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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. Salon görevlileri tarafından 
paraflanmasını sağlayınız. 

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. 

 

 



ALAN BİLGİSİ TESTİ 
2011 – Kaymakam Aday. 

  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

1. Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı bir-
leşip saldırıya geçmelerine, 

I. Rusya’nın Balkanlarda parçalama siyaseti uygu-
laması, 

II. Trablusgarp’ta Osmanlı Devleti’nin başarısızlığa 
uğraması, 

III. Osmanlı ordusunun terhis nedeniyle gücünün 
azalması 

durumlarından hangilerinin neden olduğu savu-
nulabilir? 

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

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

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı 
başladığında, Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemler-
den biri değildir? 

A) Makedonya’ya asker sevk etmesi 

B) Tarafsızlığını ilan etmesi 

C) Devlet borçlarının ertelendiğini açıklaması 

D) Boğazları savaş gemilerine kapatması 

E) Ülkede genel seferberlik ilan etmesi 

 

 

 

3.  
I. Antalya 

II. Urfa 

III. Adana 

Yukarıdaki illerden hangileri, Mondros Ateşkes 
Anlaşması’ndan sonra İngilizler tarafından işgal 
edilmiş, ancak bir süre sonra Fransızlara bırakıl-
mıştır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin par-
çalanmasına karşı kurulan cemiyetlerin ortak 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Etkinliklerinin bölgesel olması 

B) İşgallere karşı kurulmaları 

C) Merkezî hükûmetin desteğiyle kurulmuş olmaları 

D) Azınlıkların faaliyetlerini önlemeye çalışmaları 

E) Halkta ulusal bilincin gelişmesini sağlamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Millî Mücadele Döneminde gerçekleştirilen, 

I. Erzurum, 

II. Sivas, 

III. Pozantı 

kongrelerinin hangilerinde manda konusu tartışıl-
mıştır? 

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

 D) I ve II  E) I, II ve III 
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6. TBMM’nin açıldığı gün Mustafa Kemal’in Meclise 
verdiği önergede aşağıdaki hükümlerden hangisi 
yoktur? 

A) Hükûmet kurulmasının gerekliliği 

B) Geçici bir hükûmet başkanı tanımanın doğru ol-
madığı 

C) Kapitülasyonların kaldırılmasının gerektiği 

D) TBMM’nin üstünde bir kuvvet olmadığı 

E) TBMM’nin kanun yapma ve kanunları yürütme 
yetkisi olduğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmetinin ya 
da Anlaşma Devletlerinin kışkırtmalarıyla çıkan 
ayaklanmalardan biri değildir? 

A) Anzavur  B) Çerkez Ethem 

C) Milli Aşireti  D) Kuvayi İnzibatiye 

 E) Konya (Bozkır) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Şubat 1921 tarihinde düzenlenen Londra Konferansı’ 
nda İtalya ve Fransa Sevr Antlaşması’nın hükümlerin-
de değişiklikler yapılmasını savunurken; İngiltere ve 
Yunanistan herhangi bir değişiklik yapılmasına kesin-
likle karşıydılar. 

Anlaşma Devletleri arasında fikir ayrılığı oluşma-
sında, 

I. Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılması, 

II. Kars Antlaşması’nın imzalanması, 

III. Ege Bölgesi’nin İtalya yerine Yunanistan’a veril-
mesi 

durumlarından hangilerinin neden olduğu savu-
nulabilir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  
I. TBMM Hükûmetinin imzaladığı ilk antlaşma ol-

ması 

II. Batum’un Gürcistan’a bırakılması 

III. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında ya-
pılmış olan antlaşmaların geçersiz kabul edil-
mesi 

Yukarıdakilerden hangileri Moskova Antlaşması’ 
nın özellikleri arasındadır? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 
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10. 12 Ağustos 1930’da Fethi Bey’in başkanlığında Ser-
best Cumhuriyet Partisi kurulmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu partinin özelliklerin-
den biridir? 

A) Programında dinî düşünce ve inançlara saygı 
duyulduğunu belirtmesi 

B) Çok partili hayata geçiş için kurulan ilk parti 
olması 

C) Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle kapatılması 

D) Ekonomide devletçiliği benimsemesi 

E) Ulaşımda önceliğin demir yollarına verilmesi dü-
şüncesini benimsemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 1934 yılında ağa, hacı, hafız, molla gibi unvanlar kal-
dırılmıştır. 

Bu unvanların kaldırılmasıyla, 

I. askere alma işlemlerinde kolaylık sağlama, 

II. toplumda kişilerin birbiriyle karıştırılmasını ön-
leme, 

III. toplumu ayrıştırıcı tutumlara son verme 

durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunu-
labilir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

12. Kanun önünde, hem ayrı dinlere hem de aynı di-
nin farklı mezheplerine mensup olanların eşitliği-
nin sağlanmasının, 

I. devletçilik, 

II. laiklik, 

III. halkçılık 

ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunu-
labilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 9 Şubat 1934 tarihinde imzalanan Balkan Antan-
tının oluşmasında, 

I. silahlanma yarışının artması, 

II. İtalya’nın Doğu Akdeniz’e egemen olma çaba-
ları, 

III. Sadabat Paktının imzalanması 

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 
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14. Edebiyatı, toplumsal katmanların en altındakilere in-
dirmenin hiçbir sanatsal çaba gerektirmediğine ina-
nan yazarlar aslında kendilerini aldatıyorlar. Bu tu-
tumları, onların yazınsal düzeyde okunmayı değil, her 
eve girmeyi amaçladıklarını gösteriyor. 

Bu parçadaki altı çizili sözle, yazarlar ve yapıtları-
nın hangi yönü belirtilmek istenmiştir? 

