bu süre içinde Anayasa 
Mahkemesi bir karar vermezse davayı yürürlük-
teki kanun veya kanun  hükmünde kararname 
hükümlerine göre sonuçlandırır.  

D) Davada uygulanan kanun veya kanun hükmün-
de kararname hükmünü Anayasa Mahkemesine 
göndermesine karşın davaya devam eder. 

E) İşin Anayasa Mahkemesine gelişinden baş-
lamak üzere 6 ay bekler ve bu süre içinde 
Anayasa Mahkemesi bir karar vermezse, 
Anayasa’ya aykırılık sorununu kendisi çözer.  

 

 

 

 

28. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Anayasa Mahkemesince verilen tüm kararlar 
kesindir; bunlar aleyhine başka bir makam veya 
mercie başvurulamaz. 

B) Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararları 
gerekçeleri yazılmadan açıklanamaz. 

C) İptal edilen kanun, kanun hükmünde kararname 
veya TBMM İçtüzüğü veya bunların iptal edilen 
hükümleri, aksi Anayasa Mahkemesi kararında 
ayrıca belirtilmemişse; iptal kararlarının Resmî 
Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. 

D) Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya kanun hük-
münde kararnamenin tamamını veya bir hükmü-
nü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle 
yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm 
tesis edemez. 

E) Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun veya 
kanun hükmünde kararnameler yapıldıkları tarih-
ten başlamak üzere yürürlükten kalkarlar. 
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29. Kanunların şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde açılacak iptal 
davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) TBMM üye tam sayısının beşte biri oranındaki 
milletvekili, kanunun Resmî Gazete’de yayım-
landığı günden itibaren 60 gün içinde Anayasa 
Mahkemesine başvurarak iptal davası açabilir. 

B) Ana muhalefet partisi meclis grubu, kanunun 
Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 
10 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvura-
rak iptal davası açabilir. 

C) Ana muhalefet partisi meclis grubu, kanunun 
Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 
60 gün içinde Anayasa Mahkemesine başvu-
rarak iptal davası açabilir. 

D) Cumhurbaşkanı, kanunun Resmî Gazete’de 
yayımlandığı günden itibaren 10 gün içinde 
Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal da-  
vası açabilir. 

E) İktidar partisi meclis grubu, kanunun Resmî 
Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 10 gün 
içinde Anayasa Mahkemesine başvurarak iptal 
davası açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

30. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi bir 
kanun hakkında vermiş olduğu iptal hükmünün 
yürürlüğe giriş tarihini, kararın Resmî Gazete’de 
yayımlanmasından itibaren en çok ne kadar süre 
erteleyebilir? 

A) 45 gün   B) 3 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
aşağıdaki kararlardan hangisini salt çoğunlukla 
değil, en az beşte üç çoğunlukla alabilir? 

A) Yetki kanunlarının iptali 

B) Temel kanunların iptali 

C) Milletvekilliğinin düşmesine ilişkin meclis kara-
rının iptali 

D) Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamada vere-
ceği mahkûmiyet kararı 

E) Anayasa değişikliklerinin iptali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 1982 Anayasası’na göre, bir kanunun esas ba-
kımından Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası, kanunun 
Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 
kaç gün içinde açılmalıdır? 

A) 30 B) 45 C) 60 D) 90 E) 120 
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33. İdarenin bütünlüğü ilkesine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yerinden yönetim ilkesinin benimsenmiş olması 
bu ilkenin uygulanmasını olanaksız kılmaz. 

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

C) Yerel yönetimlerin idari fonksiyon içinde kalan 
yetkilerinin çok büyük ölçüde arttırılması bu 
ilkeyle çelişmez. 

D) Bu ilke, yerinden yönetim ilkesine nazaran mer-
kezden yönetim ilkesine öncelik verilmesini 
gerektirmez. 

E) Bu ilkeye rağmen yerel yönetimlerce sağlanması 
gereken mahalli müşterek ihtiyaçların yerine 
getirilmemesinin hukuksal sorumluluğu merkezi 
idareye yüklenmez. 

 

 

 

 
 

 

 

34. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi 
yürütmenin özelliklerinden biridir? 

A) Bir görev olmakla beraber yetki değildir. 

B) Anayasa’da yürütme, önceki anayasalara göre 
daha dar bir düzenleme yetkisine sahip 
kılınmıştır. 

C) Yürütme faaliyeti Bakanlar Kurulu tarafından tek 
başına yerine getirilir. 

D) Yürütmenin düzenleyici işlemleri, Anayasa 
Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygunluk 
açısından denetlenir. 

E) Bakanlar Kurulunun olağanüstü hâl ilan edebil-
mesi için Cumhurbaşkanının başkanlığında 
toplanması gerekir. 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi idari rejimin özellik-
lerinden biridir? 

A) Anayasa Mahkemesinin varlığının zorunlu 
olması  

B) İdari makamların işlemlerinin üst idari 
makamların denetimine açık olması    

C) Özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklara uy-
gulanan hukukun idare hukukundan farklı  
olmaması       

D) İdari uyuşmazlıkların adli yargı kolundan farklı  
bir yargı kolunda görülmesi           

E) Yerel yönetimlerin idari vesayet denetimine tabi 
olmaları                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Yetki genişliği ilkesi aşağıdakilerden hangisinin 
yetkisini genişletir? 

A) Büyükşehir belediye başkanı  

B) İlk kademe belediye başkanı 

C) Bucak müdürü 

D) Kaymakam  

E) Vali 
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37.  
I. İdari vesayet 

II. Hiyerarşi 

III. Yetkide paralellik 

Yukarıdakilerden hangileri “idarenin bütünlüğü” 
ilkesini sağlamaya yöneliktir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II 

C) Yalnız  III  D) I ve II 

 E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

38. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreterliğinin kuruluşu, örgütü, çalışma esasları 
ve personel atama işlemlerine ilişkin kabul edilen 
düzenleme, aşağıdaki ilkelerden hangisine bir 
istisna sayılabilir? 

A) Yetki genişliği 

B) Merkeziyetçilik 

C) İdarenin bütünlüğü  

D) Kanuni idare 

E) Yerinden yönetim 

 

 

 

 

 

39. Bazı kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği 
dışındaki kamu tüzel kişilerince yerine getiril-
mesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Merkezi idarenin taşra örgütlenmesi 

B) Yerinden yönetim 

C) Hiyerarşi 

D) Yetki genişliği  

E) İdarenin bütünlüğü  

 

 

 

40. “Mahalli müşterek ihtiyaç” kavramıyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bu kavrama Anayasa’da açıkça yer verilmiştir. 

B) Yeni Belediye Kanunu belediyelerin üstleneceği 
mahalli müşterek ihtiyaçları belirlememiştir. 

C) Anayasa Mahkemesi, il özel idareleri için mahalli 
müşterek ihtiyaçların Bakanlar Kurulunca belir-
lenmesini Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. 

D) Belediye Kanunu’nun turizm ve tanıtım hizme- 
tini belediyelerin görevleri arasında sayması     
bu hizmetin anılan kanunla bütünüyle mahalli 
müşterek ihtiyaç haline getirildiği anlamına 
gelmez. 

E) Milli savunma hizmeti mahalli müşterek ihtiyaç 
niteliğinde görülemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 1982 Anayasası’na göre kamu görevlileriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kamu iktisadi teşebbüslerinde memur statüsün-
de personel çalıştırılabilir. 

B) Tüm disiplin cezaları yargı denetimi dışında bı-
rakılabilir. 

C) Kamu görevlilerine, görevlerine ilişkin olarak ver-
dikleri zararlardan dolayı doğrudan tazminat da-
vası açılamaz. 

D) Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı me-
murlar yetkili idari merciin izni olmadan ceza 
kovuşturmasına tabi tutulamaz. 

E) Memurların görevlerine ilişkin olarak bazı suç-
lardan dolayı yetkili idari merciin izni olmadan 
doğrudan ceza kovuşturmasına tabi tutulabil-
mesine yönelik yasal istisnalar getirilebilir. 
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42. Valiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) İlde, devletin ve hükümetin temsilcisidir. 

B) Olağanüstü durumlarda askeri kuruluşlardan 
yardım isteme yetkisi yoktur. 

C) Genel emir biçiminde düzenleyici işlem yapma 
yetkisi yoktur. 

D) Yerel yönetim kuruluşları üzerinde herhangi bir 
yetkisi bulunmamaktadır. 

E) İldeki belediye başkanlarının hiyerarşik üstü 
konumundadır. 

 

 

 

 

 

 

43. Yetki gaspı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Kişi yönünden yetkisizlik 

B) Konu yönünden yetkisizlik  

C) Zaman yönünden yetkisizlik  

D) Yer yönünden yetkisizlik  

E) Amaç yönünden yetkisizlik  

 

 

 

 

44. Aşağıdaki ifadelerden hangisi olağanüstü hâl 
kanun hükmünde kararnameleri için geçerli özel-
liklerden biri değildir? 

A) Yetkili Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanmalıdır. 

B) Yetki kanununa dayanma zorunluluğu bulun-
mamaktadır. 

C) Anayasa Mahkemesinde iptal davasına konu 
edilemezler. 

D) Resmî Gazete’de yayımlanma zorunluluğu bu-
lunmamaktadır. 

E) Yürürlüğe konulmadan önce Danıştayın incele-
mesinden geçirilmesi zorunluluğu bulunmamak-
tadır. 

 

45. 1982 Anayasası’na göre bakanlıkların yetkilerinin 
düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle olur? 

A) Kanun 

B) Bakanlar Kurulu kararı 

C) Yönetmelik 

D) Tüzük 

E) Üçlü kararname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 1982 Anayasası’na göre yönetmeliklerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Başbakanlığın yönetmelik çıkarabileceği 
Anayasa’da açıkça düzenlenmemiştir. 

B) Tüm yönetmeliklerin Resmî Gazete’de 
yayımlanması zorunludur. 

C) Bakanlar Kurulunun yönetmelik çıkarabileceği 
Anayasa’da açıkça düzenlenmemiştir. 

D) Tüzüklerin uygulanmasını göstermek üzere 
yönetmelik çıkarılamaz. 

E) Bir bakanlık genelgesi aynı bakanlığın çıkar-  
dığı yönetmeliğe göre daha üst bir düzenleyici 
işlemdir. 
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47. Genel yönetimin taşra örgütündeki bazı yüksek 
kamu görevlilerinin belli konularda merkeze 
danışmadan genel yönetim (merkez) adına karar 
alma ve uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangi-
siyle ilgilidir? 

A) Hiyerarşik denetim 

B) Vesayet denetimi 

C) Yetki genişliği ilkesi 

D) Yetki devri 

E) İmza devri 

 

 

 

 

 

48. Rekabet Kurulu tarafından A şirketine para cezası 
verilmesine ilişkin işlem ne tür bir idari işlemdir? 

A) Kolektif işlem 

B) Karma işlem 

C) Basit işlem 

D) Zincir işlem 

E) Müşterek işlem 

 

 

 

 

 

 

49. İdarenin bir yetkisinin belli bir yönde kullanıl-
masının yasada açık ve emredici bir biçimde 
düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Takdir yetkisi 

B) Yetki devri 

C) Bağlı yetki 

D) İmza devri 

E) Yetkide paralellik 

 

 

 

50. Aşağıdakilerden hangisi için yokluk yaptırımı 
uygulanamaz? 

A) Çalıştığı bakanlığın yüksek disiplin kurulu ta-
rafından bir memura 2 gün oda hapsi cezası 
verilmesi 

B) Üniversite yönetim kurulunca profesörlük kad-
rosu için başvuran iki doçentten bilimsel çalış-
maları diğer adaya göre 50 kat daha az olanın 
atanması kararı 

C) Rekabet Kurulunca toplantı yeter sayısı bulun-
duğu halde karar yeter sayısı bulunmadan alınan 
idari para cezası kararı 

D) Marmaris Devlet Hastanesine Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yapılan doktor atama işlemi 

E) Resmî Gazete’de yayımlanmamakla birlikte Ba-
kanlık internet sayfasında ve ülkenin en büyük 
günlük gazetesinde yapılan duyuruyla yürürlüğe 
sokulan Bakanlık müsteşarı atama kararnamesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Bir memurun amiri tarafından verilen, yönetme-
liğe aykırı emir hakkında aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Amir emrinde ısrar ederek yazılı olarak yine-
lerse memur o emri yerine getirmek zorundadır. 

B) Emirde yazılı olarak ısrar edilmesi durumunda 
emri yerine getiren memur değil, ısrar eden amir 
sorumlu olur. 

C) Kanuna aykırılık söz konusu olmadığından, 
yazılı olarak ısrara gerek kalmaksızın memur o 
emri yerine getirebilir. 

D) Konusu suç olan bir emir amir tarafından yazılı 
olarak ısrar edilse dahi yerine getirilemez. 

E) Askeri hizmetlerin görülmesi hallerinde konusu 
suç olan emrin yerine getirilmesine ilişkin ka-
nunla istisnalar getirilebilir. 
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52. İdarenin düzenleyici işlemlerinden tüzüklerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüzükler ancak Bakanlar Kurulu tarafından 
çıkarılabilir. 

B) Tüzükler kanunun uygulanmasını göstermek 
veya emrettiği işleri belirtmek üzere çıkarılabilir. 

C) Tüzüklerin yargısal denetimi ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştayda yapılır. 

D) Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 
kanunlar gibi yayımlanır. 

E) Olağanüstü hâllerde ve sıkıyönetim halinde 
çıkarılan tüzükler idari yargı denetimine tabi 
değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından özel 
yararlanma şeklidir? 

A) Lokantaların sandalye ve masa koyarak kal-
dırımı kullanmaları 

B) Özel bir şirkete ait alışveriş merkezinin oto-
parkının kullanılması 

C) Denizde yüzmek 

D) Parklarda yürümek 

E) Şehir içi yollarda araba kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi iptal davasına konu 
edilemez? 

A) Memuriyetten çıkarılmaya ilişkin disiplin cezası 

B) Başka bir memuriyete atanmaya ilişkin karar 

C) Memuriyete girme isteminin reddine ilişkin karar 

D) Disiplin soruşturması açılması gerektiği yönünde 
teftiş heyeti raporu 

E) Memurun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin 
karar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. A, hakkında idari davaya konu olabilecek bir işlem 
yapılması istemiyle idareye başvurmuş; ancak her-
hangi bir yanıt alamamıştır.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) 60 gün sonunda yanıt alamamışsa istem yine-
lenmelidir. 

B) 30 gün içinde yanıt alamazsa dava açma hakkı 
doğar. 

C) 60 gün içinde yanıt alamamışsa dava açma hak-
kı doğar. 

D) 60 gün içinde yanıt alamazsa zımni kabul ortaya 
çıkar. 

E) Herhangi bir sonuç doğmaz; idareye hiç başvu-
rulmamış olarak kabul edilir. 
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56. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerden hangisi yargılama sürecinde Hukuk 
Usulü Muhakemesi Kanunu’nun uygulanacağı 
hallerden değildir? 

