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1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. Bu 
testte 160 soru vardır. Bu test için verilen toplam 
cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 

2. Bu sınavda A ve B olmak üzere iki tür soru kitapçığı 
vardır. 

3. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız.  

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işa-
retlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

 

 

 

 

6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

7. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate 
alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en 
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru 
bırakmamanız yararınıza olabilir. 

8. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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A 1 

1. Sovyet Rusya’nın 3 Mart 1918 tarihinde, Osmanlı 
Devleti’ni de ilgilendiren Brest Litowsk Antlaşma-
sı’nı imzalamasının nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Milletler Cemiyetinin kurulması 

B) Amerika’nın Birinci Dünya Savaşı’na katılması 

C) Rusya’nın rejim değişikliği nedeniyle savaştan 
çekilmesi 

D) Osmanlı Devleti’nin Kafkas Cephesi’nde yenil-
mesi 

E) Almanya ve müttefiklerinin savaştan yenik çıka-
caklarının anlaşılması 

 

 

 

2.  
I. Elazığ Valisi Ali Galip 

II. Ankara Valisi Muhittin Paşa 

III. Sivas Valisi Reşit Paşa 

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi’ni en-
gelleme faaliyetinde bulunmuştur? 

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

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

 

 

 

3. Fransa, İngiltere’nin müttefiği olduğu hâlde 1920 yılı 
Mayıs ayı sonlarına doğru TBMM Hükûmetinden yir-
mi günlük ateşkes isteğinde bulunmuştur. 

Fransa’nın bu isteğinde, İngiltere’nin izlediği aşa-
ğıdaki politikalardan hangisinin etkili olduğu sa-
vunulabilir? 

A) Ren Bölgesi sorununda Almanya’ya yakınlık gös-
termesi 

B) Sömürgelerinin olması 

C) TBMM’ye karşı Yunanistan’ı desteklemesi 

D) Musul’u işgal etmesi 

E) Batum’dan çekilmesi 

 

4. 24 Ekim 1920 tarihinde Batı Cephesi’nde Çerkez Et-
hem’in Kuvayiseyyaresi, cephedeki bazı ordu birlik-
leriyle birlikte Gediz’de Yunan kuvvetlerine saldırmış, 
ancak bu saldırının sonucu yenilgi olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu yenilgiyle ilgili geliş-
melerden biri değildir? 

A) Ali Fuat Paşa’nın Moskova’ya elçi olarak gönde-
rilmesi 

B) Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması 

C) İsmet Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına 
atanması 

D) Batı Cephesi’nin ikiye ayrılması 

E) Çerkez Ethem’in ayaklanması 

 

 

 

 

 

 

5. 27 Ekim 1923 tarihinde Fethi Okyar Hükûmetinin çe-
kilmesi üzerine Meclisteki grupların bakanlıklar için 
önerdikleri adayların çoğunluk sağlayamaması nede-
niyle hükûmet bunalımı ortaya çıkmıştır. 

Bu hükûmet bunalımına aşağıdakilerden hangisi 
çözüm olarak getirilmiştir? 

A) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi 

B) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli se-
çim sistemine geçilmesi 

C) Halifeliğin kaldırılması 

D) Çok partili döneme geçilmesi 

E) Bakanlar Kurulunu oluşturma biçiminin değiştiril-
mesi 
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6. Aşağıdakilerden hangisi 13 Ekim 1921 tarihinde 
yapılan Kars Antlaşması’nın sonuçlarından biri-
dir? 

A) Nahçıvan Bölgesi’ne özerklik verilmesi 

B) Ermenilerin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi 

C) Sevr Antlaşması’nın Ermenilere tanıdığı hakların 
hükümsüz olması 

D) Kafkas Cumhuriyetlerinin Sovyet Rusya’ya bağ-
lanması 

E) Kars ve dolaylarının yeniden Türkiye topraklarına 
katılması 

 

 

 

 

7. Lozan Antlaşması’ndan sonra, 

I. Bozkurt-Lotus Olayı, 

II. devlet borçlarının ödenme şekli, 

III. savaş tazminatı 

konularından hangileri Türkiye Cumhuriyeti’yle 
Fransa arasında sorun olmuştur? 

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

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

 

 

 

8. Serbest Cumhuriyet Partisi, 

I. cumhuriyetçilik, 

II. milliyetçilik, 

III. devletçilik 

anlayışlarından hangileriyle, Cumhuriyet Halk 
Partisinden ayrı bir programı benimsemiştir? 

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

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

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, halkın dinî duygularının 
sömürülmesini önlemek amacıyla gerçekleştiril-
miştir? 

A) Millet Mekteplerinin kurulması 

B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması 

C) Miladi takvimin kabul edilmesi 

D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi 

E) Köy enstitülerinin açılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

I. karma ekonomi ilkesini benimsemesi, 

II. tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler 
tarafından okutulmasına karşı çıkan Fransız 
okullarını kapatması, 

III. Adana-Mersin demiryolunu Fransız şirketinden 
satın alması 

durumlarından hangilerinin tam bağımsızlık poli-
tikasının bir sonucu olduğu savunulabilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 
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11. Atatürk: “Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolun-
da, uluslararası ilişkilerde bütün çağdaş milletlere pa-
ralel ve onlarla bir uyum içinde yürümekle beraber, 
Türk toplumunun özel karakterini, başlı başına ba-
ğımsız kimliğini korumaktır.” demiştir. 

Atatürk’ün bu ifadesiyle, 

I. dünya barışına katkıda bulunmak, 

II. kültürel değerleri korumak, 

III. çağın gereklerinden yararlanmak 

ilkelerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? 

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

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

 

 

12. Atatürk: “Biz olağanüstü olarak alınan ve fakat kanuni 
olan tedbirleri, hiçbir vakit ve hiçbir suretle, kanunun 
üstüne çıkmak için vasıta olarak kullanmadık, aksine 
memlekette düzen ve güvenlik kurmak için uyguladık: 
devletin hayat ve bağımsızlığını temin için kullandık. 
Biz o tedbirleri milletin medeni ve sosyal gelişmesin-
de istifadeli kıldık.” demiştir. 

Atatürk bu açıklamasıyla, 

I. İstiklal Mahkemelerinin kurulması, 

II. Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması, 

III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi 

gelişmelerinden hangileriyle ilgili zorunluluklara 
vurgu yapmıştır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

13. Türkiye Cumhuriyeti’nde Bursa Olayı adıyla bili-
nen olay aşağıdakilerden hangisine bir tepkidir? 

A) Ezanın Türkçe okunmasına 

B) Tekke ve türbelerin kapatılmasına 

C) Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabul edil-
mesine 

D) Medreselerin kapatılmasına 

E) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılma-
sına 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç içinde 
verilen kavramın anlamı yoktur? 

A) Bu yönetmelik, okullarda yapılacak denetimlere 
ilişkin esaslara açıklık ve işlerlik kazandırmak 
için hazırlanmıştır. (Amaç) 

B) Bu yönetmelikte geçen “bakan” sözü, Millî Eğitim 
Bakanını, “genel müdür” sözü, İlköğretim Genel 
Müdürünü ifade eder. (Öncelik) 

C) Bu yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş 
ve görevlerine ilişkin yasa, tüzük ve öteki 
yönetim metinlerinden yararlanılarak oluşturul-
muştur. (Dayanak) 

D) Bu yönetmelik, okullarda yapılacak denetimin 
temel esaslarını içine almaktadır. (Kapsam) 

E) Bu yönetmelik hükümleri, Resmî Gazete’de 
yayımlandığı tarihten üç ay sonra uygulanmaya 
başlanır. (Yürürlük) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. (I) Yunus Nadi Öykü Ödülü bu yıl iki yazara verildi. 
(II) Bunlardan biri, şiirleri ve öykülerinin yanı sıra der-
gi ve gazetelerde yayımlanan makale ve röportajlarıy-
la da tanıdığımız bir isim. (III) Üçüncü öykü kitabı, ya-
zarın, bu ödülü kazanmasını sağladı. (IV) Kitapta bir-
biriyle ilişkili on öykü yer alıyor. (V) Büyülü masallar 
olarak tanımlanabilecek öykülerin tümünde, yazarın 
şiirsel anlatımı ve duru dili ön plana çıkıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de öznellik söz konusudur? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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16. Çizgisiz kâğıda yazarken sayfanın sol üst başından 
başlayıp gittikçe aşağı doğru sarkan yazılarını neden 
çizgili kâğıda yazmadığı sorulunca, “Raydaki loko-
motif gibi başkalarının çizdiği çizgi üzerinde yürüme-
ye mecbur muyum? Düz kâğıt üzerine dilediğim gibi 
yazıyorum.” diyen bu yazar, edebiyatımızın unutul-
maz kalemlerindendir. 

Bu cümledeki altı çizili sözle yazarın hangi özelli-
ği belirtilmek istenmiştir? 

A) Başkalarına güvenmeme 

B) Eleştiriden hoşlanmama  

C) Yönlendirilmek istememe  

D) Değişime açık olmama 

E) Kendini yenilememe 

 

 

 

 

 

 

 

17. Bir sanatçının yapıtlarıyla ilgili olarak aşağıda 
verilen yargılardan hangisi kanıtlanabilir nitelikte 
değildir? 

A) Okurların düş gücünü harekete geçiren, onları 
farklı dünyalara götüren bu tür yapıtlara ilginin 
artması bekleniyor. 

B) Anlatımı tekdüzelikten kurtarmak için cümlelerin 
sonunda değişik zamanlı fiiller kullanılmıştır. 

C) Olaylar, roman kişilerinin ağzından ve yöresel dil 
özellikleriyle yansıtılmıştır. 

D) Anlatılanların bir kısmı İstanbul’da başlıyor, son-
ra Anadolu’nun değişik yerlerinde devam ediyor. 

E) Olay başladıktan sonra geriye, roman kahrama-
nının çocukluğuna dönüldüğü de olur. 

 

 

 

 

 

18. Tüm dünyada artık, üretim tekniklerinin geliştirilmesi 
için fiziksel gücün artırılmaya çalışılmasından çok, bi-
reylerin iyi yetişmiş olmasına önem veriliyor. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en 
yakındır? 

A) Üretim tekniklerinde meydana gelen değişiklikler 
teknolojinin ürünüdür. 

B) Dünyada en büyük değişiklik üretim araçlarında 
olmuştur. 

C) Üretim, bireysel çalışmadan çok, ortak çalışma-
nın ürünüdür. 