A) Çok satılmak isteme 

B) Değişik konular işleme 

C) Farklı anlatım biçimleri kullanma 

D) Anlaşılır olma 

E) Adını kalıcı kılma 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Şiir bir mecaz (değişmece) sanatıdır. Varlıkları günlük 
adlarıyla anmaktan kaçınır, onların alışılmış yön-
leriyle yüz yüze gelmekten kurtarır bizi; şaşırtıcı bu-
luşlarla sözcüklerin öteki yüzünü gösterir bize. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlamsal değişime uğratmadan kullanmak 

B) Nitelendirmelerden kaçınmak 

C) Ses değerlerine özen göstermek 

D) Çağrışımlarından yararlanmak 

E) Yaygın olmayan anlamlarını öne çıkarmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Onlar ki edebiyatın değişik alanlarında, biçemlerini
               I 

oluşturmadan (kendilerine özgü anlatım biçimi yarat-
  

madan), dili kullanmanın inceliklerini bilmeden (ustalı-
                               II 

ğına ulaşmadan) yazmayı sürdürürler. Okunmadıkla-
  

rının ayrımında (farkında) bile değildirler. Söyleye-
       III               IV  

cek yeni sözleri (ilgi alanları) yoktur. Basmakalıp (sı-
 V 

radan) sözleri tekrarlamakla yetinirler. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisiyle 
ayraç içindeki açıklaması anlamca birbirine uy-
gun değildir? 

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

 

 

 

 

17. İnsan kendi yüreğini başkasına verdiğinde, başka-
larının duygu dünyasını daha etkili bir biçimde be-
timler.  

Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden 
hangisi arasında anlamca bir ilişki vardır? 

A) Okuduklarınız benim hayal gücümün ürünüydü, 
gerçekte böyle güzellikler yoktu. 

B) İçimdeki çocuk ağlıyor gibiydi, oysa gözyaşları 
döken, okuduğum kitaptaki küçük kızdı. 

C) Artık, insanları olmaları gerektiği gibi düşlemek 
ve yazmak istiyorum. 

D) Bana inanmayacaklarını düşündüğüm için gör-
düklerimin tümünü anlatmaktan vazgeçtim.  

E) Bu yazıda başkalarının görüşlerinden de yarar-
lanma yoluna başvurdum. 
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18. Aşağıdakilerden hangisi, belirtilmek istenen dü-
şünce bakımından ötekilerden farklıdır? 

A) Yazmak benim için bir tür kendimden geçiştir; bir 
ses duymam yeterlidir, ardından gerisi gelir. Eğer 
ne üzerine yazacağımı bilirsem bu, kötüye işaret-
tir. 

B) Gerçek yazınsal yaratı kesin bir kararın meyvesi 
olamaz, oldurulmak istenirse de bunun ölü doğ-
muş bir çocuktan farkı kalmaz.  

C) Yazar, romanlarının konusunu unutulmuş bir 
sözden ya da bir mezar taşı yazısından yola çı-
karak içinden geldiği gibi işlemiştir. 

D) Roman yalnızca bir düş kurma aracı değil, aynı 
zamanda toplum ve insan gerçeğinin gizli yan-
larını da bulup ortaya çıkarmaya yarayan bir ya-
ratıdır. 

E) Beni yazmaya iten şey, yarattığım kişilerin benim 
denetimimin dışına çıkarak kendi dünyalarında 
yaşadıklarını hissettirmeleridir. 

 

 

19. (I) Kadın yazarlar hep vardı ama edebiyatın erkeklere 
özgü bir iş olarak görülmesi kadın yazarları hep göl-
gede bıraktı. (II) Bu anlayış, ancak 19. yüzyılın ortala-
rından sonra, kadınlar için siyaset ve yurttaşlık hak-
ları isteyen ilk uluslararası hareketlerle etkisini yitirdi. 
(III) Daha çok, “kadınlara oy hakkı savunucuları” ola-
rak anılan bu ilk feministlerin bir başka isteği, kadın-
lara eğitim ve bol kazançlı işlerde çalışma hakkının 
tanınmasıydı. (IV) Kadınların neler yapabileceğini or-
taya koymak amacıyla kadın hakları eylemcileri ve 
daha sonraları da feministler geçmişten örnekler bul-
ma çabasına girdi. (V) Bu arayış boşa gitmedi ve ger-
çek adlarını kullanmadan eserler vermiş olan birçok 
kadın yazar gün ışığına çıkarıldı, böylece de modern 
İngiliz romanının kurucularından olan Virginia Woolf 
kadın edebiyatının timsali hâline geldi. (VI) Bu yazar, 
edebiyatta kadının rolünü ve kendini kabul ettirme sa-
vaşımını ortaya koyan “Kendine Ait Bir Oda” başlıklı 
makalesini 1928’de kadın dinleyicilere okudu. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, bir bakış açısı dile getirilmiştir. 

B) II. cümlede, değişen bir durumdan söz edilmiştir. 

C) IV. cümlede, düşünceyi destekleyen kanıtlana-
bilir yargılar kullanılmıştır. 

D) V. cümlede, bir sonuç ortaya konmuştur. 

E) VI. cümlede, bir yazının içeriği hakkında bilgi ve-
rilmiştir. 

 

20. (I) Müziğiyle tüm dünyayı etkileyen bir sanatçı, üç 
Grammy, üç platin plak, otuz beş altın plak ödülünün 
sahibi. (II) Onlarca filmde oynamış ve hâlâ hatırı sayı-
lır bir hayran kitlesi var. (III) Rock’n Roll’un kralının 
ölümünü kabullenmek tüm dünya için zor olmuş ol-
malı ki, o da aslında ölmediği yönünde söylentiler çı-
kan ünlüler arasına hemen girivermiş. (IV) Ölümünün 
üzerinden henüz bir sene bile geçmemişti ki onun 
görüldüğüne dair dedikodular dolaşmaya başladı.   
(V) Bunlardan biri de “kral”ın tanık koruma 
programına alındığıydı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de bir çıkarım yapılmıştır? 