A) Davanın kabulü 

B) Mukabil dava 

C) Delillerin tespiti 

D) Davaların birleştirilmesi ve ayrılması  

E) Üçüncü şahısların davaya katılması 

 

 

 

 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın yargısal 
görevlerini yerine getirir? 

A) Danıştay Genel Kurulu 

B) Danıştay İdari İşler Kurulu 

C) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu 

D) Danıştay 1. Dairesi 

E) Danıştay 8. Dairesi 

 

 

 

 

 

 

58. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda genel 
görevli mahkemedir? 

A) Bölge idare mahkemesi 

B) İdare mahkemesi 

C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

D) Danıştay 

E) Sayıştay 

 

 

 

 

59. Aşağıdakilerin hangisinde, idare mahkemesi 
hâkimi ilk inceleme safhasında dilekçenin reddi 
kararı verir? 

A) Davanın Danıştayın görevine girmesi halinde 

B) Davanın görevli fakat yetkisiz idari yargı 
merciinde açılması halinde 

C) Tam yargı davasında uyuşmazlık konusu 
miktarın gösterilmemiş olması halinde  

D) Husumetin yanlış gösterildiği halde 

E) İdari merci tecavüzü halinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. İdare mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kurul halinde verdikleri kararların temyiz mercii 
Danıştaydır. 

B) İdari yargı alanında ilk derece mahkemeleridir. 

C) Hem iptal hem de tam yargı davalarına baka-
bilirler. 

D) Olağan çalışma yöntemi, kurul olarak toplanıp 
karar verme şeklindedir. 

E) Tek yargıçla verdiği kararlara karşı Danıştayda 
itiraz yoluna başvurulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 

 
Kaymakam Aday. / 2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 15 

61. Aşağıdaki uyuşmazlıkların hangisinde idari yargı 
kolu görevlidir? 

A) Tapu siciliyle ilgili davalar 

B) Nüfus siciliyle ilgili davalar 

C) Kamulaştırma işleminin hukuka aykırı olduğu 
iddiasıyla açılacak davalar 

D) İş Kanunundan doğan davalar 

E) İdarenin taşıt araçlarının yaptığı trafik kazala-
rından doğan davalar 

 

 

 

 

 

62. İptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Menfaati olanların dava ehliyeti vardır. 

B) Kişisel hakkı ihlal edilmiş olanların dava    
ehliyeti yoktur. 

C) Genel dava açma süresi 60 gündür. 

D) Sadece etkili idari işlemlere karşı açılabilir. 

E) İptal davalarında yerindelik denetimi yapılamaz. 

 

 

 

 

 

 

63. Aşağıdakilerden hangisi iptal davalarına konu 
edilebilir? 

A) Sadece sarih işlemler 

B) Sadece bireysel işlemler 

C) Sadece subjektif işlemler 

D) Sadece şart işlemler 

E) Sadece icrai işlemler 

 

 

 

 

64. Sağlık Bakanlığında çalışan ve kadrosu aynı 
bakanlıkta bulunan bir memurun Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından resen emekli edilmesi 
işleminde ne tür bir hukuki sakatlık vardır? 

A) Yetki gaspı 

B) Yetki tecavüzü 

C) Fonksiyon gaspı 

D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü 

E) Ağır ve bariz yetki gaspı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim 
kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir? 

A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları 

B) Üzerlerinde genel idarenin vesayet denetiminin 
bulunması  

C) Yasal izin olmadan resen icra yetkisine sahip 
olmamaları  

D) Kurulmalarının ancak kanunla mümkün olması 

E) Kendi iradeleriyle icrai idari işlemler yapabil-
meleri 
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66. Aşağıdakilerden hangisi kaymakama ait yetki-
lerden biri değildir? 

 
A) İlçedeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde 

kanunlarda öngörülen vesayet yetkisini kul-
lanmak 

B) İlçede kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet 
kararlarının yayınlanmasını, ilanını ve uygu-
lanmasını sağlamak 

C) İlçedeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak 
olağanüstü ve ani olayların meydana gelmesi 
halinde en yakın askeri birlik komutanından 
yardım istemek 

D) İlçede kamu düzenini korumak ve sağlamak   
için gereken tüm önlemleri almak 

E) İlçedeki tüm merkezi idare kuruluşları ve bun-
ların personeli üzerinde hiyerarşi yetkilerini 
kullanmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun 
üyelerinden biri değildir? 

A) Maliye Bakanı 

B) Adalet Bakanı 

C) Dışişleri Bakanı  

D) Başbakan Yardımcısı 

E) Jandarma Genel Komutanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının tek 
başına yapacağı işlemlerden biri değildir? 

A) Mili Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini atamak 

B) TBMM üyeleri arasından Başbakanı atamak 

C) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak 

D) Danıştaya belli oranda üye seçmek 

E) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği personelini 
seçmek ve atamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. İl özel idareleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) İl encümeninin üyelerini il genel meclisi seçer.  

B) 1 yıl içinde yapılan toplantıların yarısına 
katılmayan il genel meclisi üyesinin üyeliğinin 
düşmesine Danıştay karar verir. 

C) İl genel meclisi, Danıştay tarafından feshedi-
lebilir. 

D) Valiye gönderilmeyen il genel meclisi kararları 
yürürlüğe girmez. 

E) İl genel meclisi başkanı, üyeleri arasından mec-
lis tarafından seçilir. 
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70. Aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin tüm üyeleri 
Cumhurbaşkanınca atanır? 

A) Danıştay 

B) Sermaye Piyasası Kurulu 

C) Devlet Denetleme Kurulu 

D) Yüksek Denetleme Kurulu 

E) Yargıtay 

 

 

 

 

 

 

71. Kamu tüzel kişiliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kanunla dahi olsa birden fazla radyo ve 
televizyon kuruluşuna kamu tüzel kişiliği 
verilemez. 

B) Diyanet İşleri Başkanlığına kanunla veya 
kanunun verdiği açık yetkiyle kamu tüzel kişiliği 
verilebilir. 

C) İl özel idarelerinin kamu tüzel kişiliği kanunla 
dahi ortadan kaldırılamaz. 

D) Bağımsız idari otoritelerin kamu tüzel kişiliğine 
sahip olması anayasal bir zorunluluk değildir. 

E) Vakıf üniversiteleri aynı zamanda birer kamu 
tüzel kişisi kabul edilir. 

 

 

 

 

72. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüs-
lerinden biri değildir? 

A) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.  

B) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

C) Telekomünikasyon Kurumu 

D) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

E) T.C. Devlet Demir Yolları 

 

 

 

73. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluş-
larının özelliklerinden biri değildir? 

A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olmaları 

B) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmaları 

C) Tekel niteliğinde kamu hizmeti yürütmeleri 

D) Sermayelerinin en az % 51’inin Devlete ait 
olması 

E) Dışa yönelik faaliyetlerine özel hukuk kurallarının 
uygulanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Milli savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerlerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden 
dolayı Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. 

B) Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulunun tek-
lifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. 

C) Başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından tem-
sil olunur. 

D) Savaşta başkomutanlık görevi Genelkurmay 
Başkanı tarafından yerine getirilir. 

E) TBMM, Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına 
hazırlanmasından dolayı Bakanlar Kurulunu 
sorumlu tutabilir. 
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75. Vali aşağıdaki usullerden hangisiyle atanır? 

A) Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından  

B) İçişleri Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü   
ve Cumhurbaşkanının onayıyla 

C) Bakanlar Kurulunun kararı ve önerisiyle 
Cumhurbaşkanı tarafından 

D) İçişleri Bakanlığının önerisiyle Bakanlar Kurulu 
tarafından  

E) İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar 
Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. Kaymakam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Müşterek kararnameyle atanır. 