D) Üretimle ilgili yenilikler, eğitimli, donanımlı insan-
lara gereksinimi artırıyor. 

E) Teknolojik ilerleme üretimde verimliliği artırıyor. 

 

 

 

 

 

 

19. (I) Türkiye’de modern mimari yapıların yanında, ko-
runmaya değer özgün, eski mimari değerler de dikkat 
çekiyor. (II) Bu değerlerin her birinin bir işlevi, bizim 
için bir önemi ve anlamı var. (III) Binlerce yıllık tarihin 
yaratısı olan mimarinin kültürel bir değere dönüşe-
bilmesi için herkesin bu yapılar hakkında bilgi sahibi 
olması gerekir. (IV) Son zamanlarda, gerek kamuda 
gerek özel kesimlerde çalışmalarımıza duyulan ilginin 
arttığını gözlemliyoruz. (V) Bu durum gelecek için az 
da olsa bize umut veren bir ışık. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde toplumsal bir sorumluluk dile getirilmiştir? 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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20. Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 01.12.2008
                  I                                            II  

günlü, … Sayılı karar ve bu kararın dayandığı gerek- 
         III                                                           

çenin hukuka ve usule uygun olduğu görülmüş, tem-
          IV             V 

yiz isteminin reddi ile alınan kararın onanmasına oy 
  

birliğiyle karar verilmiştir. 

Bu cümledeki numaralanmış yerlerin hangisinde 
bir yazım yanlışı vardır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 

A) Kaza sisten dolayı kaynaklandı. 

B) Sağanak yağış trafiğin kilitlenmesine neden oldu. 

C) Yanıldıklarını anlamaları uzun sürmedi. 

D) Başarısında, sorumluluklarının bilincinde olması-
nın payı çoktu. 

E) Kendini, severek yaptığı mesleğine adamıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Böyle zor bir işi kısa sürede tamamlayarak hepi-
mizi şaşırttı. 

B) Çelişkili sözleri ona duyduğumuz güveni sars-
mıştı. 

C) Kendine özgü davranışlarıyla çevresindekilerin 
dikkatini çeken biriydi. 

D) Son günlerde her şeyi gözünde büyütüp kendine 
sorun ediyor. 

E) Çocukları arasında hiçbir zaman ayrıcalık yap-
madığını söylüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Kısa bir Paris yolculuğu, kentler, kenti simgeleyen 
kavramlar ve mekânlar üzerine yeniden düşünmemi 
sağladı. Sıklıkla İstanbul geldi aklıma. İmgeler zen-
giniydi bu kent. Boğaziçi, erguvanlar, Galata Köp-
rüsü, balıkçılar, martılar, vapurlar, İstiklal Caddesi, 
kentin gürültüsü… Tek bir fotoğraf karesine sığdırı-
lamayacak kadar çok görüntü ve anlam… Böyle bir 
kenti anlatmak mümkün müdür? 

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) Yalın bir söylemi vardır. 

B) Eksiltili cümleye yer verilmiştir. 

C) Sözde soru cümlesi kullanılmıştır. 

D) Eylemler oluş sırasına göre verilmiştir. 

E) Örnekler sıralanmıştır. 
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24. ----. Belli ki yazar, ayrıntılarla gerçeklik duygusunu 
güçlendirmek istemiş. Neredeyse bir çırpıda oku-
nabilecek kadar sürükleyici bir dile sahip olan roma-
nın tek zorluğu bu. Anlatım zaman zaman dipnotlarla 
desteklense de yöreye özgü kültürel özelliklere ya-
bancı olanlar, romana kendini kaptırmakta bir parça 
zorlanabilir. Ama aynı zorluğun okunan bir Rus roma-
nında ya da Batı romanında da karşımıza çıkabile-
ceği de göz ardı edilmemelidir. 

Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Yapıtta, yazarın, yöre kültürüne özgü ögelere 
bolca yer verdiğini görüyoruz 

B) Yazar, doğup büyüdüğü, çok sevdiği yörede 
okurlarıyla gezintiye çıkıyor 

C) Zor okunan bir roman olmaması için yazar, her 
aşamada çok titiz davranmış 

D) Birbirinden farklı kültürlerin yansıtıldığı yapıtlar, 
okurların ilgisini daha çok çekiyormuş 

E) Yerli ya da yabancı olsun, kimi yapıtlar her okura 
seslenemez 

 

 

 

25. Üzerinde çok düşünmeyi gerektirmeyen bazı bilgiler 
insanı rahatlatır; özellikle de ----. Gerçekleştirilmemiş 
hayaller, tamamlanmayı bekleyen işler, becerileri 
yitirme korkusu gibi bir yığın kaygı, insanın nabzında 
atar durur. Bir kitapta karşıma çıkan şu bilgileri, 
benzer kaygılar duyan kişileri yatıştırır ümidiyle pay-
laşmak istedim: Goethe, en büyük yapıtı “Faust”u 83 
yaşında yazmış; Verdi, “Othello” operasını besteler-
ken 75 yaşında imiş; Mimar Sinan, “Süleymaniye Ca-
mii”ni 70 yaşında bitirmiş. 

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) yenilikten hoşlanan ve her yeniliği yakından takip 
eden insanları 

B) geleceğin neler getireceği konusunda gerginlik 
yaşayan bazı sanatçıları, bilim insanlarını 

C) hiçbir ayrım yapmadan hemen her dergiye şiir 
yetiştiren kimi şairleri 

D) çalışmalarıyla, yaptıklarıyla insanları iyiye, gü-
zele, doğruya yöneltmek isteyenleri 

E) hiçbir akım içinde yer almayan, toplumsal so-
runlardan çok bireysel konuları işleyenleri  

 

26. Koleksiyon ve koleksiyonculuk, sonu olmayan bir tut-
ku. Pul, para, kartpostal, maket… Gün gelir biriktirdi-
ğiniz objeler dağ gibi olur. Ama yenilerini edinme tut-
kusu sarmıştır bir kez benliğinizi. Bu nedenle de her 
zaman aklınızın bir kenarında koleksiyonunuzdaki ek-
sik bir parçayı bulma düşüncesi vardır. En son elde 
ettiğiniz kıymetli bir parça ya da yakınlarda piyasaya 
sürülecek yeni bir ürüne sahip olma isteği aklınızdan 
hiç çıkmaz.  

Bu parçada belirtilenler aşağıdakilerden hangisi-
ne karşılık olarak söylenmiş olabilir? 

A) Koleksiyoncu, nelerin peşine düşmelidir? 

B) Koleksiyon yapmaya uygun nesnelerin özellikleri 
nelerdir? 

C) Koleksiyon oluşturma isteği nasıl doğar? 

D) Koleksiyonculuk, herkesin yapabileceği bir uğraş 
mıdır? 

E) Koleksiyonu tamamladım, demek mümkün 
müdür? 

 

 

 

 

27. Şiir bilginizin yeterli olduğunu düşünerek “Şiirde 
İmgenin Anlam Katmanları” konusunda bir yazı yaz-
maya karar vermişsiniz. Bence iyi etmemişsiniz. Böy-
le büyük başlıklar altında kalem oynatmaya kalkışın-
ca ister istemez okuduğunuz üç beş kitaptan yaptığı-
nız alıntıların gölgesine sığınmak zorunda kalmışsı-
nız. Yapmaya çalıştığınız daha yolun başındaki bir 
şair adayının başarabileceği bir iş değil. Önce, bu ko-
nuda en az 25-30 kitap okumuş, onları çözümlemeye 
dayalı bir süzgeçten geçirmiş olmanız gerekirdi.  

Bu parçada genç şairlerle ilgili olarak vurgulan-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Başarılarında konu seçiminin önem taşıdığı 

B) Güvenilir kaynaklardan yararlanmaları gerektiği 

C) Yargılarının doyurucu olmadığı 

D) Ustalarını örnek almadığı 

E) Görüşlerinin deneyim kazandıkça değiştiği 
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28. Romantik komediler hızla tüketilen filmler olduğun-
dan, genellikle, romantik komedi yazmanın ve çek-
menin zor olmadığı sanılır. Oysa bu türün denklemini 
kurmak, mayasını tutturmak o kadar basit değil. Bu 
nedenle de akılda kalan ve tekrar izlenme gereği 
duyulan romantik komedi örnekleri çok yok. Her yıl 
onlarcası çekilmesine rağmen… 

Bu parçada romantik komedilerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Yapılmasının kolay olduğunun düşünüldüğüne 

B) Pek çok örneğinin olduğuna 

C) Çoğunun bir kez izlenip unutulduğuna 

D) Çabuk unutuldukları için aynı konuları işle-
diklerine 

E) Kendine özgü zorluklarının olduğuna 

 

 

 

 

 

29. Bungee atlayışı kesmiyorsa, uçaktan paraşütle at-
lamak yeterince heyecanlandırmıyorsa, sizi “Base” 
atlayışına alalım. Leonardo da Vinci’nin kollara ta-
kılabilen kanat eskizleri çizimlerinden beş yüz yıl son-
ra, bir grup mühendis ve akademisyen uçma hayal-
lerini gerçeğe dönüştürmek için aerodinamik kanat 
özellikli giysi tasarımı üzerinde çalışıyor. Kanat biçi-
mindeki bu giysi, atlayış yapan kişinin en yüksek hıza 
ulaşmasını sağlıyor. Geleneksel paraşüt tulumuna kı-
yasla daha fazla manevra yapma, daha uzun süre 
süzülme olanağı sağlıyor. Eriyen buzulların aşın-
dırması sonucu oluşan sarp dev uçurumlu dağlık ya-
pısıyla Norveç, Base atlayıcılarının gözdesi. 

Bu parçada Base atlayışıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerin hangisine değinilmemiştir? 

A) Nasıl bir arazide yapıldığına 

B) Kullanılan giysinin ne tür işlevlerinin olduğuna 

C) Özel olarak tasarlanmış giysilerle yapıldığına 

D) Kullanılan giysinin tasarımının yıllar öncesine da-
yandığına 

E) Uygun, yeni yerler bulmanın zorluğuna 

 

 

 

30. Kanun-i Esasi’de 1909 yılında yapılan değişik-
liklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Devletin başı konumundaki padişahın yetkileri 
genişletilmiştir. 

B) Heyet-i Mebusanın (Mebusan Meclisinin) yetki-
leri azaltılmıştır. 

C) Padişahın anayasal sürgün yetkisine son veril-
miştir. 

D) Sansür serbest hâle getirilmiştir. 

E) Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 1982 Anayasası’nın 90. maddesinde düzenlenen 
milletlerarası antlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaları 
TBMM Başkanı uygun bulur. 

B) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar kanun hükmündedir. 

C) Türk kanunlarına değişiklik getiren antlaşmalar 
Cumhurbaşkanınca doğrudan yürürlüğe konur. 

D) Milletlerarası antlaşmalar tüzüklerle aynı kabul 
usullerine tabidir. 

E) Milletlerarası antlaşmaları Başbakan uygun bulur 
ve yayımlar. 
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32. 1982 Anayasası’nın 13. maddesinde düzenlenen 
“Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” hükmüyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunula-
maz. 

B) Temel hak ve hürriyetler 1982 Anayasası’nın 16. 
maddesinde düzenlenen genel sınırlama 
nedenlerine dayanılarak sınırlanabilir. 

C) Temel hak ve hürriyetler tüzüklerle sınırlanamaz. 

D) Temel hak ve hürriyetler yönetmeliklerle sınırla-
namaz. 

E) Sınırlamalar Anayasa’nın ruhuna aykırı olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 1982 Anayasası’na göre, idarenin esaslarıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İdarenin görevleri kanunla düzenlenir. 

B) İdare kuruluş ve görevleri açısından bir bütündür. 

C) İdarenin kuruluş ve görevlerini belirleyen kanun-
ları ancak Bakanlar Kurulu belirler. 

D) İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim 
ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. 

E) Kamu tüzel kişiliği kanunun açıkça verdiği yet-
kiye dayanılarak kurulabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. 1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğiyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 

B) Milletvekilleri göreve başlayabilmek için 
TBMM’de Anayasa’nın 81. maddesindeki andı 
içmek zorundadır. 

C) Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi temsil ederler. 

D) Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil 
ederler. 

E) Milletvekillerini yasama organı seçer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 1982 Anayasası’na göre, yasama sorumsuzluğuy-
la ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Suç işleyen milletvekili sorgulanamaz. 

B) TBMM üyeleri Meclis kararı olmadıkça hiçbir za-
man tutuklanamaz. 

C) TBMM üyeleri işledikleri suçlardan dolayı sorum-
lu değildir. 

D) Cumhurbaşkanı TBMM’de yargılanır. 

E) TBMM üyeleri Meclis çalışmalarındaki oy ve söz-
lerinden dolayı sorumlu tutulamaz. 
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36. 1982 Anayasası’na göre, TBMM ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) TBMM Başkanlık Divanı için bir yasama 
döneminde 2 defa seçim yapılır. 

B) TBMM Başkanı Başkanlık Divanı üyesi değildir. 

C) TBMM Başkan adayları, sadece bakanlar arasın-
dan belirlenir. 

D) Başkanlık Divanı seçimle oluşmaz. 

E) TBMM Başkanı partisinin her tür faaliyetine 
katılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 1982 Anayasası’na göre, seçimlerin başlamasın-
dan bitimine kadar yönetimi aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 

A) Başbakanlık 

B) Yüksek Hâkimler Kurulu 

C) İçişleri Bakanlığı 

D) Yüksek Seçim Kurulu 

E) Danıştay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 1982 Anayasası’na göre, yasama organıyla ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) TBMM genel oyla seçilen 550 milletvekilinden 
oluşur. 

B) 25 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. 

C) TBMM Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her 
konuda kanun çıkarabilir. 

D) TBMM ancak Anayasa Mahkemesi denetiminden 
geçirerek kanunları kabul edebilir. 

E) Kısıtlılar milletvekili seçilemezler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 1982 Anayasası’na göre, mal bildirimi aşağıdaki 
haklar ve ödevlerin hangisinde yer alır? 

A) Ekonomik haklar ve ödevler 

B) Kişinin hakları ve ödevleri 

C) Siyasi haklar ve ödevler 

D) Sosyal haklar ve ödevler 

E) Çalışma hak ve ödevleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 10 

40. 1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerle ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Siyasi partiler İçişleri Bakanlığının izni ile kurulur. 

B) Hâkimler siyasi partilere üye olamaz. 

C) Siyasi partiler ticari faaliyete girişemezler. 

D) Siyasi parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldur-
muş olmak gerekir. 

E) Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında 
kurulamaz. 

 

 

 

 

41. Türk Anayasaları içerisinde “Millî Egemenlik” ilke-
sini kabul eden ilk Anayasa aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) 1876 Kanun-i Esasi B) 1921 Anayasası 

C) 1924 Anayasası D) 1961 Anayasası 

 E) 1982 Anayasası 

 

 

 

 

42. Üç milletvekili çıkaracak Burdur seçim çevresinde 
kullanılan geçerli oyların siyasi partilere göre dağılımı 
şöyledir: A partisi: 75.000, B partisi: 90.000, C partisi: 
60.000, D partisi: 120.000. 

2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu’nun kabul 
ettiği seçim sistemine göre, D partisinin ülke ba-
rajını geçememesi hâlinde, milletvekillerinin siya-
si partilere dağılımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) B partisi 2 milletvekili, C partisi 1 milletvekili 
çıkarır. 

B) A partisi 1 milletvekili, B partisi 1 milletvekili, C 
partisi 1 milletvekili çıkarır. 

C) B partisi 1 milletvekili, D partisi 2 milletvekili 
çıkarır. 

D) B partisi 3 milletvekili çıkarır. 

E) D partisi 3 milletvekili çıkarır. 

 

43. Anayasa hukuku açısından “Dikey eşitlik” kavra-
mıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Aynı durumda bulunanlara aynı kuralların uygu-
lanmasıdır. 

B) Kanunların kadın ve erkeklere aynı hakları ver-
mesidir. 

C) Ayrı durumda bulunanların ayrı kurallara bağlı ol-
malarıdır. 

D) Aynı durumda bulunanlara farklı kuralların uygu-
lanmasıdır. 

E) Anayasa’nın üstünlüğü ilkesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

44. “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” ilkesi 1982 
Anayasası’nın hangi kısmında yer alır? 

A) Kişinin hakları ve ödevleri 

B) Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler 

C) Siyasi haklar ve ödevler 

D) Genel esaslar 

E) Yargı 
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45. Aşağıdakilerden hangisi “Anayasa’nın üstünlüğü” 
ilkesiyle doğrudan ilgilidir? 

A) Kanunların Anayasa’ya aykırı olamaması 

B) Kanunları TBMM’nin yapması 

C) Uluslararası antlaşmalar hakkında Anayasa’ya 
aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine baş-
vurulamaması 

D) Tüzüklerin yönetmeliklere aykırı olamaması 

E) Uluslararası sözleşmelerin kanunlarla eşdeğer 
metinler olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerin hangisin-
de milletvekilleri yasama dokunulmazlığından 
yararlanamaz? 

A) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren rüşvet suçu-
nu işlediği iddiasının olması 

B) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren adam öldür-
meye teşebbüs suçunu işleyip suçüstü hâlinin 
olması 

C) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren ihaleye fesat 
karıştırma suçunu işlediği iddiasının olması 

D) Milletvekilinin ağır cezayı gerektiren adam öldür-
me suçunu işlediği iddiasının olması 

E) Milletvekilinin ağır cezayı gerektirmeyen hakaret 
suçunu işleyip suçüstü hâlinin olması 

 

 

 

 

 

 

47. 1982 Anayasası’na göre, istifa eden bir milletveki-
linin istifasının geçerli olduğuna aşağıdakilerden 
hangisi karar verir? 

A) Başbakan  B) Cumhurbaşkanı 

C) TBMM Genel Kurulu D) Yargıtay 

 E) Danıştay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 1982 Anayasası’nda yer alan “TBMM, çalışmalarını 
kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.” hük-
mü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? 

A) Meclisin üstünlüğü  

B) Yasama organının yöntemsel bağımsızlığı  

C) Başkanlık Divanının kuruluşu  

D) Kanunilik  

E) Yasama disiplini  
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49. 1982 Anayasası’na göre, TBMM Başkanlık Diva-
nında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) İdare amirleri  

B) TBMM Başkanı  

C) Siyasi parti grup başkanvekilleri  

D) Başkanvekilleri  

E) Katip üyeler  

 

 

 

 

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanı seçilebilmenin şartlarından biri 
değildir? 

A) 10 milletvekilinin yazılı teklifi ile aday gösterilmiş 
olmak 

B) 40 yaşını doldurmuş olmak 

C) Yükseköğrenim yapmış olmak 

D) Türk vatandaşı olmak 

E) Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak 

 

 

 

 

 

51. 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı seçimi, 
görev süresi dolmasından önceki kaç gün içinde 
tamamlanır? 

A) 120 B) 90 C) 80 D) 75 E) 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 1982 Anayasası’na göre, tüzüklerle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tüzüklerin kanuni dayanağa ihtiyacı yoktur. 

B) Tüzükleri Bakanlar Kurulu çıkaramaz. 

C) Tüzükler Danıştay incelemesinden geçirilmek 
şartıyla çıkarılabilir. 

D) Tüzükleri Anayasa Mahkemesi denetler. 

E) Tüzükleri TBMM çıkarır. 

 

 

 

 

 

 

53. Anayasa Mahkemesinin kuruluşuyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Türk yargı sisteminde Anayasa Mahkemesi 1961 
Anayasası döneminde kurulmuştur. 

B) Anayasa Mahkemesi TBMM’nin çıkardığı bir tü-
zük ile kurulmuştur. 

C) Anayasa Mahkemesi 1924 Anayasası ile kurul-
muştur. 

D) Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığınca çıkarı-
lan yönetmelikle kurulmuştur. 

E) Anayasa Mahkemesi 1921 Anayasası ile kurul-
muştur. 
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54. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’ce 365 oyla kabul 
edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanunu 
TBMM’ye iade etmeyen Cumhurbaşkanı aşağıdaki 
yetkilerin hangisini kullanabilir? 

A) Halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete’de ya-
yımlatabilir. 

B) Bakanlar Kuruluna iade edebilir. 

C) Yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de ya-
yımlatabilir. 

D) Yargıtayda dava açabilir. 

E) Danıştayda dava açabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 1982 Anayasası’na göre, yenilenmesine karar ve-
rilen Meclisin yetkileri ne zamana kadar sürer? 

A) Seçim kararının verilmesine kadar 

B) Meclisin yenilenme kararının ilanına kadar 

C) Yeni Meclisin seçilmesine kadar 

D) Başkanlık Divanı seçimine kadar 

E) Bakanlar Kurulunun seçimine kadar 

 

 

 

 

 

 

56. 1982 Anayasası’na göre, olağan kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) TBMM, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde ka-
rarname çıkarma yetkisi verebilir. 