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

 

 

 

 

 

 

21. (I) Yazı yazmayı o kadar seviyordu ki tüm olumsuz-
luklara karşın bu tutkusundan vazgeçmedi. (II) Ama 
bu, madalyonun sadece bir yüzü. (III) Bir de arkası 
var, karanlıkta kalan yanı. (IV) O, yazıya olan tüm 
saygısına ve tutkusuna karşın ne yazdıysa yaktı, yak-
tı. (V) Geride bir şey bırakmamaya yeminli gibiydi. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, birbirine bağlı iki durumdan söz edil-
miştir. 

B) II. cümlede, I. cümlede belirtilenlerin doğru olma-
dığı sezdirilmiştir. 

C) III. cümlede, II. cümlede belirtilenler tamamlan-
maya çalışılmıştır. 

D) IV. cümlede, birbiriyle çelişen iki tutumdan söz 
edilmiştir. 

E) V. cümlede, bir tutuma ilişkin yorum yapılmıştır. 
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22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır? 

A) Yarışmanın birinci etabını başarıyla bitirdiler. 

B) Senin öğüdünü tutmuş, artık beslenmesine dik-
kat ediyor. 

C) Ekibini toplayıp çalışmaya başlaması gereki-
yordu. 

D) Yazılarında ahengi bozan hiçbir pürüze rastlan-
mazdı. 

E) Evrağı ilgili yere zamanında teslim etmek için 
acele ediyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Binlerce yılın tanığı Mardin’de taş, taş olmanın çok 
ötesine geçer. Hiç taş konuşur mu, derseniz bunun 
cevabı Mardin’de “Evet.”tir. Hem de yalnız konuş-
makla kalmaz, şarkı da söyler, şiir de okur. Orta 
Çağ’ın görkemli Türk atabeyliklerinden biri olan Artuk-
lulardan kalma Sultan İsa Medresesi’nin girişi bunun 
güzel bir kanıtıdır. Saatlerce başka hiçbir şey yapma-
dan izleyebilirsiniz taşa işlenen bu muhteşem sanatı. 
Burada geçen her dakika, bir zamanların taşı dillen-
diren ustalarına hayranlığınızı artırır.  

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 

B) Sözde soru cümlesine yer verilmiştir. 

C) Abartı söz konusudur. 

D) Karşılaştırma yapılmıştır. 

E) Örneklemeden yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

24. Yazarın yaşam deneyimleriyle renklenip biçimlenmiş 
bir kavrayış… İşte, denemeyi günümüze kadar taze 
tutan özellik… Çağdaş edebiyatta gazete ve dergiler 
için deneme, onları besleyen bir kaynak işlevi görür. 
Deneme, bağımsız bir tür olmanın ötesinde günümüz 
romanında düşünsel, eleştirel boyutlarıyla uygulama 
alanı olarak da karşımıza çıkmaktadır. Günümüz ro-
manında deneme tarzı anlatı parçaları, romanın çağ-
daşlığına, güncelliğine, düşünselliğine yeni boyutlar 
katmaktadır. 

Bu parçaya göre deneme türüyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Gerçek yaşamdan yola çıkılarak oluşturulduğu 

B) Romancıların yararlandığı bir tür olduğu 

C) Kalıcılığının, anlatımındaki çeşitliliğe bağlı ol-
duğu  

D) Kimi yayın organları için destekleyici bir nitelik ta-
şıdığı 

E) Yaşayan bir tür olduğu 

 

 

25. ----. Çünkü sanatçı elde ettiği sonuçlara yalnız düşü-
nerek ve çalışarak değil, başkalarından da yararlana-
rak ulaşmıştır. Örneğin Harry Potter dizisinin en son 
sürümünün jeneriğinde yedi yüz elliden fazla kişi sıra-
lanmıştır. Ama uzun zaman önce sinemayı icat eden 
ve yüzyıllık bir gelişim sürecinde bu iletişim aracını 
geliştiren insanlar unutulmuş gibidir. Oysa filmi iz-
lerken duyumsanan hazda hepsinin payı vardır. Bu 
yalnızca sanat eserlerine özgü değil, hayatın diğer 
alanları için de geçerlidir. Yeryüzünde yaşamış her-
kes eylemleri, duygu ve düşünceleriyle bizde iz bırak-
mıştır. Farkında olsak da olmasak da yaşamımızı bu 
izlerin etkisinde kalarak sürdürürüz. 

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Her sanat eserinin ardında birden fazla insan 
vardır 

B) Sanat eserleri yüzeysel bir biçimde değerlendiri-
lemez 

C) Sanatın çağın gereklerine göre biçimlenmesi ge-
rekir 

D) Sanattan anlayan bir toplumda yetenekli sanatçı-
ların sayısı da fazla olur 

E) Evrensel değerleri yansıtan sanat ürünleri insan-
lara estetik zevk verir 
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26. Önceleri yapıtlarımda bilinçli olarak söz ettiğimi söyle-
yemem İstanbul’dan. Burada yaşadığım için doğal 
olarak şiirlerime, hikâyelerime, romanlarıma sızıyordu 
hep. Ama İstanbul’u tanıyıp keşfettikçe işler değişti. 
Köklü bir tarihe ve kültüre sahip bir kentte yaşı-
yordum ve “İstanbul’u, romanlarımda çok daha bilinçli 
bir şekilde yansıtılmalıyım.” diye düşündüm. Daha 
önceki kitaplarımda da İstanbul yoğun olarak yer alı-
yordu ama başlı başına bir kahraman olarak ilk kez 
bu kitabımda okurun karşısına çıktı. 

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir? 

A) İstanbul’da yaşamak yapıtlarınızın konusunu 
seçmede sizi nasıl etkiliyor? 