B) Hem devletin hem hükümetin ilçedeki 
temsilcisidir. 

C) Yetki genişliğinden yararlanır. 

D) Komşu devletlerin sınır makamlarıyla ilişki  
kurma yetkisine sahiptir. 

E) Kaymakamlık bir meslek memurluğu değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme 
Kurulunun özelliklerinden biri değildir? 

A) Sendikalarda denetim yapmaya yetkili değildir. 

B) Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 

C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larında denetim yapmaya yetkilidir. 

D) Kamuya yararlı derneklerde denetim yapmaya 
yetkilidir. 

E) Cumhurbaşkanının isteği üzerine belli bir konu-
yu araştırmak, incelemek veya belli bir kuruluşu 
denetlemek üzere görevlendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.  
I. Bakanlar 

II. Başbakan 

III. Cumhurbaşkanı 

IV. Meclis Başkanı 

V. TBMM Genel Sekreteri  

Yukarıdakilerden hangileri TBMM içinden 
seçilmek zorundadır? 

A) I ve II  B) II ve IV 

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

 E) II, III ve  IV 
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79. A’nın Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak 
atanmasına ilişkin müşterek kararnameyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bu kararnamenin Cumhurbaşkanınca imza-
lanması gerekmez. 

B) Kararnamede Milli Eğitim Bakanının imzasının 
Başbakanın imzasından önce veya sonra atıl-
masının hukuken önemi yoktur. 

C) Bu kararnamenin Resmî Gazete’de yayımlan-
ması zorunlu değildir. 

D) İki partili bir koalisyon hükümetinde Başbakan 
yardımcısı da bu kararnameye imza atmalıdır. 

E) Bu kararnameye karşı açılacak iptal davalarında 
Ankara idare mahkemesi görevlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Aşağıdakilerden hangisi 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu açısından belediyelere tanınan yet-
kilerden biri değildir? 

A) Doğal gaza ilişkin alacakların tahsilini yapmak 

B) Katı atıkların toplanması konusunda imtiyaz 
vermek 

C) Toplu taşıma yapmak amacıyla tünel inşa etmek  

D) Doğal gaz fiyatlarını saptamak 

E) İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. İlçelerin kurulması aşağıdaki işlemlerin hangi-
siyle olur? 

A) Bakanlar Kurulu kararıyla                         

B) Kanunla        

C) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

D) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
tarafından imzalanan müşterek kararnameyle 

E) İçişleri Bakanlığı işlemiyle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Belediyelere verilen aşağıdaki yetki ve görev-
lerden hangisi Anayasa Mahkemesince Ana-
yasa’ya aykırı bulunmuştur? 

A) Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri 
açabilmek  

B) Devlete ait her derecedeki okul binalarının 
inşaatı ile bakım ve onarımını yapmak veya 
yaptırmak  

C) Sağlık ocaklarıyla ilgili her tür tesisi açabilmek  
ve işletebilmek   

D) Okul öncesi eğitim kurumları açabilmek  

E) Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara  
da belediye hizmeti götürebilmek      
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83. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il    
özel idaresinin özelliklerine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İl genel meclisi kararları valinin onamasına 
tabidir. 

B) İl genel meclisi yılda 2 kez, mayıs ve kasım 
aylarında olağan olarak toplanır. 

C) İl genel meclisi toplantılarının gündemi vali 
tarafından belirlenir. 

D) İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsil-
cisi validir. 

E) İl genel meclisi tarafından kabul edilen il bütçesi, 
İçişleri Bakanının tasdikine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

84. Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin zorunlu 
komisyonlarından biri değildir? 

A) Çevre ve sağlık komisyonu 

B) İmar ve bayındırlık komisyonu 

C) Plan ve bütçe komisyonu 

D) Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu 

E) Ulaşım komisyonu 

 

 

 

 

85. İl genel meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğinin 
kaybedilmesi halinde, üyeliğin düşmesine aşağı-
dakilerden hangisi karar verir? 

 
A) Bölge idare mahkemesi 

B) Danıştay 

C) İl genel meclisi 

D) İdare mahkemesi 

E) Vali 

 

 

 

 

86.  
I. İl idare şube başkanları 

II. Vali 

III. İl genel meclisi 

IV. İl daimi encümeni 

V. İl idare kurulu 

Yukarıdakilerden hangileri yalnızca il genel 
idaresine aittir? 

A) I ve IV   B) I ve V 

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

 E) II, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. İl Özel İdaresi Kanunu’na göre valilerin faaliyet rapo-
runa ilişkin açıklamaları il genel meclisince yeterli 
görülmezse vali hakkında yetersizlik kararı verilir.  

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Yetersizlik kararı üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla verilir. 

B) Vali aynı zamanda il genel meclisinin de baş-
kanı olduğu için, kendisi hakkındaki yetersizlik 
kararına ilişkin herhangi bir işlem yapamaz. 

C) Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri 
Bakanlığına değil doğrudan Danıştaya 
gönderilmektedir. 

D) Yetersizlik kararı meclis başkanınca İçişleri 
Bakanlığına değil Başbakanlık aracılığıyla 
Danıştaya gönderilmektedir. 

E) Yetersizlik kararı meclis başkanınca gereği 
yapılmak üzere İçişleri Bakanına gönderilir.  
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88. İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisi 
kararları kaç gün içinde valiye gönderilmelidir? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30 

 

 

 

 

 

 

89. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye 
meclisi kararlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Belediye başkanının meclis kararlarını bir daha 
görüşülmek üzere meclise geri gönderme yetkisi 
yoktur. 

B) Belediye başkanının meclis kararlarına karşı 
idari yargıya başvurma yetkisi yoktur. 

C) Meclisin bazı kararları mahalli en büyük mülki 
amirin onamasına tabidir. 

D) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri uygun 
araçlarla halka duyurulur. 

E) Meclis kararları kesinleştiği tarihte yürürlüğe 
girer. 

 

 

 

 

 

 

90. Köy işlerini ve kanunla verilen diğer görevleri 
yerine getirmediği için mahalli en büyük mülki 
amir tarafından yazılı olarak ihtarda bulunulma-
sına rağmen iş görmeyen köy muhtarı aşağıda-
kilerden hangisinin kararı ile görevden uzaklaş-
tırılır? 

A) Yetkili il ya da ilçe idare kurulu 

B) Vali 

C) İdare mahkemesi 

D) Danıştay 

E) İçişleri Bakanı 

 

 

 

91. İl özel idaresi hizmetlerinin ağır biçimde 
aksadığını ve bu durumun halkın gündelik 
yaşantısını ağır  ve olumsuz biçimde etkile-   
diğini tespit etme yetkisi aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 

A) Sulh hukuk mahkemesi 

B) İdare mahkemesi 

C) İçişleri Bakanı 

D) Danıştay 

E) Vali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye 
meclisi kararlarının kesinleşmesiyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Belediye başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis 
kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden 
görüşülmek üzere 5 gün içinde meclise geri 
gönderebilir. 

B) Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar 
kesinleşir. 

C) Yeniden görüşülmesi istenen kararlar belediye 
meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla 
ısrar edilmesi halinde kesinleşir. 

D) Belediye başkanı ısrar üzerine kesinleşen 
kararlar aleyhine 10 gün içinde idari yargıya 
başvurabilir. 

E) Kesinleşen meclis kararlarının özetleri 7 gün 
içinde uygun araçlarla halka duyurulur. 
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93. Mahalli idarelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kendi aralarında birlik kurmaları Başbakanlığın 
iznine tabidir. 

B) İçişleri Bakanı il genel meclisi başkanının 
hiyerarşik üstü konumundadır. 