B) Anayasa’da yer alan her tür temel haklar ve 
ödevler, kanun hükmünde kararnameler ile dü-
zenlenebilir. 

C) Yetki kanunu, çıkarılacak kanun hükmünde ka-
rarnamenin kapsamını gösterir. 

D) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-
te’de yayımlanır. 

E) Kanun hükmünde kararnameler Resmî Gaze-
te’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafın-
dan benimsenmiş olan Devletin temel ilkelerinden 
biri değildir? 

A) Üniter Devlet ilkesi 

B) Cumhuriyetçilik ilkesi 

C) Demokratik Devlet ilkesi 

D) Başkancı Devlet ilkesi 

E) Atatürk Milliyetçiğine Bağlı Devlet ilkesi 
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58. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
sosyal devletin hukuki yöntemlerinden biri 
değildir? 

A) Vergi adaleti  B) Kamulaştırma 

C) Devletleştirme D) Planlama 

 E) Özelleştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
siyasi haklar ve ödevlerden biridir? 

A) Sendika kurma 

B) Türk vatandaşlığı 

C) Konut hakkı 

D) Ücrette adaletin sağlanması 

E) Toprak mülkiyeti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa’nın değiştiril-
mesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Anayasa değişikliği teklifi Bakanlar Kurulunca ya-
pılabilir. 

B) Kanun değişikliği teklifine ilişkin hükümler Anaya-
sa değişiklileri için de geçerlidir. 

C) Anayasa değişikliğinin kabulü tüzükler gibidir. 

D) Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayı-
sının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edi-
lebilir. 

E) Anayasa değişiklikleri TBMM’de ancak bir kez 
görüşülerek kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması neden-
lerinden biri değildir? 

A) Anayasa’nın sözü 

B) Anayasa’nın ruhu 

C) Ölçülülük ilkesi 

D) Genel sınırlandırma sebepleri 

E) Laik Cumhuriyetin gerekleri 
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62.  
I. Orta İlçesi – Sancar Köyü 

II. Türkiye Barolar Birliği – İzmir Barosu 

III. Ulaştırma Bakanlığı – TCDD Genel Müdürlüğü 

Yukarıdaki idarelerden hangileri arasında Anaya-
sa’nın 127. maddesinde düzenlenen kapsamda bir 
idari vesayet ilişkisi yoktur? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Aşağıdaki idarelerden hangileri arasında hiyerarşi 
ilişkisi yoktur? 

A) Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı 

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Türkiye 
İş Kurumu 

C) Başbakanlık – Türkiye İstatistik Kurumu 

D) Başbakanlık – Millî İstihbarat Teşkilatı Müste-
şarlığı 

E) Başbakanlık – Dış Ticaret Müsteşarlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.  
I. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 

II. Türkiye Barolar Birliği Başkanı 

III. Rekabet Kurulu Başkanı 

Adalet Bakanı, yukarıdakilerden hangilerine emir 
ve talimat veremez? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Kaymakamın görev ve yetkileriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Yetki genişliğinden yararlanır. 

B) Hem Devletin hem de hükûmetin temsilcisidir. 

C) Genel emir çıkarabilir. 

D) İlçede görev yapan hekime uyarma veya kınama 
cezası verebilir. 

E) İdari vesayet yetkilerinin hiçbirini yerindelik de-
netimi oluşturacak biçimde kullanamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 16 

66. Aşağıdakilerden hangisi sermayesinin yüzde elli-
sinden fazlası iktisadi Devlet teşekkülüne veya 
kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya iş-
letmeler topluluğundan oluşan anonim şirkettir? 

A) İlgili kuruluş  B) İlişkili kuruluş 

C) Kamu iştiraki  D) Müessese 

 E) Bağlı ortaklık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.  
I. Ordu Yardımlaşma Kurumu 

II. Yargıçlar ve Savcılar Birliği 

III. Kızılay 

IV. TCDD Genel Müdürlüğü 

Yukarıdaki kuruluşlardan hangileri dışa yönelik 
faaliyetlerinde özel hukuk hükümlerine tabi tutul-
malarına rağmen idari işlem yapabilir? 

A) Yalnız II B) I ve IV C) I, II ve IV 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Bucak idaresinin kuruluşuyla ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Kanunla kurulur. 

B) Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. 

C) İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının 
imzasını taşıyan müşterek kararname ile kurulur. 

D) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının 
onayıyla kurulur. 

E) İçişleri Bakanının kararıyla kurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Disiplin kurulu tarafından verilen bir disiplin ceza-
sının hukuksal niteliğiyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Birel işlemdir. B) İnşai işlemdir. 

C) İcrai işlemdir. D) Kolektif işlemdir. 

 E) İç düzen işlemidir. 
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70.  
I. 3194 sayılı İmar Kanunu 

II. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

III. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

Yukarıdaki kanunlardan hangilerinde zımni kabul 
kararına ilişkin düzenleme vardır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  
I. Fonksiyon gaspı 

II. Yetki saptırması 

III. Yetki gaspı 

Yukarıdaki sakatlık hâllerinden hangileri idari işle-
min yetki unsuruyla ilgilidir? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.  
I. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

II. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

III. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

IV. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

Yukarıdaki kanunlardan hangilerinde idari usul 
konusunda düzenlemeler vardır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.  
I. Yetki 

II. Konu 

III. Amaç 

İdari işlemlerin yukarıda belirtilen unsurlarından 
hangilerinde takdir yetkisi kullanılamaz? 

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

 D) I ve II  E) I ve III 
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74.  
I. Vali 

II. Kaymakam 

III. Bucak müdürü 

1982 Anayasası’na göre, yukarıdaki mülki idare 
amirlerinden hangileri yetki genişliği ilkesinden 
yararlanır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.  
I. Türkiye’nin merkezî idare kuruluşu bakımından 

illere, illerin de ilçelere ayrılacağı açıkça öngö-
rülmüştür. 

II. Birden çok ili içine alan merkezî idare teşkilatı 
kurulabileceği öngörülmüştür. 

III. Birden çok ili içine alan merkezî idare 
teşkilatının görev ve yetkilerinin Bakanlar Kuru-
lunca düzenlenmesi öngörülmüştür. 

1982 Anayasası’nın merkezî idare konusundaki 
düzenlemeleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gileri yanlıştır? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

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

 

 

 

 

76. Aşağıdaki idarelerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
124. maddesi uyarınca yönetmelik çıkaramaz? 

A) Sosyal Güvenlik Kurumu 

B) Emniyet Genel Müdürlüğü 

C) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 

D) Sermaye Piyasası Kurulu 

E) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77. Aşağıdaki idarelerden hangileri arasında idari ve-
sayet ilişkisi vardır? 

A) İçişleri Bakanlığı – Jandarma Genel Komutanlığı 

B) Ulaştırma Bakanlığı – Denizcilik Müsteşarlığı 

C) Çevre ve Orman Bakanlığı – Orman Genel Mü-
dürlüğü 

D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı – Tapu ve Ka-
dastro Genel Müdürlüğü 

E) Başbakanlık – Diyanet İşleri Başkanlığı 
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78. Başbakanlık teşkilatıyla ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Başbakanlığın bağlı kuruluşlarından bir kısmının 
ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. 

B) Başbakanlığın ilgili kuruluşlarından bir kısmının 
ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. 

C) Başbakanlığın ilişkili kuruluşlarının tümünün ayrı 
bir kamu tüzel kişiliği vardır. 

D) Başbakanlığın ana hizmet birimlerinden hiçbirinin 
ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. 

E) Başbakanlığın danışma ve denetim birimlerinden 
hiçbirinin ayrı bir kamu tüzel kişiliği yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Kaymakam ataması hangi tür idari işlemdir? 

A) Basit işlem  B) Kolektif işlem 

C) Karma işlem  D) İki yanlı işlem 

 E) Düzenleyici işlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  
I. İşlemler arasında maddi veya hukuki yönden 

bağlılık olması 

II. İşlemler arasında sebep-sonuç ilişkisi bulun-
ması 

III. İşlemlere karşı açılacak davalarda aynı mahke-
menin görevli olması 

Yukarıdakilerden hangileri, birden çok idari işle-
me karşı tek dilekçeyle dava açılabilmesi için İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nda açıkça öngörülen 
koşullar arasında yer alır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. İdari yargı yerlerince verilen bir hükmün, İnsan 
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Söz-
leşme’nin ve eki protokollerin ihlali suretiyle veril-
diğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ke-
sinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması, aşağı-
daki kanun yollarından hangisine başvurmayı 
sağlayan bir neden olarak öngörülmüştür? 

A) Karar düzeltme 

B) Yargılamanın yenilenmesi 

C) Kanun yararına temyiz 

D) İtiraz 

E) Temyiz 
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82. - 84. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız. 

Kara Harp Okulu öğrencisi olan M‘nin birinci sınıfta 
üst üste iki yıl başarısız olduğu gerekçesiyle okul ile 
ilişiği kesilmiş, bunun üzerine M ilişik kesme işleminin 
iptali istemiyle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde 
bir dava açmıştır. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2. 
Dairesinin 12.11.2009 tarihinde taraflara tebliğ edilen 
kararıyla dava konusu işlem iptal edilmiştir. 

 

 

82. Davalı idare bu karara karşı hangi kanun yoluna 
başvurabilir? 

A) Yargılamanın yenilenmesi B) İtiraz 

C) Temyiz  D) Karar düzeltme 

 E) İade-i muhakeme 

 

 

 

 

 

83. 82. soruda sorulan kanun yolu başvurusunun sü-
resi kaç gündür? 

A) 15  B) 20 C) 30 D) 45 E) 60 

 

 

 

 

84. 82. soruda sorulan kanun yolu başvurusu aşağı-
daki mercilerden hangisi tarafından incelenir? 

A) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Daireler Kurulu 

B) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu 

C) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesi 

D) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Ku-
rulu 

E) Danıştay 

 

 

85. Bitlis’te lokanta işletmekte olan A’ya Bitlis Belediye 
Encümeni kararıyla 250 TL idari para cezası verilmiş; 
A, bu cezanın iptali için süresi içinde görevli ve yetkili 
idari yargı yerinde dava açmıştır. 

Bu davayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Bu davada duruşma yapılması her hâlde zorun-
ludur. 

B) Davacının dava dilekçesinde talep etmesi hâlin-
de, bu davada duruşma yapılması zorunludur. 