B) Romanlarınızda İstanbul’a yer verme serüve-
ninden söz eder misiniz? 

C) Sizce romanların oluşumunda mekân, öteki öge-
leri hangi yönden etkiler? 

D) Bir yazar yapıtlarını yaratırken özellikle neye dik-
kat etmelidir? 

E) Yazmaya duyduğunuz ilgiyle yaşadığınız kentler 
arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? 

 

 

 

 

 

27. Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak çeşitli ülkelerde 
bulunan yazar, bu yapıtında, gittiği ülkelerde hem 
kendi yaşadığı ilginç olayları hem de Türk konso-
losluklarında yaşananları anlatmış. Sudan’dan Hin-
distan’a, Pakistan’dan Meksika’ya pek çok ülkedeki 
kişisel acılar, hüzünler, ancak orada yaşanırsa biline-
cek yönleriyle ve usta bir gözlemcinin titizliğiyle anla-
tılmış. Yapıt bir konsolosluk görevlisinin anılarını, ya-
şanmışlığın sıcaklığıyla yansıtıyor. 

Bu parçada sözü edilen yapıt için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Herhangi bir türün özelliklerini taşımadığı 

B) Anlatıcının, anlatımına kendi benini katmaya 
özen gösterdiği 

C) Ülkelerden çeşitli izler taşıdığı 

D) Anlatım örgüsünün yenilikler taşıdığı 

E) Anlatılanların, toplumu sarsan olaylar içerdiği 

 

 

28. “Edebiyat” deyince aklınıza ne geliyor? Şiir mi? Ol-
dukça önemli bir miktarda okuru olan ama sokaktaki 
insanın aklına gelmeyen öykü mü? Yoksa çok satan-
lar listesinde yer alan roman mı? Ya da ne güzel yaz-
mış dedirten bir köşe yazarının yazısını edebiyat ni-
yetine okuyanlar mı? Bu sorulara verilen yanıtların 
hiçbiri edebiyatı anlatmaya yeterli olmayacaktır oysa. 
Çünkü “edebiyat” sözcüğünden anladıklarımız, yağ-
murun sesi gibidir, bu yağmuru dinleyen herkes duy-
duğu sesi kendi bestesine benzetecektir.  

Bu parçada edebiyatla ilgili olarak anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kavram olarak herkesin farklı algıladığı 

B) Yetkin, nitelikli ürünlerin verilmediği 

C) Toplumun her kesimine seslenmesi gerektiği 

D) Yazınsal türler arasındaki sınırların giderek kay-
bolduğu 

E) Eldeki malzemenin nasıl işlendiğinin önemli ol-
duğu 

 

 

 

 

 

29. Alışılmışı kırma çabalarına rağmen Kafka yine de ba-
zı kişilerce yalnızca küçük ayrıntıları görmüş, büyük 
bağlamı algılayamamış olmakla suçlanır. Onlara göre 
Kafka, dünyayı sarsan gök gürültülerine değil, duyul-
ması olanaksız seslere kulak vermiştir. Tıpkı insanın, 
uyumadan hemen önce gök gürültüsünü duymazken 
bir saatin tik taklarını algılaması gibi. Oysa Kafka’nın, 
tik taklarını duyduğu saat bir saatli bombaydı. Bu 
bomba, yıldırımın düşmediği evi havaya uçurdu.  

Bu parçadan Kafka’yla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir? 

A) Yapıtlarında genellikle karamsar bir bakış açı-
sının hâkim olduğu 

B) Düşünsel konulardan çok, günlük olayları işle-
meyi seçtiği 

C) İnsanın iç dünyasındaki çatışmaları başarıyla 
verdiği 

D) Seçtiği konuların belirli çevrelere yönelik olduğu 

E) Gerçekleştirmeye çalıştığı değişimin büyüklüğü-
nü yeterince duyumsatamadığı 
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30. 1982 Anayasası’na göre, mahallî idarelerle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Mahallî idareler özel hukuk tüzel kişileridir. 

B) Mahallî idare karar organları, yönetmelikte belir-
tilir. 

C) Mahallî idarelerin kuruluşu merkezî yönetim 
ilkesine uygun olarak tüzükle düzenlenir. 

D) Mahallî idarelerin yetkileri yerinden yönetim 
ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir. 

E) Mahallî idarelerin görevleri Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. 

 

 

 

 

 

31. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Bakanlar Kurulunun görevini sona erdirir? 

A) Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi 

B) Başbakan dışındaki bakanların istifası 

C) Adalet Bakanının Yüce Divana sevki 

D) Meclis Başkanlık Divanının yenilenmesi 

E) Başbakanın istifası 

 

 

 

 

32. 1982 Anayasası’na göre, yargı yolu ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu 
açıktır. 

B) Milletlerarası tahkime her tür uyuşmazlıkta gidile-
bilir. 

C) İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, 
yazılı bildirim tarihinden başlar. 

D) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler 
yargı denetimi dışındadır. 

E) Yönetmelikler yargı denetimine tabidir. 

 

33. TBMM, aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda 
çalışmalarını sürdüremez? 

A) Başkanlık Divanı 

B) Siyasi parti grup başkan vekilleri 

C)  Hükûmet temsilcileri 

D) Cumhurbaşkanı 

E) Ana muhalefet partisi genel başkanı 

 

 

 

 

 

 

34. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biridir? 

A) Yönetmelikleri imzalamak 

B) Tüzükleri imzalamak 

C) Kanun tasarılarını TBMM’ye sunmak 

D) Fakülte dekanlarını atamak 

E) Anayasa değişikliği tekliflerini TBMM’ye sunmak 

 

 

 

 

 

35. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdaki işlemlerden 
hangisi yargı denetimi dışındadır? 