C) Karar organlarının tamamının değil, sadece en 
üst karar organlarının seçimle gelmesi Anayasal 
yönden yeterlidir. 

D) İl özel idaresi, merkezi idarenin taşra teşkilatının 
bir birimidir. 

E) Köy idaresinin kamu tüzel kişiliği bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. il özel idaresinin bütçesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bütçe, onaylanmak üzere İçişleri Bakanlığına 
gönderilir. 

B) Bütçe, il özel idaresinin mali yıl ve izleyen 2 yıl 
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. 

C) Vali, bütçe ödeneklerinin verimli ve yerinde 
harcanmasından sorumludur. 

D) İl özel idaresi bütçesine ilişkin esas ve usuller, 
Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

E) Bütçe tasarısı vali tarafından hazırlanır. 

 

 

 

 

 

 

95. İl özel idaresinin bir organı olan il genel meclisi 
aşağıdaki usullerden hangisiyle feshedilir? 

A) Valinin bildirisi üzerine İçişleri Bakanlığı 
tarafından 

B) İl genel meclisi başkanının bildirisi üzerine 
Danıştay tarafından 

C) Resen Danıştay tarafından 

D) Valinin bildirisi üzerine Danıştay tarafından 

E) İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay 
tarafından 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. İl genel meclisi çalışamaz duruma geldiğinde 
veya çalışma için yeterli çoğunluğu kaybetti-
ğinde, çalışabilir duruma gelinceye veya yeni 
meclis seçimi yapılıncaya kadar il genel meclisi 
görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından 
yürütülür? 

A) İçişleri Bakanlığınca atanan 7 kişilik bir heyet 

B) Bakanlar Kurulunca atanan geçici heyet 

C) İl encümeninin memur üyeleri  

D) İl idare heyeti 

E) Vali 
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97.  

I. Batı Trakya 

II. Makedonya 

III. Kıbrıs Adası 

IV. Rodos ve Oniki Ada 

Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangilerini, Bal-
kan Savaşları sonunda Yunanistan’a bırakmıştır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Birinci Dünya Savaşı sonunda Ortadoğu’da 
Osmanlı egemenliğinin kalkmasının, 

I. Yahudi Devleti’nin kurulması, 

II. Arap şeyhleri arasındaki rekabetten yararlanan 
İngiltere ve Fransa’nın manda adı altında Ara-
bistan’ı yağmalaması, 

III. Osmanlı Devleti’nin parçalanmasıyla ilgili gizli 
anlaşmaların yapılması 

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı sa-
vunulabilir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

99. Saltanat–Hilafet makamının nüfuzunu kuvvetlen-
dirmek, siyasi hayata etki etmek amacıyla Kurtu-
luş Savaşı sırasında kurulan İslam Teâli Cemiye-
tini, 

I. İttihat ve Terakki Partisi, 

II. Hürriyet ve İtilaf Partisi, 

III. Milli Kongre Cemiyeti 

kuruluşlarından hangileri desteklemiştir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.   
I. Yapılmasına ilişkin kararın Amasya Genelge-

si’nde yer alması 

II. Hiçbir siyasi partinin amaçlarına hizmet edilme-
yeceğine dair yemin edilmesi 

III. Kuvayımilliye birliklerinin bir komuta altında top-
lanması 

Sivas Kongresi’nin yukarıdaki özelliklerinden 
hangileri vatanın kurtuluşu için birlikte hareket 
etmenin gerekliliğini gösterir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 
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101. Türkiye’nin Misakımillî ilkelerine ulaşmasını sağ-
lamada, aşağıdakilerden hangisinin katkısı yok-
tur? 

A) Lozan Antlaşması B) Ankara Antlaşması 

C) Atina Antlaşması D) Kars Antlaşması 

 E) Gümrü Antlaşması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.   
I. Firariler Kanunu 

II. Seyyar Jandarma Müfrezeleri 

III. Bilecik Buluşması 

Yukarıdakilerden hangilerinin düzenli orduya 
geçişi hızlandırıcı etkisi olduğu savunulabilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

103. Kurtuluş Savaşı’nda Sevr Antlaşması’nın hüküm-
lerinde değişiklik yapılması aşağıdakilerden han-
gisinde öngörülmüştür? 

A) Londra Konferansı B) Bakü Kurultayı 

C) Harbord Raporu D) Paris Konferansı 

 E) Bristol Raporu 

 

 

 

 

104. Moskova Antlaşması’nda aşağıdaki konulardan 
hangisiyle ilgili hüküm yoktur? 

A) Türk milli sınırları 

B) Azınlık hakları 

C) Kapitülasyonların reddi 

D) Sevr Antlaşması’nın reddi 

E) Boğazlardaki egemenlik hakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Kurtuluş Savaşı’nda Türk ordusunun Sakarya’nın 
doğusuna çekilmesinde aşağıdakilerden hangisi-
nin etkisi olduğu savunulamaz? 

A) Afyon, Kütahya ve Eskişehir’in Yunanlıların eline 
geçmesi 

B) Aslıhanlar ve Dumlupınar Savaşlarında Türk or-
dusunun Yunanlıları mevzilerinden atamaması 

C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması 

D) Ordunun maddi ve manevi gücünün yetersiz ol-
ması 

E) İngiltere’nin Yunanistan’a para ve malzeme yar-
dımı yapması 
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106.  
- Müslüman olmayan azınlıkların fiilen ve hukuken 

Türk tebaası sayılması 

- İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türklerin 
mübadele dışında bırakılması 

hükümleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamın-
dadır? 

A) Mudanya Anlaşması B) Lozan Antlaşması 

C) Londra Konferansı D) Atina Antlaşması 

 E) İstanbul Antlaşması 

 

 

 

 

107.   
I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması 

II. Âşar vergisinin kaldırılması 

III. Birinci Beş Yıllık Plan’ın uygulanması 

Yukarıdakilerden hangileri 17 Şubat 1923 tarihin-
de İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde kabul 
edilen milli ekonomi ilkesini destekler? 

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

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

 

 

 

 

 

108.  
I. Öğretim Birliği Kanunu’nun çıkarılması 

II. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 

III. Türk Dil Kurumunun kurulması 

Osmanlı eğitim sisteminde var olan mektep–med-
rese ayrılığı yukarıdaki uygulamalardan hangile-
riyle kaldırılmıştır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

109.  
I. Türkiye’nin limanları arasında gemi işletme hak-

kının Türk vatandaşlara verilmesi 

II. Yabancılara verilen ekonomik, siyasi, adli ayrı-
calıkların kaldırılması 

III. Ağır sanayi yatırımlarının devlet eliyle kurulma-
ya başlaması 

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde ulusallaş-
tırma amacı olduğu savunulabilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Fes yerine şapka giyilmesine ilişkin yasanın çıka-
rılmasıyla, 

I. cumhuriyetçilik, 

II. inkılapçılık, 

III. laiklik 

ilkelerinden hangilerinin toplumda benimsetilme-
si amacı olduğu savunulabilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 
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111. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile Fransa 
arasında, 

I. yabancı okullar, 

II. Hatay, 

III. Musul 

konularından hangileriyle ilgili olarak sorun çık-
mıştır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

112. Balkan Antantı’nın yapılmasında, 

I. İngiltere, 

II. İtalya, 

III. Almanya 

devletlerinden hangilerinin 1933 yılından sonra 
güçlenmeye başlamasının etkili olduğu savunu-
labilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

113. Düşük mal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Talep eğrisi her zaman pozitif eğilimlidir. 

B) Gelir etkisi ile ikame etkisinin yönleri aynıdır. 

C) Gelir esnekliğinin işareti negatiftir. 

D) Giffen malı olarak da adlandırılır. 