C) Davacının dava dilekçesinde talep etmesi hâlin-
de, davayı gören yargı yeri bu davada duruşma 
yapılıp yapılmayacağına karar verir. 

D) Bu davada hiçbir hâlde duruşma yapılmaz. 

E) Her iki tarafın talebi olmadıkça bu davada duruş-
ma yapılmaz. 

 

 

 

 

 

 

86. Kamu görevlisi olan K’nin kendisine lojman tah-
sis edilmesi ile ilgili başvurusunun reddi işlemi-
nin iptali istemiyle açacağı davada görevli ve yet-
kili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danıştay 

B) K’nin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi 

C) K’nin tahsisini talep ettiği lojman binasının bu-
lunduğu yer idare mahkemesi 

D) Lojman tahsis başvurusunu reddeden idare mer-
cinin bulunduğu yer idare mahkemesi 

E) K’nin ikametgâhının bulunduğu yer idare mahke-
mesi 
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87. ve 88. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız.  

Bedensel engelli olan ve İzmir’de ikamet eden F, 
İstanbul İli Trafik Siciline kayıtlı özel tertibatlı aracına 
normal plaka verilmesi istemiyle 06.05.2009 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 
başvurmuş ve F’nin başvurusuna herhangi bir yanıt 
verilmemiştir. Bunun üzerine F, 01.09.2009 tarihli bir 
dilekçeyle İçişleri Bakanlığına başvurarak özel 
tertibatlı aracına normal plaka verilmemesi yönündeki 
işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüş ve 
aracına normal plaka verilmesini talep etmiştir. İçişleri 
Bakanlığının F’ye 22.10.2009 tarihinde tebliğ edilen 
yazısında, 01.09.2009 tarihli başvurusunun ince-
lenmekte olduğu ve en kısa süre içerisinde sonuç-
landırılacağı bildirilmiştir. Daha sonra İçişleri Bakan-
lığından başka bir yanıt alamayan F, 06.05.2009 ta-
rihli başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin ve 
bu işlemin dayanağı olan Karayolları Trafik Yönet-
meliği’nin iptali ile anılan zımnen ret işlemi nedeniyle 
uğradığı zararın tazmini istemlerini içeren dilekçeyle 
dava açmak istemektedir. 

 

 

 

87. F’nin açmak istediği davada görevli ve yetkili yar-
gı yeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danıştay 

B) Ankara idare mahkemesi 

C) İzmir idare mahkemesi 

D) İstanbul idare mahkemesi 

E) İstanbul asliye hukuk mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

88. F’nin bu davayı açabileceği en son tarih aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) 03.09.2009 B) 11.09.2009 C) 25.10.2009 

 D) 03.11.2009 E) 05.01.2010 

 

 

89. - 91. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız. 

Bir lokantanın kapalı alanında tütün ürünü tüketen 
D’ye yetkili kolluk makamı tarafından idari para ceza-
sı uygulanmış; D, bu para cezasının iptali istemiyle 
idare mahkemesinde bir iptal davası açmıştır. Davalı 
idare, savunma dilekçesinde bu davanın adli yargının 
görev alanına girdiği gerekçesiyle görev itirazında bu-
lunmuş, idare mahkemesinin 12.04.2009 tarihinde 
davalı idareye tebliğ edilen kararıyla görev itirazı red-
dedilmiştir. 

89. Davalı idarenin bu davanın adli yargıda görül-
mesini sağlamak üzere en son hangi tarihe kadar 
görev itirazını reddeden idare mahkemesine baş-
vurması gerekir? 

A) 27.04.2009 B) 12.05.2009 C) 11.06.2009 

 D) 12.10.2009 E) 12.12.2010 

 

 

90. İdare mahkemesinin, davalı idarenin başvurusu 
üzerine vermiş olduğu görev itirazını ret kararını 
kaldırmadığı takdirde, itiraz dilekçesini ileteceği 
uyuşmazlık çıkarmaya yetkili makam aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Danıştay Başsavcısı 

B) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 

C) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı 

D) Bölge idare mahkemesi başkanı 

E) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

 

91. 90. soruda sorulan makam uyuşmazlık çıkarılma-
sını gerekli gördüğü takdirde çıkarılacak uyuş-
mazlığın türü ve bu uyuşmazlığı kesin olarak çö-
zümleyecek olan yargı yeri aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir? 

A) Hüküm uyuşmazlığı – Yargıtay Başkanlar Kurulu  

B) Olumlu görev uyuşmazlığı – Danıştay Başkanlık 
Kurulu 

C) Olumlu görev uyuşmazlığı – Uyuşmazlık Mah-
kemesi 

D) Olumsuz görev uyuşmazlığı – Uyuşmazlık Mah-
kemesi 

E) Olumsuz görev uyuşmazlığı – Bölge idare mah-
kemesi 
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92. - 95. soruları aşağıdaki bilgilere göre ce-
vaplayınız. 

70 yaşında olup herhangi bir geliri bulunmayan G, 
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurarak kendisine 
2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hak-
kında Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanmasını 
talep etmiş; bu talebinin yanıtsız bırakılmak suretiyle 
reddedilmesi üzerine, görevli ve yetkili idare mah-
kemesinde talebinin reddine ilişkin işlemin yürütül-
mesinin durdurulması ve iptali istemleriyle bir dava 
açmıştır. Davayı gören idare mahkemesi 15.05.2009 
tarihinde G’ye tebliğ edilen kararıyla yürütmenin dur-
durulması isteminin reddine; 24.10.2009 tarihinde 
G’ye tebliğ edilen kararıyla ise davanın reddine karar 
vermiştir. 

 

 

 

 

92. Görevli ve yetkili idare mahkemesinin yürütmenin 
durdurulması isteminin reddine ilişkin kararına 
karşı başvurulacak yol ve merci aşağıdakilerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) İdare mahkemesi – Kararın düzeltilmesi 

B) Danıştay – Temyiz 

C) Bölge idare mahkemesi – İtiraz  

D) Danıştay – İtiraz 

E) Bölge idare mahkemesi – Temyiz 

 

 

 

 

 

 

93. 92. soruda sorulan başvuru en son hangi tarihe 
kadar yapılmalıdır? 

A) 22.05.2009 B) 14.06.2009 C) 15.06.2009 

 D) 14.07.2009 E) 15.07.2009 

 

 

 

94. Görevli ve yetkili idare mahkemesinin davanın 
reddine ilişkin kararına karşı başvurulacak yol ve 
merci aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 

A) Bölge idare mahkemesi – İtiraz 

B) Danıştay – Temyiz 

C) İdare mahkemesi – Kararın düzeltilmesi 

D) Danıştay – İtiraz 

E) Bölge idare mahkemesi – Temyiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. 94. soruda sorulan başvuru en son hangi tarihe 
kadar yapılmalıdır? 

A) 31.10.2009 B) 23.11.2009 C) 24.11.2009 

 D) 23.12.2009 E) 24.12.2009 
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96.  
I. Delillerin tespitine ait işler 

II. Duruşma istemli işler 

III. Yürütmenin durdurulmasına ait işler 

IV. Kanunen belli süre içerisinde karara bağlanması 
gereken işler 

Yukarıdakilerden hangileri, nöbetçi mahkemenin 
çalışmaya ara verme süresi içinde göreceği işler-
dendir? 

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

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

 

 

 

97.  
I. Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu, İçişleri 

Bakanının başkanlığında toplanır. 

II. Daire başkanları ve 1. Hukuk Müşaviri, İçişleri 
Bakanı tarafından atanır. 

III. Müsteşarlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’na tabi değildir. 

5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a 
göre, yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

98.  
I. Orman Genel Müdürlüğü 

II. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

III. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

Yukarıdakilerden hangileri özel bütçeli idareler-
den biri değildir? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

99.  
I. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilişkili kurulu-

şudur. 

II. Mali denetimi Sayıştay tarafından yapılır. 

III. Yönetmelik çıkarabilir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili yu-
karıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Aşağıdaki idarelerden hangisinin lağvedilebilmesi 
için Anayasa değişikliği yapılmasına ihtiyaç 
yoktur? 

A) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 

B) Millî Güvenlik Kurulu 

C) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

D) Diyanet İşleri Başkanlığı 

E) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
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101. Millî Güvenlik Kurulunun çalışma usulleriyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kurul, kural olarak 2 ayda bir toplanır. 

B) Kurulun gündemi Genelkurmay Başkanı tara-
fından düzenlenir. 

C) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. 

D) Gündemin özelliğine göre, kurul toplantılarına il-
gili bakan ve kişiler çağrılarak görüşleri alınabilir; 
ancak bunlar kurulda oy kullanamazlar. 

E) Kurul kararları Cumhurbaşkanına da gönderilir. 

 

 

 

 

 

102. Devlet Denetleme Kuruluyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Kuruluşu, teşkilatı ve çalışma esasları Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir. 

B) Kurul, 11 üyeden oluşur. 

C) Cumhurbaşkanı kurulun doğal üyesidir. 

D) Hukuka uygunluk denetiminin yanı sıra yerindelik 
denetimi de yapabilir. 

E) Resen harekete geçme yetkisi vardır. 

 

 

 

103.  
I. Ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir. 

II. Millî Savunma Bakanına karşı sorumludur. 

III. Silahlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet malla-
rının denetimi Sayıştay tarafından gerçek-
leştirilir. 

Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili yukarıdaki ifadeler-
den hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

104. Devletleştirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Kamu gücüne dayanan cebri bir işlemdir. 

B) Yalnızca özel mülkiyetteki taşınmazlar devlet-
leştirme işlemine konu olabilir. 

C) Devletleştirme karşılığında bedel ödenir. 

D) Devletleştirme ancak kanunla yapılabilir. 

E) Devletleştirme işleminin yargısal denetimi Ana-
yasa Mahkemesi tarafından yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşa-
ğıdaki disiplin cezalarından hangisi yüksek disip-
lin kurulu tarafından verilir? 

A) Uyarma 

B) Kınama 

C) Aylıktan kesme 

D) Kademe ilerlemesinin durdurulması 

E) Memurluktan çıkarma 
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106. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nda memur olmak için aranan genel 
şartlardan biridir? 

A) Türk vatandaşı olmak 

B) 20 yaşını doldurmuş olmak 

C) 35 yaşını aşmamış olmak 

D) En az lise mezunu olmak 

E) Taksirli bir suçtan dolayı olsa da 6 aydan fazla 
süreyle hapis cezası ile mahkûm olmamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, hak-
kında kınama cezası verilmiş olan memurun bu 
cezaya karşı başvuracağı hukuksal yol ve süre ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 7 gün içinde varsa bir üst disiplin amirine, yoksa 
disiplin kurullarına itiraz edebilir. 