A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tayin 
kararları 

B) Adalet Bakanlığının memur kadrosundaki per-
soneli tayin kararları 

C) Yükseköğretim Kurulunun idari işlemleri 

D) Başbakanlık yönetmelikleri 

E) Tüzükler 
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36. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Devletin amaç ve görevlerinden biri değildir? 

A) Cumhuriyeti korumak 

B) Demokrasiyi korumak 

C) Yasama faaliyetlerini denetlemek 

D) Türk Milletinin bütünlüğünü korumak 

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

 

 

 

 

 

37. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Bakanlar Kurulu üyelerinin cezai sorumluluğuna 
yol açabilen bir denetim yoludur? 

A) Gensoru  B) Soru 

C) Genel görüşme D) Meclis soruşturması 

 E) Bütçe oylaması 

 

 

 

 

 

 

 

38. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
TBMM Başkanlık Divanının oluşumunda yer alır? 

A) TBMM Genel Sekreteri 

B) TBMM Başkan vekilleri 

C) Siyasi parti grup başkan vekilleri 

D) Siyasi parti başkanları 

E) Cumhurbaşkanı 

 

 

 

39. 1982 Anayasası’na göre, mahkemelerin kuruluşu 
ve görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Anayasa Mahkemesi içtüzükle kurulur. 

B) Uyuşmazlık Mahkemesi, Bakanlar Kurulu kara-
rıyla kurulur. 

C) Danıştay tüzükle kurulur. 

D) Yargıtay, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ku-
rulur. 

E) Mahkemelerin görevleri kanunla düzenlenir. 

 

 

 

 

 

40. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
yüksek mahkemelerden biri değildir? 

A) Yargıtay  B) Danıştay 

C) Sayıştay  D) Anayasa Mahkemesi 

 E) Uyuşmazlık Mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

41. 1982 Anayasası’na göre, disiplin cezaları ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Uyarma cezaları yargı denetimi dışındadır. 

B) Kınama cezaları yargı denetimi dışındadır. 

C) Uyarma cezaları yargı denetimi dışında bırakı-
lamaz. 

D) Disiplin kararlarının yargı denetimini, Uyuşmazlık 
Mahkemesi yapar. 

E) Disiplin kararları yargı denetimi dışındadır. 

 

 

 



 
 

2011 – Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 10 

42. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 19’dur. 

B) Anayasa Mahkemesi yedek üye sayısı 4’tür. 

C) Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı 11’dir. 

D) Anayasa Mahkemesi üye sayısı 17’dir. 

E) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapı-
lamaz. 

 

 

 

 

43.  
I. TBMM üye tam sayısının 1/5’i 

II. TBMM üye tam sayısının 1/6’sı 

III. TBMM üye tam sayısının 1/9’u 

IV. Ana muhalefet partisi meclis grubu 

V. Cumhurbaşkanı 

1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişikliklerine 
ilişkin iptal davası açmaya yukarıdakilerden han-
gileri yetkilidir? 

A) Yalnız I  B) I ve V  

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

 E) I, II, III, IV ve V 

 

 

 

44. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi 
kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Anayasa Mahkemesi kararlarını Danıştay de-
netler. 

B) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, gerekçesi 
yazılmadan açıklanamaz. 

C) Anayasa Mahkemesi kararlarını Cumhurbaşkanı 
onaylar. 

D) Anayasa Mahkemesi kararlarını Yargıtay de-
netler. 

E) Anayasa Mahkemesi kararlarını TBMM onaylar. 

45. 1982 Anayasası’na göre, özel hayatın gizliliği ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Özel hayat millî güvenlik nedeniyle hiçbir hâlde 
sınırlanamaz. 

B) Aile hayatının gizliliği genel sağlık sebebiyle 
sınırlanabilir. 

C) Özel hayatın gizliliği kamu yararı sebebiyle sı-
nırlanabilir. 

D) Herkes aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. 

E) Millî güvenlik nedeniyle usulüne göre verilmiş 
hâkim kararıyla kişinin üstü aranabilir. 

 

 

 

 

 

 

46. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hür-
riyetlerin sınırlanması ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur? 

A) Temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanı tara-
fından sınırlanabilir. 

B) Temel hak ve hürriyetler genel sınırlama ne-
denleriyle sınırlanabilir. 

C) Temel hak ve hürriyetler ancak kanunla sınır-
lanabilir. 

D) Temel hak ve hürriyetler yönetmelikle sınır-
lanabilir. 

E) Temel hak ve hürriyetler sınırlanamaz. 
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47. Sayıştay Birinci Dairesi yaptığı mali denetimler 
esnasında, uygulamakta olduğu bir kanun hükmünün 
Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit eder ve 
Anayasa’ya aykırılığın giderilmesi için Anayasa 
Mahkemesine başvurur. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Sayıştay Birinci Dairesinin başvurusunu Anayasa 
Mahkemesi işin esasına girerek 5 ay içinde 
çözer. 

B) Sayıştay bir mahkeme olmadığından, Anayasa 
Mahkemesine Anayasa’ya aykırılığın giderilmesi 
yönünde başvuruda bulunamaz. 

C) Sayıştay bir yüksek mahkemedir ve Anayasa 
Mahkemesine Anayasa’ya aykırılığın giderilmesi 
yönünde başvuruda bulunabilir. 

D) Sayıştay Birinci Dairesi dışındaki diğer daireler 
Anayasa Mahkemesine başvurabilir. 

E) Sayıştay, Anayasa’ya aykırılığın giderilmesi için 
TBMM’ye başvurur. 

 

 

 

 

 

 

48. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
bir kanunun esas açısından Anayasa’ya aykırı 
olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mah-
kemesinde iptal davası açamaz? 

A) Cumhurbaşkanı 

B) Başbakan 

C) TBMM üye tam sayısının 1/5’i tutarında millet-
vekili 

D) İktidar partisi meclis grubu 

E) Ana muhalefet partisi meclis grubu 

 

 

 

 

 

 

49. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
karşı imza ilkesinin düzenlendiğini gösteren bir 
hükümdür? 