E) Engel eğrisi çizilemez. 

 

 

 

 

114. Buğday için talebin fiyat esnekliğinin 1’den küçük 
olduğu bilindiğine göre, bir kuraklık sonucunda 
buğday arz eğrisi sola kayarsa buğday üreticile-
rinin toplam hasılatı nasıl değişir? 

A) Azalır. 

B) Artar. 

C) Talep eğrisi de sola kayacağı için değişmez. 

D) Arz esnekliğinin eğimine bağlı olarak azalabilir 
veya artabilir. 

E) Halkın buğday tüketiminde bir değişiklik 
olmayacağı için değişmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115. Bir talep eğrisinin eğimi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Talep eğrisinin eğimi aynı zamanda fiyat 
esnekliğini de gösterir. 

B) Talep eğrisinin eğimi, fiyat esnekliğinin tersini 
verir. 

C) Talep eğrisinin eğimi fiyat değişikliklerinin talepte 
ortaya çıkardığı yüzde değişmeyi gösterirken, 
esneklik mutlak değişmeyi gösterir. 

D) Talep eğrisinin eğimi, talep miktarının fiyat 
değişmelerine gösterdiği duyarlılığın bir ölçü-
südür. 

E) Talep eğrisinin eğimi her zaman negatif olduğu 
halde, fiyat esnekliği her zaman pozitif olur. 
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116. İki mal için tüketiciye ait fayda fonksiyonu 
1/2U = (xy)  ise, x’in marjinal faydası ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Negatiftir. 

B) Tüketilen x malı miktarı arttıkça azalmaz. 

C) Tüketilen y malı miktarı arttıkça artar. 

D) Tüketilen y malı miktarından etkilenmez. 

E) Tüketilen x malı miktarından etkilenmez. 

 

 

 

 

117. Tüketici dengesi üzerinde bulunmayan bir öğrenci 
tüketici dengesinin gerektirdiğinden daha fazla film 
seyretmekte, buna karşılık daha az kitap okumak-
tadır. 

Bu öğrenci tüketici dengesine doğru hareket 
ettikçe filmlerden ve kitaplardan elde ettiği 
marjinal faydalar nasıl değişir? (MF: marjinal 
fayda) 

 MF (Filmler) MF (Kitap) 

A)   Azalır Azalır 

B)   Artar Azalır 

C)   Azalır Artar 

D)   Artar Artar 

E)   Değişmez Değişmez 

 

 

118. Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre içbükey olması 
durumunda tüketici dengesiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Mallardan sadece biri tüketilir. 

B) Malların hiçbiri tüketilmez. 

C) Her iki mal da tüketilir. 

D) Bütçe doğrusunun eğimine bağlı olarak 
mallardan biri veya her ikisi de tüketilebilir. 

E) Denge, kayıtsızlık eğrisinin bütçe doğrusuna 
teğet olduğu noktada oluşur. 

 

 

 

119. İkame etkisini ölçebilmek için aşağıdakilerden 
hangisi yapılır? 

A) Gelir sabit tutulur ve yeni bir kayıtsızlık eğrisine 
geçilir. 

B) Gelir sabit tutulur ve orijinal kayıtsızlık eğrisi 
üzerinde kalınır. 

C) Fiyatlar sabit tutulur ve yeni bir kayıtsızlık 
eğrisine geçilir. 

D) Fiyatlar sabit tutulur ve orijinal kayıtsızlık eğrisi 
üzerinde kalınır. 

E) Hem gelir hem de fiyatlar sabit tutulur ancak yeni 
bir kayıtsızlık eğrisine geçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Sermaye stokunun sabit olduğu bir firmada 
çalışan 1., 2. ve 3. işçilerin marjinal ürünleri 
sırasıyla 20, 17 ve 11 ise bu üç işçinin ürettiği 
toplam ürün kaç birimdir? 

A) 11 B) 40 C) 46 D) 47 E) 48 
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121. Tam rekabetçi bir firma için kâr maksimizasyo-
nunun sağlandığı üretim düzeyinde, toplam hası-
lat (TR) ve toplam maliyet (TC) eğrileriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) TC eğrisi TR eğrisini alttan keser. 

B) TC eğrisi TR eğrisini yukarıdan keser. 

C) Aynı eğime sahiptirler. 

D) Birbirlerine daima teğet olurlar. 

E) Birbirlerine teğet olamazlar. 

 

 

 

 

122. Marjinal maliyet eğrisi U şeklinde olan bir firma-
nın kârını maksimize eden üretim düzeyiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Her zaman pozitif ekonomik kâr anlamına gelir. 

B) Her zaman pozitif üretici artığı anlamına gelir. 

C) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu 
ve marjinal maliyetin azaldığı yerdedir. 

D) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu 
ve marjinal maliyetin arttığı yerdedir. 

E) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olduğu 
ve marjinal maliyetin sabit olduğu yerdedir. 

 

 

 

 

 

123. Tam rekabetçi bir firmanın ekonomik kârıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Toplam hasılatından büyüktür. 

B) Toplam hasılatına eşittir. 

C) Toplam hasılatından küçüktür. 

D) Arz eğrisinin esnekliği düşük ise toplam 
hasılatından küçüktür. 

E) Arz eğrisinin esnekliği yüksek ise toplam 
hasılatından büyüktür. 

 

 

 

124. Uzun dönemde, bir tekelci rekabet firmasının 
üretimini gerçekleştirdiği noktada ortalama 
toplam maliyet eğrisinin eğimi nasıldır? 

A) Negatiftir. 

B) Pozitiftir. 

C) Sıfırdır. 

D) Sonsuzdur. 

E) Marjinal maliyete eşittir. 

 

 

 

 

 

125. İki Cournot düopol firmasının tepki fonksiyonları 
1 2 2 1q = 95 - 0,5q ve q = 50 - 0,25q ’dir. 

Firmaların kârlarını maksimize eden * *
1 2q q  

Cournot dengesi üretim düzeyleri sırasıyla 
kaçtır? 

A) 80, 80 

B) 80, 30 

C) 30, 30 

D) 30, 80 

E) 110, 110 

 

 

 

 

126. Firmaların homojen bir mal üretmeleri 
durumunda ortaya çıkacak Bertrand denge 
fiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Cournot denge fiyatına eşittir. 

B) Tekel fiyatına eşittir. 

C) Stackelberg fiyatına eşittir. 

D) Firmaların marjinal maliyetlerinden bağımsızdır. 

E) Firma sayısından bağımsızdır. 
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127. Sadece iş gücünü girdi olarak kullanan tam 
rekabetçi bir firma için, iş gücünün marjinal 
verimliliği -0,7

LMP = 2L ve malın fiyatı 20 ise 
firmanın iş gücü talep eğrisi aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 

A) −0,710L   B) −0,720L  

C) −0,740L   D) −0,7100L  

 E) −0,7200L  

 

 

 

 

128. Bir doktor hastalarını gelirlerine göre zengin ve fakir 
olmak üzere iki gruba ayırıp, zengin hastalarından 
daha yüksek fakir hastalarından ise daha düşük bir 
ücret talep etmektedir. 

Doktorun bu uygulamasına ne ad verilir? 

A) Gini fiyatlaması 

B) Lerner fiyatlaması 

C) Birinci derece (tam) fiyat farklılaştırması 

D) İkinci derece fiyat farklılaştırması 

E) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması 

 

 

 

 

 

 

129. Harcanabilir gelir sabitken otonom tüketimde 
meydana gelen artış sonucunda aşağıdakilerden 
hangisinin gerçekleşmesi beklenir? 