B) 15 gün içinde varsa bir üst disiplin amirine, yoksa 
disiplin kurullarına itiraz edebilir. 

C) 60 gün içinde idari yargıya başvurabilir. 

D) 60 gün içinde Danıştay 1. Dairesine itiraz 
edebilir. 

E) 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine baş-
vurabilir. 

 

 

 

 

108. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın ka-
mu görevlileri ile ilgili düzenlemeleri arasında yer 
almaz? 

A) Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve 
esaslarının kanunla özel olarak düzenlenmesi 

B) Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı 
tanınmadıkça disiplin cezası verilememesi 

C) Memurlar ve kamu görevlileri hakkında hiçbir di-
siplin cezasının yargı denetimi dışında bırakıla-
maması 

D) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken işledikleri kusurlardan doğan taz-
minat davalarının, kendilerine rücu edilmek kay-
dıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uy-
gun olarak ancak idare aleyhine açılabilmesi 

E) Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında iş-
ledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza ko-
vuşturması açılmasının, kanunla belirlenen is-
tisnalar dışında kanunun gösterdiği idari mercinin 
iznine bağlı olması 

 

 

 

 

 

 

 

109. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 
memurluktan çekilmiş sayılanlar ne kadar süre 
için Devlet memurluğuna alınamazlar? 

A) 6 ay  B) 1 yıl  C) 2 yıl 

 D) 3 yıl  E) 5 yıl 
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110. Büyükşehir belediyelerinin imar denetimleri so-
nucunda belirledikleri eksiklik ve aykırılıkların gi-
derilmesi için ilçe ve ilk kademe belediyelerine 
verecekleri azami süre kaç aydır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6 

 

 

 

 

111. İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeliğe seçil-
me yeterliliğini kaybetmesi hâlinde aşağıdaki 
usullerden hangisiyle üyeliği sona erdirilebilir? 

A) Kaymakamın bildirimi ve valinin kararı ile 

B) Valinin bildirimi ve İçişleri Bakanlığının kararı ile 

C) İçişleri Bakanlığının bildirimi ve Danıştayın kararı 
ile 

D) Valinin bildirimi ve Danıştayın kararı ile 

E) İl genel meclisinin bildirimi ve valinin kararı ile 

 

 

 

 

 

112. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu’nda memurlar için düzenlenmiş olan 
ödev, görev, yasak ve sorumluluklar arasında yer 
almaz? 

A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve kanun-
larına sadakatle bağlı kalmak 

B) Görevi ile ilgili resmî belge, araç ve gereçleri yet-
ki verilen yerler dışına çıkarmamak 

C) Sendikal faaliyetlerde bulunmamak 

D) Siyasi partiye üye olmamak 

E) Mal bildiriminde bulunmak 

 

 

 

 

 

113. İl özel idaresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır? 

A) Mahallî idaredir. 

B) Vali, tüzel kişiliğin temsilcisidir. 

C) Yetki genişliği ilkesi ile yönetilir. 

D) İl encümeni, organları arasındadır. 

E) Karar organı seçimle iş başına gelir. 

 

 

 

 

 

 

114. Yerel seçim sonuçlarının ilanını takiben seçilecek 
il genel meclisi başkanlık divanı kaç yıllık süre 
için seçilir? 

A) 6 B) 5 C) 4 D) 2 E) 1 

 

 

 

 

 

 

 

115. İl genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas ve 
usuller aşağıdakilerin hangisi tarafından çıkarı-
lacak yönetmelikle düzenlenir? 

A) İl özel idaresi B) İl genel idaresi 

C) İçişleri Bakanlığı D) Başbakanlık 

 E) Bakanlar Kurulu 
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116. İl genel meclisinin karar yeter sayısı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Üye tam sayısının üçte biri 

B) Üye tam sayısının beşte üçü 

C) Üye tam sayısının salt çoğunluğu 

D) Toplantıya katılanların beşte üçü 

E) Üye tam sayısının dörtte birinden az olmamak 
üzere toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

 

 

 

 

117.  
I. Demokratik ilkelere daha uygun bir yönetim biçi-

mi olması 

II. Kırtasiyecilik ve bürokrasiyi azaltan bir yönetim 
biçimi olması 

III. Partizan uygulamaların önüne geçen bir yöne-
tim biçimi olması 

IV. Hizmetlerin yerel ihtiyaçlara daha uygun bi-
çimde görülmesini sağlayan bir yönetim biçimi 
olması 

V. Bölgeler arasındaki eşitsizlikleri gidermeyi 
amaçlayan bir yönetim biçimi olması 

Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetimlerin ya-
rarları arasında yer almaz? 

A) Yalnız V B) II ve III C) III ve V 

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

 

 

 

 

 

118. Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi karar-
larını yeniden görüşülmek üzere kaç gün içinde il 
genel meclisine iade edebilir? 

A) 7 B) 10 C) 15 D) 21 E) 28 

 

 

 

119. Bir mahallenin adının değiştirilmesi yönündeki 
belediye meclisi kararı aşağıdakilerden hangi-
sinin onamasına tabidir? 

A) Belediye başkanı 

B) Büyükşehir belediye başkanı 

C) Kaymakam 

D) Vali 

E) İçişleri Bakanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Vali, hukuka aykırı olduğunu düşündüğü il encü-
meni kararlarına karşı kaç gün içinde hangi idari 
yargı merciine başvurabilir? 

A) 10 gün içinde Danıştaya 

B) 10 gün içinde yetkili idare mahkemesine 

C) 30 gün içinde Danıştaya 

D) 60 gün içinde yetkili idare mahkemesine 

E) 60 gün içinde Danıştaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 28 

121. Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir bele-
diye meclisinin imar planında değişiklik yapılma-
sına ilişkin olup meclisin ısrarı ile kesinleşen ka-
rarı aleyhine en son kaç gün içerisinde idari 
yargıya başvurabilir? 

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

 

 

 

 

 

122. TBMM’de görevli bir memur, hakkında tesis edi-
len soruşturma izni verilmesi işlemine karşı hangi 
mercie başvurabilir? 

A) Ankara idare mahkemesine 

B) Ankara Bölge İdare Mahkemesine 

C) Danıştay 1. Dairesine 

D) Ankara asliye ceza mahkemesine 

E) Ankara sulh ceza mahkemesine 

 

 

 

123.  
I. Muhtar köy idaresinin başıdır. 

II. Muhtarın görev süresi 5 yıldır. 

III. Muhtar, köy ihtiyar heyeti tarafından seçilir. 

IV. Muhtar aynı zamanda merkezî idarenin köydeki 
görevlisidir. 

V. Muhtarın tüm işlemleri kaymakam veya valinin 
vesayet denetimine tabidir; bunlar, hukuka ay-
kırı buldukları kararları bozup bu kararlar yerine 
kendiliğinden karar verebilirler. 

Muhtarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır? 

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

 D) IV ve V E) III, IV ve V 

 

 

 

 

124.  
I. Köy halkının tamamından oluşan bir kuruldur. 

II. İhtiyar heyetini seçer. 

III. Köyün imamını seçer. 

IV. Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu iş hâline 
getirme yetkisine sahiptir. 

Köy derneğiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gileri yanlıştır? 

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

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

 

 

125. Belediyenin yabancı ülkedeki bir belediye ile kar-
deş kent ilişkisi kurması aşağıdakilerden han-
gisinin iznine bağlıdır? 

A) Belediye başkanı B) İçişleri Bakanı 

C) Kaymakam  D) Vali 

 E) Danıştay 

 

 

 

 

126. Belediyelerin seçilmiş organlarının görevden 
uzaklaştırılmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Görevleri ile ilgili bir suç nedeniyle haklarında 
soruşturma veya kovuşturma açılan belediye 
organları kesin hükme kadar İçişleri Bakanlığı ta-
rafından görevden uzaklaştırılabilir. 

B) Görevden uzaklaştırma kararı 2 ayda bir gözden 
geçirilir. 

C) Devamında kamu yararı bulunmayan görevden 
uzaklaştırma kararı kaldırılır. 

D) Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına, gö-
revden uzak kaldığı sürece aylık ödeneğinin beş-
te üçü ödenir. 

E) Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, gö-
revden uzak kaldığı süre içinde sosyal hak ve 
yardımlardan yararlanır. 
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127. Belediyeler tarafından çeşitli hizmetler için veri-
lecek olan imtiyazlar en fazla kaç yıl için veri-
lebilir? 

A) 15 B) 30 C) 49 D) 50 E) 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyeleri-
nin yetki, görev ve sorumlulukları arasında yer 
almaz? 

A) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak 

B) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek 

C) Yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hiz-
metlerini yerine getirmek 

D) Kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
bakım ve onarımını yapmak 

E) Katı atıkları kaynakta toplamak ve aktarma istas-
yonuna taşımak 

 

 

 

 

 

129. Tüketicinin fayda fonksiyonu 0,5 0,25U(X,Y) X Y=  
ise ve tüketici, mallardan X=2 ve Y=6 birim 
tüketiyorsa X’in Y için marjinal ikame oranı 

X,Y(MRS )  kaçtır? 

A) 1/12 B) 1/6 C) 2 D) 6 E) 12 

 

 

 

 

 

 

130.  
I. Tüm Giffen malları için mutlak değer olarak 

ikame etkisi gelir etkisinden daha büyüktür. 

II. Tüm düşük mallar için mutlak değer olarak 
ikame etkisi gelir etkisinden daha büyüktür. 

III. Giffen tipi olmayan tüm düşük mallar için mutlak 
değer olarak ikame etkisi gelir etkisinden daha 
büyüktür. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğru-
dur? 

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

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

 

 

 

131. Pozitif eğimli bir Engel eğrisi üzerinde yukarıya 
doğru hareket edilmesiyle aşağıdakilerden han-
gisi aynı anlama gelir? 