A) Anayasa değişikliklerinin 110 milletvekilinin 
imzası ile Anayasa’ya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine götürebilmesi 

B) Gensoru önergesinin en az 20 milletvekilinin 
imzası ile verilebilmesi 

C) Genel görüşme önergesinin en az 20 millet-
vekilinin imzası ile verilebilmesi 

D) Bakanlar Kurulu kararının bütün bakanlarca im-
zalanması 

E) Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği 
işlemler dışındaki bütün kararlarının Başbakan 
ve ilgili bakanlarca imzalanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
TBMM tarafından nitelikli bir çoğunlukla alınması 
gereken kararlardan biri değildir? 

A) Gensoru önergesi üzerine yapılan güven 
oylamasında Bakanlar Kurulunun düşürülmesi 
yönünde karar 

B) Cumhurbaşkanının Yüce Divana sevkine ilişkin 
karar 

C) Bir bakan ya da Başbakanın Yüce Divana sev-
kine ilişkin karar 

D) Bütçe kanunlarının kabulüne ilişkin karar 

E) Genel veya özel af kanunlarının kabulüne ilişkin 
karar 
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51. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçimi 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) TBMM üyeleri Meclis Başkanlığına yazılı olarak 
başvurarak Cumhurbaşkanlığına aday olabilirler. 

B) Meclis dışından, en az 20 milletvekilinin yazılı 
teklifi ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilir. 

C) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde 
geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında 
yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday 
gösterebilir. 

D) Mevcut Cumhurbaşkanı tek başına adaylık baş-
vurusu yapamaz. 

E) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. 1982 Anayasası’na göre, halkoyuna sunulan 
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yü-
rürlüğe girmesi için aşağıdakilerden hangisinin 
olması gerekir? 

A) Kayıtlı seçmenlerin yarısından çoğunun kabul 
oyu 

B) Kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun 
kabul oyu 

C) Kullanılan oyların yarısından çoğunun kabul oyu 

D) Kayıtlı seçmenlerin beşte üçünün kabul oyu 

E) Kullanılan oyların beşte üçünün kabul oyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin yapısı ve 
işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) TBMM seçimleri, kural olarak 4 yılda bir yapılır. 

B) TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden 
oluşur. 

C) TBMM, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Sena-
tosu olmak üzere iki kanatlı bir yapıya sahiptir. 

D) TBMM, çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hü-
kümlerine göre yürütür. 

E) TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler başkaca 
bir karar alınmadıkça açıktır ve her türlü vasıta 
ile yayımlanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi, anayasaların değiştiril-
mesini zorlaştıran yöntemlerden biri olarak kabul 
edilemez? 

A) Anayasa değişikliklerinin ancak bu amaçla özel 
olarak seçilmiş bir Meclis tarafından yapı-
labileceğinin şart koşulmuş olması 

B) Anayasa değişiklik tekliflerinin kabul edilebilmesi 
için Mecliste birden çok kez görüşülmesinin ve 
oylanmasının şart koşulmuş olması 

C) Anayasa değişiklik tekliflerinin kabul edilebilmesi 
için Meclisteki olağan karar yeter sayısından 
daha nitelikli karar yeter sayılarının öngörülmüş 
olması 

D) Anayasa değişiklik tekliflerinin kabul edilebilmesi 
için zorunlu halk oylamasına sunulmasının ve 
burada da kabul edilmesinin şart koşulmuş 
olması 

E) Anayasa’yı değiştiren kanunların Resmî Gaze-
te’de yayımlanmasının şart koşulmuş olması 
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55. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulunun ku-
ruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Bakanlar Kurulunun programı kuruluşundan en 
geç 1 hafta içinde TBMM’de okunur. 

B) Bakanlar Kurulu Başbakan ve bakanlardan ku-
rulur. 

C) Başbakan Cumhurbaşkanınca, TBMM üyeleri 
veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler 
arasından atanır. 

D) Bakanlar Kurulunun göreve başlaması için 
gereken güvenoyu için görüşmeler, programın 
okunmasından en az 60 gün geçtikten sonra 
başlar. 

E) Bakanların görevine, Başbakanın önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanınca son verilir. 

 

 

 

56. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri 
değildir? 

A) TBMM Başkanını atamak 

B) Başbakanı atamak 

C) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Genelkurmay 
Başkanını atamak 

D) Kanunları yayımlamak 

E) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye 
geri göndermek 

 

 

 

 

 

57. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
seçimler ve halk oylamasında uyulması zorunlu 
olan ilkelerden biri değildir? 

A) Serbest oy  B) Eşit oy 

C) Genel oy  D) Gizli oy 

 E) Gizli sayım ve döküm 

 

 

58.  
I. Sosyal devlet 

II. Federal devlet 

III. Laik devlet 

IV. Monarşik devlet 

V. Hukuk devleti 

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası’nın 2. 
maddesinde sayılan Cumhuriyetin nitelikleri ara-
sında yer alır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

59. 1982 Anayasası’na göre savaş, seferberlik, sıkı-
yönetim veya olağanüstü hâllerde temel hak ve 
hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulması 
durumunda dahi ihlal edilemeyecek olan temel 
hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kimsenin konut dokunulmazlığı ve özel 
yaşamının gizliliği ihlal edilemez. 

B) Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açık-
lamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı 
suçlanamaz. 

C) Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. 

D) Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya ka-
dar kimse suçlu sayılamaz. 

E) Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana 
gelen ölümler dışında kişinin yaşama hakkına, 
maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne 
dokunulamaz. 
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60. Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın 116. 
maddesi uyarınca TBMM seçimlerinin Cum-
hurbaşkanınca yenilenmesini mümkün kılan 
sebeplerden biri değildir? 