A) Tüketim fonksiyonunun yukarı doğru kayması 

B) Tüketim fonksiyonunun aşağıya doğru kayması 

C) Denge milli gelir düzeyinin azalması 

D) Tüketim fonksiyonu üzerinde yukarıya doğru 
hareket edilmesi 

E) Tüketim fonksiyonu üzerinde aşağıya doğru 
hareket edilmesi 

 

 

130.  

 Üretim Miktarı Birim Fiyatı (YTL) 
 1. Yıl 2. Yıl 1. Yıl 2. Yıl 

A Malı 4 6 0,4 0,3 
B Malı 5 3 0,2 0,5 
C Malı 6 8 0,6 0,8 
 

Yukarıdaki tabloya göre, baz yılı olarak 1. yıl 
seçilmişse, 1. yıldaki reel GSYİH miktarı kaç 
YTL’dir? 

A) 10,3 B) 9,7 C) 8,5 D) 7,8 E) 6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131. Hane halkının, firmaların ve devletin olduğu dışa 
kapalı bir ekonomide harcama çarpanı aşağıdaki-
lerden hangisine eşittir? (MPS:marjinal tasarruf 
eğilimi, MPC:marjinal tüketim eğilimi, MPT:marjinal 
vergi oranı) 

A) 1 / 1-(MPC-MPS) 

B) 1 / MPS 

C) 1 / (1-MPS) 

D) 1 / 1-MPC(1-MPT) 

E) 1 / MPC(1-MPT) 
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132. IS eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) IS eğrisi, negatif eğimlidir. 

B) IS eğrisi, mal piyasasının dengede olduğu 
noktaları gösterir. 

C) Faiz oranındaki değişiklik IS eğrisinin kaymasına 
neden olur. 

D) Otonom harcamalardaki değişiklik IS eğrisinin 
kaymasına neden olur. 

E) Gelirdeki değişiklik IS eğrisi üzerinde hareket 
etmeyi ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

133. Toplam arz eğrisinin dikey olduğu durumda 
aşağıdakilerden hangisi çıktı miktarını değiştirir? 

A) Hem para hem de maliye politikası değişiklikleri 

B) Sadece para politikası değişiklikleri 

C) Sadece maliye politikası değişiklikleri 

D) Sermaye, emek veya teknolojideki değişiklik 

E) Toplam talepteki değişiklikler 

 

 

 

 

 

 

 

134. Hane halkının tasarruflarını artırdığı durumda 
aşağıdakilerden hangisinde bir kayma gözlenir? 

A) İthalat fonksiyonunda 

B) Tüketim fonksiyonunda 

C) Toplam arz fonksiyonunda 

D) İhracat fonksiyonunda 

E) İş gücü talebi fonksiyonunda 

 

135. Tüketimin; gelir arttığı durumda göstereceği artı-
şa göre, gelir azaldığında daha az gerilemesine 
ne ad verilir? 

A) Mandal (ratchet) etkisi 

B) Çarpan etkisi 

C) Likidite etkisi 

D) Hızlandıran etkisi 

E) Stok etkisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Yatırımların faiz esnekliği yüksekse, para politika-
sının çıktı miktarı üzerindeki etkisi ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Para arzı artışları faiz oranını düşürerek 
yatırımları artırır, bu da çıktı miktarını artırır. 

B) Para arzı artışları faiz oranını etkilemeyece-
ğinden, yatırım ve çıktı miktarı değişmez. 

C) Para arzı artışları dışlama etkisi yaratacağından 
yatırımı azaltır, bu da çıktı miktarını düşürür. 

D) Para arzı artışları para talebinin artmasına yol 
açacağından faiz oranını yükseltir, bu da para 
politikasının etkinliğini düşürür. 

E) Para arzı artışları para talebinin azalmasına yol 
açacağından faiz oranını düşürür, bu da para 
politikasının etkinliğini artırır. 
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137. Tam istihdamın geçerli olduğu bir ekonomide, 
hükümet harcamalarındaki bir artış kısa dönemde 
fiyatlar genel düzeyi ile çıktı düzeyini nasıl 
etkiler? 

 Fiyatlar genel düzeyi Çıktı düzeyi 

A)   Düşer Değişmez 

B)  Artar Değişmez 

C)  Artar Düşer 

D)   Düşer Artar 

E)   Düşer Düşer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Modern Kaynesyen teoriye göre, paranın dolanım 
hızıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur? 

A) Sabittir. 

B) Sadece kısa dönemde değişken olup uzun 
dönemde sabittir. 

C) Hem faiz oranıyla hem de gelirle pozitif yönlü bir 
ilişki içindedir. 

D) Faiz oranıyla pozitif yönlü bir ilişki içindedir an-
cak gelirle böyle bir ilişkisi yoktur. 

E) Faiz oranı ve gelirden bağımsızdır. 

 

 

 

 

 

 

 

139. Aşağıdakilerden hangisi Klasik modelde üretim 
ve iş gücü arzını belirleyen faktörlerden biridir? 

A) İşçilerin boş zamandan sağladıkları faydanın 
değişmesi 

B) Merkez bankasının bağımsızlığı 

C) Devlet harcamalarının düzeyi 

D) Yatırım malları talebinin düzeyi 

E) Para miktarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. Parasal ücretlerin ve fiyatların değişken olduğu 
Keynesyen modelde, para arzındaki bir artış 
aşağıdakilerin hangisinde bir azalmaya yol açar? 

A) Parasal ücretler 

B) Fiyatlar 

C) Reel ücretler 

D) İstihdam düzeyi 

E) Sabit sermaye harcamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A 

 
Kaymakam Aday. / 2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 32 

141. Yeni Klasik modele göre, rasyonel beklentilere 
sahip ve fiyatlarını bu beklentilere göre belirleyen 
firmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Firmalar için, değerlendirilmemiş kâr fırsatları 
varlığını uzun süre sürdürür. 

B) Para arzı arttığında, kendi fiyatlarının öteki 
fiyatlara göre yükseldiğini düşünerek çıktı 
düzeylerini artırırlar. 

C) Genel olarak, fiyatları ve ücretleri mal ve iş gücü 
piyasasında denge düzeylerini sağlayacak 
biçimde belirlerler. 

D) Kendi mallarına olan talep eğrisi ile arz eğrileri 
hakkında bilgiye sahip olamazlar. 

E) İstedikleri kadar iş gücünü firmaya çekebilmek 
için işçiler arasında farklı ücret oranlarını koruma 
eğiliminde olurlar. 

 

 

 

 

 

 

 

142. Yeni Klasik yaklaşım ile Monetarist yaklaşımın 
Phillips eğrisi ile ilgili görüşleri arasındaki en 
büyük fark aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Monetarist yaklaşım kısa dönemde dik Phillips 
eğrisinin varlığını kabul ederken Yeni Klasik yak-
laşım kısa dönemde negatif eğimli bir Phillips 
eğrisinin varlığını ileri sürer. 

B) Monetarist yaklaşım kısa dönemde negatif eğimli 
bir Phillips eğrisinin varlığı kabul ederken, Yeni 
Klasik yaklaşım Phillips eğrisinin kısa dönemde 
de dik olacağını ileri sürer. 

C) Monetarist yaklaşım uzun dönemde negatif 
eğimli bir Phillips eğrisinin varlığını kabul 
ederken, Yeni Klasik yaklaşım sadece uzun 
dönemde negatif eğimli bir Phillips eğrisinin 
geçerli olacağını ileri sürer. 

D) Monetarist yaklaşım uzun dönemde negatif 
eğimli bir Phillips eğrisinin varlığını kabul 
ederken Yeni Klasik yaklaşım Phillips eğrisinin 
uzun dönemde dik olacağını ileri sürer. 