A) Kayıtsızlık eğrilerinin pozitif eğimli olması 

B) Kayıtsızlık eğrilerinin kesişmesi 

C) Bütçe doğrusunun yatay ekseni kestiği nokta 
sabit kalırken dikey ekseni kestiği noktanın yer 
değiştirmesi 

D) Bütçe doğrusunun dikey ekseni kestiği nokta 
sabit kalırken yatay ekseni kestiği noktanın yer 
değiştirmesi 

E) Bütçe doğrusunun paralel olarak kayması 

 

 

 

 

132. Üretim fonksiyonu 0,4 0,4Q L K=  şeklinde olan bir 
firmanın 1Q  birim üretim gerçekleştirdiği varsa-
yıldığında, girdilerin 2 kat artırılması durumunda 
üretim aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 

A) 0,4
12 Q   B) 0,8

12 Q  C) 12Q  

D) 10,8Q   E) 11,6Q  
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133. Bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi 
U şeklinde olduğunda, bu eğrinin minimum etkin 
ölçek noktasına kadar azalıyor olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ölçek ekonomileri 

B) Ölçeğe göre azalan getiri 

C) Azalan ortalama sabit maliyetler 

D) Üretim sürecinde batık maliyetlerin olmaması 

E) Sabit marjinal maliyetler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. İş gücünün marjinal verimliliği ile ortalama verim-
liliği arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse orta-
lama verimlilik artmaktadır. 

B) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse orta-
lama verimlilik azalmaktadır. 

C) Marjinal verimlilik ortalama verimliliğe eşitse orta-
lama verimlilik değişmemektedir. 

D) Marjinal verimlilik ortalama verimlilikten küçükse 
ortalama verimlilik artmaktadır. 

E) Marjinal verimlilik ortalama verimlilikten büyükse 
ortalama verimlilik azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. Bir malın piyasa fiyatının iki katına çıkması 
durumunda, rekabetçi bir firma ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Firma uzun dönemde ekonomik kâr elde eder. 

B) Kârı maksimize eden üretim düzeyi iki katına 
çıkar. 

C) Kârı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat 
marjinal maliyetten daha çok yükselir. 

D) Kârı maksimize eden yeni üretim düzeyinde fiyat 
marjinal hasılattan daha çok yükselir. 

E) Marjinal hasılat iki katına çıkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. İki Cournot düopolcüsünün sıfır marjinal maliyetle 
çalıştığı varsayılmaktadır. 1q  ve 2q  firmaların üretim-
lerini göstermektedir. Piyasa talep eğrisi P a bQ= −  
fonksiyonu ile temsil edilmektedir. 1 2(Q q q )= +  

Birinci firmanın tepki eğrisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 1 2q (a bq ) / 2b= −  B) 1 2q (a 2bq ) / 2b= −  

C) 1 2q (a 2bq ) / 2a= −  D) 1 2q (a bq ) / b= −  

  E) 1 2q (a 2bq ) / b= −  
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137. Stok değişkenle akım değişken arasındaki farkla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Stok değişken belirli bir zaman dönemi içindeki 
büyüklüğü gösterirken akım değişken iki stok 
değişkenin birbirine oranını gösterir. 

B) Stok değişken belirli bir ülkede, belirli bir dönem 
içindeki üretim miktarını gösterirken akım değiş-
ken belirli bir ülkede, zamanın belirli bir nokta-
sındaki üretim miktarını gösterir. 

C) Stok değişken belirli bir ülkede, zamanın belirli 
bir noktasındaki üretim miktarını gösterirken 
akım değişken belirli bir zaman dönemi içinde 
üretim miktarındaki değişmeyi gösterir. 

D) Stok değişken kısa dönemli bir büyüklüğü ifade 
ederken akım değişken uzun dönemli bir büyük-
lüğü gösterir. 

E) Stok değişken zamanın belirli bir noktasındaki 
büyüklüğü gösterirken akım değişken belirli bir 
zaman dönemi içindeki büyüklüğü ifade eder. 

 

 

 

 

138. Gayrisafi yurt içi yatırımlar hesaplanırken yeni 
üretilen sermaye malları ile binaların satışının 
toplamına ek olarak aşağıdaki işlemlerden han-
gisi yapılmalıdır? 

A) Firmaların stoklarındaki değişme çıkarılmalıdır. 

B) Özel kesim ile hane halklarının yeni konutlar için 
yaptığı harcamalar çıkarılmalıdır. 

C) Sabit sermaye yatırımları eklenmeli, firmaların 
stok yatırımları çıkarılmalıdır. 

D) Firmaların stoklarındaki değişme eklenmeli, ko-
nut inşaatları çıkarılmalıdır. 

E) Sermaye amortismanı için daha önceki dönem-
lerde üretilen sermaye mallarının yerine konacak 
mallara yapılan harcamalar çıkarılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

139. Toplam talep – toplam arz modeline göre, kısa 
dönemde para miktarındaki bir düşüşün denge 
genel fiyat düzeyi ve denge çıktı düzeyi üzerin-
deki etkisi nedir? 

Denge genel fiyat düzeyi Denge çıktı düzeyi 

A)              Artar                  Artar 

B)  Artar Azalır 

C)  Azalır Azalır 

D)  Azalır Artar 

E)  Artar Değişmez 

 

 

 

 

 

 

 

 

140. Doğal işsizlik oranında bulunan bir ekonomide, 
toplam talepteki artışın diğer tüm değişkenler 
sabitken uzun dönemde toplam arzı sola kaydır-
masının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Firmalar ve çalışanlar, fiyat ve ücret beklentilerini 
aşağıya doğru çekerek üretim ve istihdamı azal-
tırlar. 

B) Firmalar ve çalışanlar, fiyat ve ücret beklentilerini 
değiştirmezler, ancak daha yüksek fiyat ve ücret 
talep ederler. 

C) Firmalar ve çalışanlar, fiyat ve ücret beklentilerini 
değiştirmediklerinden daha düşük fiyat ve ücret 
talep ederler. 

D) Firmalar ve çalışanlar, fiyat ve ücret beklentilerini 
yukarıya doğru çekerek daha yüksek fiyat ve 
ücret talep ederler. 

E) Firmalar ve çalışanlar, fiyat ve ücret beklentilerini 
değiştirmezler, ancak üretim ve istihdamı artı-
rırlar. 
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141. Ekonominin IS eğrisinin üzerinde değil, solundaki 
bir noktada bulunmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Denge faiz oranında, mal piyasasında talep 
fazlası bulunması 

B) Denge faiz oranında, mal piyasasında arz fazlası 
bulunması 

C) Denge faiz oranlarının düşme eğiliminde olması 

D) Denge çıktı düzeyinin düşme eğiliminde olması 

E) Denge çıktı düzeyinde, para piyasasında talep 
fazlası bulunması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142. Merkez bankasının ekonomiyi bir resesyona 
sokmadan enflasyonu kontrol altına alabilmesi 
için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir? 

A) Para arzı artış oranında beklenmedik bir düşüşe 
gitmesi 

B) Para arzı artış oranında önceden ilan edilen bir 
düşüşe gitmesi 

C) Faiz oranında beklenmedik bir düşüşe gitmesi 

D) Faiz oranında önceden ilan edilen bir düşüşe 
gitmesi 

E) Hem faiz oranında hem de para arzı artış 
oranında beklenmedik bir düşüşe gitmesi 

 

 

 

 

 

 

143. Paranın Miktar Teorisine göre, paranın dolaşım 
hızıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Para miktarından etkilenmez. 

B) Resesyon dönemlerinde artma eğilimi gösterir. 

C) Resesyon dönemlerinde azalma eğilimi gösterir. 

D) Enflasyon dönemlerinde artma eğilimi gösterir. 

E) Enflasyon dönemlerinde azalma eğilimi gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144. Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen modelde, 
cari fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden 
daha yüksek olmasının sonuçlarından biridir? 

A) Üretim miktarının potansiyel üretim miktarı düze-
yinde olması 

B) Üretim miktarının potansiyel üretim miktarının 
üzerinde olması 

C) Üretim miktarının potansiyel üretim miktarının al-
tında olması 

D) Üretim miktarının potansiyel üretim miktarına 
doğru hareket etmesi 

E) Potansiyel üretim düzeyinin artması 
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145. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
1920’li yıllarda uyguladığı ekonomi politikala-
rından biridir? 

A) Dış borçların on yıl için ertelenmesi 

B) Sanayi üretimini özendirmek amacıyla teşviklerin 
artırılması 

C) Ekonomik faaliyetlerin canlandırılması amacıyla 
dolaylı vergilerin tasfiyesi 

D) Aşar vergisi uygulamasının modernize edilmesi 

E) Millî ekonomi programları çerçevesinde yabancı 
sermaye yatırımlarının yasaklanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

146. Aşağıdakilerden hangisi 1930 yılında başlatılan 
devletçi ekonomi programına göre uygulanan 
politikalardan biridir? 

A) Kamu yatırımlarının finansmanı için kamu 
bütçesinin açık vermesinin sağlanması 

B) Ziraat Bankasının tarımsal kredi yerine sanayi 
kredileri vermesinin sağlanması 

C) İthalatın sınırlandırılarak dış ticaretin fazla ver-
mesinin sağlanması 

D) Tarım ürün fiyatlarının Tarım Bakanlığınca 
kontrol edilmesi 

E) Çukurova ve Ege’de dokumacılık alanında 
faaliyet gösteren özel sanayi kuruluşlarının 
kamulaştırılması 

 

 

 

 

 

 

 

147. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararları 
ile başlayan dönüşüm sürecinde uygulanan 
ekonomi politikalarından biri değildir? 

A) Devletin mali yükünün azaltılması amacıyla 
özelleştirme çalışmalarına başlanması 

B) Yatırımları teşvik etmek amacıyla yabancı 
sermaye girişlerine kolaylık sağlanması 

C) KİT’lerin faaliyetlerinin sınırlandırılması 

D) Finansal piyasalarda derinlik sağlamak amacıyla 
TCMB’nin yürüttüğü açık piyasa işlemlerine son 
verilmesi 

E) İhracatı özendirmek için ihraç mallarına vergi 
iadesi desteği verilmesi 

 

 

 

 

 

 

148. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 
yaşanılan 1989 dönüşümünün başlıca özellikle-
rinden biridir? 

A) Dış finansal serbestlik çerçevesinde sermaye 
hareketlerinin serbest bırakılması 

B) Özel sermayeli ticari bankaların kurulmasına 
olanak sağlanması 

C) Mevduat faizlerinin bankacılık sistemi dışında 
bankerler tarafından belirlenmesine olanak veril-
mesi 

D) Yabancı sermayenin bankacılık alanında faaliyet 
göstermesine izin verilmesi 

E) TCMB’nin uluslararası rezerv biriktirmesine son 
verilmesi 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 34 

149. Aşağıdakilerden hangisi yapısal düzenlemeler 
kapsamında alınan 5 Nisan 1994 Kararlarından 
biri değildir? 

A) KİT’lerin özelleştirilmesi ve özelleştirilme imkânı 
bulunmayan KİT’lerin tasfiye edilmesi 

B) Sümerbank ve Etibankın bankacılık hizmetlerinin 
özelleştirilmesi 

C) SSK ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurum-
larının bütçe üzerindeki yükünün azaltılması için 
düzenlemeler yapılması 

D) Tarımla ilgili kamu kuruluşlarının TCMB tara-
fından finansmanına son verilmesi 

E) Yerel yönetimlere ait iktisadi teşekküllerin tasfiye 
edilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

150. Aşağıdakilerden hangisi 1998 Krizi sonrasında ve 
1999 yılında IMF ile yapılan stand-by anlaşma-
sının hedeflerinden biri değildir? 