A) Bakanlar Kurulunun kuruluşta gereken 
güvenoyunu alamamasının ardından geçen 45 
günlük süre içinde yeni bir Bakanlar Kurulu 
kurulamaması 

B) Bakanlar Kurulunun bir gensoru önergesiyle 
düşürülmesinin ardından geçen 45 günlük süre 
içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması 

C) Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden 
istifa etmesinin ardından geçen 45 günlük süre 
içinde yeni bir Bakanlar Kurulunun kurulamaması 

D) Görev sırasında güven istemi reddedilen 
Bakanlar Kurulunun düşmesinin ardından geçen 
45 günlük süre içinde yeni bir Bakanlar 
Kurulunun kurulup güvenoyu alamaması 

E) Genel seçimlerle oluşan yeni TBMM’de 
Başkanlık Divanının seçilmesinin ardından 
geçen 45 günlük süre içinde yeni Bakanlar 
Kurulunun kurulması ancak güvenoyu 
alamaması 

 

 

61.  
I. Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla kural 

olarak her konu bir kanunla düzenlenebilir. 

II. Yasama organı, bir konuyu dilediği ölçüde 
ayrıntılı olarak düzenleyebilir. 

III. Yasama organında kabul edilen kanunlara karşı 
belli sayıda yasama organı üyesi Anayasa 
Mahkemesine başvurabilir. 

IV. Yasama organının herhangi bir konuyu görüşüp 
karara bağlayabilmesi için üye tam sayısının en 
az üçte birinin toplantıda hazır bulunması 
gerekir. 

V. Yasama organı, Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir. 

Yukarıdakilerden hangilerinin yasama yetkisinin 
genelliği ilkesi ile bir ilgisi yoktur? 

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

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

 

 

 

 

62. Bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi, ret 
kararının tebliği tarihinden itibaren en geç kaç 
gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna 
itiraz edebilir? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Yapı ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Basit bir idari işlemdir. 

B) Kolektif bir idari işlemdir. 

C) Bireysel bir idari işlemdir. 

D) İcrai bir idari işlemdir. 

E) İnşai bir idari işlemdir. 

 

 

 

 

 

 

 

64. Bir yapı, yapı ruhsatının veriliş tarihinden itibaren 
en geç kaç yıl içerisinde bitirilmezse ruhsat hü-
kümsüz hâle gelir? 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 10 

 

 

 

 

 

 



 
 

2011 – Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 15 

65. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir 
memura yapılan disiplin soruşturması sonucunda 
sözlü uyarı cezası verilmesi şeklindeki işlem, 
işlemin hangi unsuru yönünden hukuka aykırıdır? 

A) Yetki  B) Şekil  C) Sebep 

 D) Konu  E) Amaç 

 

 

 

 

66.  
I. İdareye tamamen yabancı bir kimse tarafından 

yapılan işlem, yetki gaspı sebebiyle hukuka 
aykırı olacaktır. 

II. Yetki tecavüzü her durum ve derecede yokluk 
yaptırımına sebep olur. 

III. Üst kademedeki bir idari makamın, alt 
kademedeki bir idari makam yerine geçerek 
onun görevine giren bir konuda idari karar 
alması hâlinde işlem yetki unsuru açısından 
hukuka aykırı olacaktır. 

IV. İmza devrinde karar alma yetkisi, imza devri 
yapan makamdan ayrılmakta ve kendisine imza 
devri yapılan makama geçmektedir. 

Yetki kuralları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

67. Tüzükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) 1982 Anayasası’nda düzenlenen tek düzenleyici 
işlem türüdür. 

B) Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilmiştir. 

C) Danıştay incelemesinden geçirilmeden tüzük 
çıkarılamaz. 

D) Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. 

E) Tüzükler kanunlar gibi yayımlanır. 

 

 

 

68.  
I. Bakanlar Kurulu tarafından Danıştayın 

incelemesinden geçirilmeden yapılan yönet-
melik 

II. Üniversitede öğretim üyesi kadrosunda bulunan 
A’nın savunması alınmadan hakkında aylıktan 
kesme cezasının uygulanması 

III. A Şirketi hakkında Rekabet Kurulu tarafından 
soruşturmacı üyenin de katılımı ile para cezası 
kararı alınması 

IV. İsimsiz ve imzasız bir şikâyet dilekçesi üzerine 
usulüne uygun olarak yapılan soruşturma 
sonucunda verilen disiplin cezası 

Yukarıdaki işlemlerden hangileri şekil unsuru yö-
nünden hukuka aykırıdır? 

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Geri alma işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Geri alma, idari yargı tarafından verilen iptal ka-
rarının etki ve sonuçlarını doğurur. 

B) Geri alma, işlemi sadece geleceğe yönelik olarak 
ortadan kaldırır. 

C) Hukuka aykırı olan yararlandırıcı işlem her 
zaman geri alınabilir. 

D) Vesayet makamı olan bir idare, denetimi altın-
daki diğer bir idarenin işlemini geri alabilir. 

E) Geri alma, dava konusu edilen idari işlemler açı-
sından mümkündür. 
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70.  
I. İmtiyaz 

II. Yap-İşlet-Devret 

III. Ruhsat 

IV. İltizam 

Yukarıdaki kamu hizmetlerinin özel kişilere gör-
dürülmesi yöntemlerinden hangilerinde idare ile 
özel kişi arasında sözleşme ilişkisi kurulmaz? 

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

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

 

 

 

71.  
I. Bir sözleşmenin idari sözleşme sayılabilmesi 

için taraflardan birisi idare iken karşı tarafın 
mutlaka özel kişi olması gerekir. 