E) Monetarist yaklaşım kısa dönemde, Yeni Klasik 
yaklaşım ise uzun dönemde Phillips eğrisinin 
yatay olduğunu ileri sürer. 

 

 

143. Sürekli gelir hipotezine göre aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Ortalama tüketim eğilimi geçici gelirin cari gelire 
oranıdır. 

B) Tüketim, geçici gelire ve sürekli gelire eşit 
derecede bağımlıdır. 

C) Tüketim uzun dönemde her zaman sürekli gelire 
eşittir. 

D) Tüketim cari gelirin bir fonksiyonudur. 

E) Tüketim sürekli gelirin bir fonksiyonudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Doğal işsizlik oranını düşürmeyi amaçlayan 
politikalara ne ad verilir? 

A) İstikrar politikaları 

B) Makroekonomik politikalar 

C) İstihdam politikaları 

D) Kur politikaları 

E) Yapısal politikalar 
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145. Aşağıdakilerden hangisi 1923 Türkiye İktisat 
Kongresi’ne katılan delege grupları arasında yer 
almamıştır? 

A) Asker 

B) Çiftçi 

C) İşçi 

D) Sanayici 

E) Tüccar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın sektörel 
planlamada bir önceki plana göre en belirgin 
özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tarım ve sanayi sektörleri arasında dengeli 
büyümenin esas alınması 

B) Sanayi ve hizmetler sektörleri arasında dengeli 
büyümenin esas alınması 

C) Tarım sektörünün sürükleyici sektör olarak 
belirlenmesi 

D) Sanayi sektörünün sürükleyici sektör olarak 
belirlenmesi 

E) Hizmetler sektörünün sürükleyici sektör olarak 
belirlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde 
uygulamaya konulan istikrar programının kısa 
dönemli hedefleri arasında yer almaz? 

A) Enflasyonun düşürülmesi 

B) İhracatın artırılması 

C) Yabancı sermaye girişinin hızlandırılması 

D) KİT açıklarının kapatılması 

E) TL’nin revalüe edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Tüketici 
Fiyatları ve Üretici Fiyatları Endekslerinin hesap-
lanmasında kullanılan son temel yıl aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) 1987 B) 1992 C) 1994 D) 2003 E) 2005 
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149. Türkiye’de uygulanan enflasyon hedeflemesinde 
kullanılan enflasyon göstergesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tüketici fiyatları endeksi  

B) Üretici fiyatları endeksi  

C) GSMH deflatörü 

D) Çekirdek enflasyon 

E) Varlık fiyatları endeksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150. Türkiye’de özelleştirme uygulamaları en çok 
hangi yöntemle gerçekleşmiştir? 

A) Halka arz 

B) İMKB’de satış 

C) Uluslararası piyasalarda arz 

D) Bedelli devir 

E) Blok satış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 
son yıllarda yaşanan sıcak para hareketlerinin 
temel nedenleri arasında sayılamaz? 

A) Uluslararası likidite fazlalığı  

B) Yurt içi reel faiz oranlarının nispi yüksekliği 

C) Kur artışlarının düşüklüğü 

D) İç tasarruf yetersizliği 

E) Yabancı sermaye hareketlerinden vergi 
alınmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. Türkiye ekonomisinde 2006 yılı GSMH büyüme 
hızı yüzde kaçtır? 

A) 4,5 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7 
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153. AB’ye adaylık sürecindeki görüşmeleri düzenle-
yen Müzakere Çerçeve Belgesi uyarınca, aşağı-
daki ilkelerden hangisinin ciddi ve sürekli olarak 
ihlali müzakerelerin askıya alınması için gerekçe 
oluşturamaz? 

A) Laiklik 

B) Demokrasi 

C) Özgürlük 

D) Hukukun üstünlüğü 

E) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. AB müktesebatına uyum programı çerçevesinde 
yapılması öngörülen düzenlemelerin hangi yıla 
kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir? 

A) 2009  B) 2011  C) 2013 

 D) 2015  E) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155. AB müktesebatına uyum amacıyla çıkarılan Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu uyarınca, adli soruşturma 
ve kovuşturmaya ilişkin olarak aşağıdakilerden 
hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır? 

A) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanma-
sı halinde suç işlenmesine yol açacak bilgi ve 
belgeler 

B) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanma-
sı halinde suçların önlenmesi ve soruşturulması 
ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuş-
turulmasını tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler 

C) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanma-
sı halinde hakkında dava açılmış bir kişinin adil 
yargılama hakkını ihlâl edecek bilgi ve belgeler 

D) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanma-
sı halinde yargılama görevinin gereğince yerine 
getirilmesini engelleyecek bilgi ve belgeler 

E) Açıklanması ya da zamanından önce açıklanma-
sı halinde kolluk güçleri mensuplarını şüphe al-
tında bırakacak bilgi ve belgeler 

 

 

 

 

 

 

 

156. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 
Karşılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarın-
ca, aşağıdakilerden hangisi sulh yoluyla karşıla-
nabilecek zararlar arasında yer almamaktadır? 

A) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır 
ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar 

B) İşkence mağduru olma hâlinde uğranılan zarar-
lar ve tedavi giderleri 

C) Yaralanma ve sakatlanma hâllerinde uğranılan 
zararlar ve tedavi giderleri 

D) Ölüm hâlinde uğranılan zararlar ile cenaze gider-
leri 

E) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyet-
ler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşama-
malarından kaynaklanan maddi zararlar 
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157. Aile Koruma Kanunu, Aile Mahkemesi hâkiminin 
koruma kararına aykırı davranan eş veya diğer 
aile bireyleri hakkında aşağıdakilerden hangisini 
öngörmektedir? 

A) Fiili başka bir suç oluşturmuyor ise koruma kara-
rına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri 
hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. 

B) Fiili başka bir suç oluşturmuyor ise koruma kara-
rına aykırı davranan eş veya diğer aile bireyleri 
hakkında mağdurun ya da mağdurların şikayeti 
üzerine işlem yapılır. 

C) Fiilin başka bir suç oluşturup oluşturmadığının 
tespiti için soruşturma açılır. 

D) Fiilin başka bir suç oluşturup oluşturmadığına 
bakılmaksızın, koruma kararına aykırı davranan 
eş veya diğer aile bireyleri hakkında ayrıca 3 
aydan 6 aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

E) Fiilin başka bir suç oluşturup oluşturmadığına 
bakılmaksızın, koruma kararına aykırı davranan 
eş veya diğer aile bireyleri hakkında uygun 
maddi ve manevi tazminata hükmolunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

158. AB’ye adaylık sürecinde hazırlanan Ulusal Prog-
ramların kabul ediliş yılları aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) 2000-2002  B) 2001-2003 

C) 2002-2004  D) 2003-2005 

 E) 2005-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. 2003 yılında çıkarılan ilgili yönetmelik uyarınca 
aşağıdakilerden hangisinin İl İnsan Hakları Kurul-
larına katılacak temsilcisi valilik tarafından belir-
lenmez? 

A) Ticaret odaları B) Sanayi odaları 

C) Barolar  D) Okul-aile birlikleri 

 E) Sivil toplum kuruluşları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Danışma 
Kurulunun görevlerinden biri değildir? 

A) İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunmasına 
ilişkin konularda tavsiyelerde bulunmak 

B) İnsan haklarına ilişkin olarak ilgili kuruluşlar 
arasında iletişim sağlamak 

C) Irkçılık, her türlü ayrımcılık ve yabancı düşmanlı-
ğı konularında görüş bildirmek 

D) İnsan hakları ihlallerinin durumuna ilişkin raporlar 
sunmak 

E) İnsan Hakları Üst Kurulunun üyelerini seçmek 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 

 

 