A) Para politikasının Para Kurulu eliyle yönetilmesi 

B) 2002 sonunda enflasyonun tek haneli bir orana 
düşürülmesi 

C) Enflasyon ile mücadele kapsamında döviz kuru 
çapası kullanılması 

D) Faiz dışı fazlanın artırılması 

E) KİT’lerin özelleştirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında uygulamaya 
konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsa-
mında uygulanan politikalardan biridir? 

A) Döviz kuru çapası politikası güçlendirilerek 
sürdürülmüştür. 

B) IMF ile yeni stand-by anlaşması yapmama kararı 
alınmıştır. 

C) Kriz bitene dek yapısal reformlar askıya alın-
mıştır. 

D) Devletin tarım girdilerine verdiği destekler kaldı-
rılmıştır. 

E) Tarımda uygulanan Doğrudan Gelir Desteği 
Programı tasarruf amacıyla kaldırılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

152. 2000-2009 yılları arasındaki iş gücü piyasası ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) İş gücüne katılım oranı dönem boyunca artmıştır. 

B) Tarım sektörünün toplam istihdamdan aldığı pay 
artmıştır. 

C) İş gücüne katılım oranı erkeklerde kadınlara göre 
daha yüksek seyretmiştir. 

D) Eğitim durumuna göre işsizlik oranı, en yüksek 
okur-yazar olmayanlar arasında gerçekleşmiştir. 

E) Kadın nüfus için iş gücüne katılım oranı Avrupa 
Birliği ortalamasını yakalamıştır. 
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153. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), 
koruma tedbirlerinin uygulanmasından zarar görenler 
için tazminat yolu öngörmüştür. 

Aşağıdaki durumlardan hangisi CMK’de koruma 
tedbirleri için öngörülen tazminat kapsamı içinde 
değildir? 

A) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakala-
nanlar 

B) Hakkında arama kararı ölçüsüz bir şekilde ger-
çekleştirilenler 

C) İletişimleri kanunlarda belirtilen koşullara aykırı 
dinlenenler 

D) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına 
bildirilmeyenler 

E) Kanuna uygun olarak yakalandıktan sonra veya 
tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya 
yer olmadığına veya beraatlarına karar verilenler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154. Türkiye 2010 yılında, Birleşmiş Milletlerde insan 
haklarına ilişkin ilk evrensel periyodik inceleme 
sürecini tamamlamıştır. 

Evrensel periyodik incelemeyi yapan Birleşmiş 
Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsan Hakları Komisyonu 

B) İnsan Hakları Konseyi 

C) İnsan Hakları Komitesi 

D) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 

E) Özel Usuller Komitesi 

 

 

 

 

155. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 
işleyişine ilişkin önemli değişiklikler getiren 14. 
Protokol yürürlüğe girmiştir. 

Bu değişiklik sonrasına ilişkin aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Esasa ilişkin kararlar sadece Daireler tarafından 
verilir. 

B) Kabul edilemezlik kararlarına karşı Büyük Daire-
ye itiraz edilir. 

C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tara-
fından verilen kararların uygulanmasını yine 
AİHM izler. 

D) Tek yargıcın kabul edilemezlik kararı vermesi 
mümkündür. 

E) Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletlerin de 
AİHS’ye taraf olması mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
temel haklar ve ödevler bölümünde düzenlenen 
haklardan biri değildir? 

A) Süreli ve süresiz yayın hakkı 

B) Kamu hizmetlerine girme hakkı 

C) Konut hakkı 

D) Dilekçe hakkı 

E) Bilgi edinme hakkı 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 36 

157. Türkiye’deki iltica prosedürü ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Türk hukukuna göre, iltica talebi hakkında nihai 
kararı İçişleri Bakanlığı verir. 

B) Türk hukukuna göre, iltica talebi hakkında yetkili 
mercilerin verdiği karara karşı Birleşmiş Milletler 
Mülteci Yüksek Komiserliğine itiraz edilebilir. 

C) İltica prosedürünün, 1951 tarihli Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’ne 
uygun işletilip işletilmediğine Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi karar verir. 

D) Türkiye Cumhuriyeti, 1951 tarihli Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 31 Ocak 
1967 tarihli Protokol’e coğrafi sınır olmaksızın 
taraf olmuştur. 

E) Türkiye’de iltica başvuruları 2008 yılından beri 
yeni çıkarılan İltica Yasası’na göre değerlendiril-
mektedir. 

 

 

 

 

 

158. Türkiye’de insan hakları alanında çalışan birim-
lerden hangisinin faaliyetlerine fiilen son veril-
miştir? 

A) İnsan Hakları Başkanlığı 

B) TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

C) İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 

D) İnsan Hakları Danışma Kurulu 

E) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre, gözaltına 
alınan kişinin durumuyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle 
yerinin değiştirilmesi işleminden önce sağlık 
durumu hekim raporu ile tespit edilir. 

B) Nezarethane çıkış raporunun bir nüshası raporu 
tanzim eden sağlık kuruluşunda saklanır, ikinci 
nüshası gözaltına alınana, üçüncü nüshası ise 
soruşturma dosyasına eklenmek üzere ilgili 
kolluk görevlisine verilir. 

C) Hekim kişisel güvenlik endişesini ileri sürerek 
muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde 
yapılmasını isteyebilir. 

D) Kadının muayenesi, talebi hâlinde ve olanaklar 
elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. 

E) Gözaltına alınan kişi mutlaka hekim kontrolün-
den geçirilir. 

 

 

 

 

 

160. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de son on yıl 
içerisinde kadın hakları alanında yapılan yasal 
iyileştirmeler arasında sayılamaz? 

A) Kadının evlilik sonrasında da dilerse sadece 
evlilik öncesinde kullandığı soyadını kullanma 
hakkının Medeni Kanun’da tanınması  

B) Aile içi şiddeti önlemeye yönelik Ailenin Korun-
masına Dair Kanun’da değişiklik yapılması 

C) Anayasa’nın kadın erkek eşitliğini sağlamakla 
Devleti yükümlü sayması 

D) Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması 

E) Kamuda çalışan sözleşmeli kadın personele 
doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz 
hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile 
ücretli doğum izni verilmesi 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 
 

1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, 
müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri 
her türlü araç gereçle, silah ve benzeri teçhizatla 
sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava 
girmiş adayların kimlikleri mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

2. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 da-
kikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

3. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere 
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, 
ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri kesinlikle yasaktır. 

5. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu 
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da 
toplu olarak herhangi bir şekilde kopya çekildiğini 
gösterirse kopya eylemine katılan aday/adayların 
cevaplarının bir kısmı ya da tamamı iptal edilecektir. 
Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek 
şekilde tutmanız gerekmektedir. 

ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM 
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren 
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir. 

6. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

 

  

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap 
kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. 
Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle 
kullanılmayacaktır. 

8. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması ge- 
rekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru 
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru 
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir 
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün 
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o 
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız 
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır.  

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçı- 
ğınızı, cevap kâğıdınızı ve Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgenizi salon görevlilerine teslim etmeyi unutma-
yınız. 

14. Sınav sonuçları 20 gün içinde T.C. İçişleri Bakan- 
lığına gönderilecek, ayrıca adresinize de posta-
lanacaktır. 
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ALAN BİLGİSİ TESTİ 
A KİTAPÇIĞI 

 
1.  C 
2.  D 
3.  A 
4.  B 
5.  E 

 
6.  A 
7.  D 
8.  C 
9.  B 

10.  E 
 

11.  E 
12.  D 
13.  A 
14.  B 
15.  E 

 
16.  C 
17.  A 
18.  D 
19.  C 
20.  C 

 
21.  A 
22.  E 
23.  D 
24.  A 
25.  B 

 
26.  E 
27.  C 
28.  D 
29.  E 
30.  C 

 
31.  B 
32.  B 
33.  C 
34.  B 
35.  E 

 
36.  A 
37.  D 
38.  D 
39.  C 
40.  A 

 

41.  B 
42.  B 
43.  C 
44.  D 
45.  A 

 
46.  B 
47.  C 
48.  B 
49.  C 
50.  A 

 
51.  E 
52.  C 
53.  A 
54.  A 
55.  C 

 
56.  B 
57.  D 
58.  E 
59.  B 
60.  D 

 
61.  D 
62.  E 
63.  B 
64.  D 
65.  D 

 
66.  E 
67.  B 
68.  D 
69.  E 
70.  A 

 
71.  D  
72.  E 
73.  E 
74.  A 
75.  C 

 
76.  B 
77.  C 
78.  B 
79.  C 
80.  C 

 

81.  B 
82.  D 
83.  A 
84.  C 
85.  B 

 
86.  D 
87.  A 
88.  D 
89.  A 
90.  B 

 
91.  C 
92.  C 
93.  A 
94.  A 
95.  B 

 
96.  E 
97.  C 
98.  C 
99.  D 

100.  A 
 

101.  B 
102.  D 
103.  C 
104.  B 
105.  E 

 
106.  A 
107.  A 
108.  C 
109.  B 
110.  C 

 
111.  D 
112.  C 
113.  C 
114.  D 
115.  C 

 
116.  E 
117.  C 
118.  A 
119.  D 
120.  A 

 

121.  E 
122.  C 
123.  C 
124.  A 
125.  B 

 
126.  D 
127.  C 
128.  E 
129.  D 
130.  B 

 
131.  E 
132.  B 
133.  A 
134.  C 
135.  E 

 
136.  A 
137.  E 
138.  D 
139.  C 
140.  D 

 
141.  A 
142.  B 
143.  A 
144.  C 
145.  B 

 
146.  C 
147.  D 
148.  A 
149.  E 
150.  A 

 
151.  D 
152.  C 
153.  C 
154.  B 
155.  D 

 
156.  E 
157.  A 
158.  D 
159.  B 
160.  A 

 