II. Bir kamu hizmetini sunan ile o hizmetten 
yararlanan arasındaki sözleşmeler idari söz-
leşmedir. 

III. İdari sözleşmelerde idare, özel hukuku aşan 
bazı üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. 

İdari sözleşmelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

72. Aşağıdaki kamu hizmetinin görülme usullerinden 
hangisi ile bir kamu hizmetinin özel kişiye gör-
dürülmesi mümkün değildir? 

A) İmtiyaz  B) İltizam C) Ruhsat 

 D) Emanet E) Müşterek emanet 

 

 

 

73.  
I. Tahkim koşulu öngörülmeyen imtiyaz söz-

leşmelerinden doğacak uyuşmazlıklarda ilk 
derece sıfatı ile Danıştay görevlidir. 

II. Bir imtiyaz sözleşmesine ilişkin millî hakem 
kararlarının temyiz mercii Danıştaydır. 

III. Bir Türk şirketinin yabancı ortakla oluşturduğu 
konsorsiyumla imzalanan imtiyaz sözleş-
mesinden doğacak uyuşmazlıklar için millet-
lerarası tahkim yolu öngörülebilir. 

İmtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gileri doğrudur? 

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, bu Kanun 
kapsamında açık ihale ile yapılan bir işe ilişkin 
olarak ihaleyi yapan idareye yapılacak şikâyet, 
şikâyete konu durumun farkına varıldığı veya 
farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 
en geç kaç gün içinde yapılmalıdır? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 30 
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75.  
I. Bakanlar Kurulu kararlarının tümü düzenleyici 

işlem niteliğindedir. 

II. Bakanlar Kurulu kararlarının tümü kolektif işlem 
niteliğindedir. 

III. Kanun hükmünde kararnameler dışında Bakan-
lar Kurulu tarafından alınan tüm kararlara karşı 
idari yargı yolu açıktır. 

Bakanlar Kurulu kararlarıyla ilgili yukarıdaki ifa-
delerden hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, kamu-
laştırılan malın sahibinin geri alma hakkı, bu 
hakkın doğmasından itibaren en geç ne kadarlık 
bir süre içerisinde kullanılmadığı takdirde düşer? 

A) 1 ay  B) 60 gün C) 6 ay 

 D) 1 yıl  E) 5 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.  
I. Vali 

II. Köy muhtarı 

III. Özel güvenlik görevlisi 

Yukarıdakilerden hangileri, kolluk alanında birey-
sel işlemler yapmaya yetkilidir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-
lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, bü-
yükşehir belediye başkanları hakkında soruş-
turma izni verme yetkisi aşağıdakilerden han-
gisine aittir? 

A) Belediye meclisi B) Vali 

C) Danıştay  D) Başbakan 

 E) İçişleri Bakanı 
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79. Ankara İdare Mahkemesinde açılan davada 
mahkemece davanın Ankara Vergi Mahkemesi 
tarafından görülmesi gerektiği sonucuna varılarak 
davanın reddedilmesi aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgili bir karardır? 

A) İş bölümü  B) Görev 

C) Yetki  D) Husumet 

 E) İdari merci tecavüzü 

 

 

 

 

 

80. Konya İdare Mahkemesinde açılan davada 
mahkemece davanın İzmir İdare Mahkemesi 
tarafından görülmesi gerektiği sonucuna varılarak 
davanın reddedilmesi durumunda yapılacak işlem 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Konya İdare Mahkemesi dosyayı İzmir İdare 
Mahkemesine göndermelidir. 

B) Davacı 30 gün içinde İzmir İdare Mahkemesinde 
dava açmalıdır. 

C) Davacı tarafından Konya Bölge İdare Mah-
kemesine itiraz yoluna gidilmelidir. 

D) Davacı 60 gün içinde İzmir İdare Mahkemesinde 
dava açmalıdır. 

E) Davacı 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yoluna 
başvurmalıdır. 

 

 

 

 

81. Kolluk yetkilerinin kamu düzeni dışında bir başka 
amacı gerçekleştirmek için kullanılması duru-
munda ortaya çıkan hukuka aykırılık aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Görev gaspı  B) Yetki gaspı 

C) Fonksiyon gaspı D) Yetki saptırması 

 E) Ağır ve bariz yetki tecavüzü 

 

 

 

82. Danıştayda kaç adet idari daire bulunmaktadır? 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nda dilekçeler üzerine ilk inceleme 
aşamasında incelenecek konular arasında 
sayılmamıştır? 

A) Görev ve yetki B) Husumet 

C) Derdestlik  D) Süre aşımı 

 E) İdari merci tecavüzü 
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84. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca kesinleşmiş yar-
gı kararlarına karşı başvurulabilecek bir kanun 
yoludur? 

A) İtiraz  B) Temyiz 

C) Tavzih  D) Yargılamanın yenilenmesi 

 E) Karar düzeltme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. İdare mahkemeleri tarafından verilen yürütmeyi 
durdurma kararlarına karşı başvuru yolu, süresi 
ve merci aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

A) İtiraz – Danıştay – 30 gün 

B) Temyiz – Danıştay – 30 gün 

C) İtiraz – Bölge idare mahkemesi – 7 gün 

D) İtiraz – Bölge itiraz mahkemesi – 30 gün 

E) Temyiz – Danıştay – 7 gün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.  
I. İtiraz 

II. Temyiz 

III. Karar düzeltme 

IV. Yargılamanın yenilenmesi 

İdari yargı yerlerince verilen kararlara karşı 
yapılan yukarıdaki başvurulardan hangilerinde 
aleyhinde başvuru yapılan kararı veren yargı yeri 
ile başvuruyu inceleyen yargı yeri farklıdır? 

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

 D) II ve III E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerlerinin 
bakmakta oldukları davalara ait her çeşit ince-
lemeleri kendiliklerinden yapmaları anlamına 
gelir? 

A) Çekişmesiz yargı 

B) Davanın taraflarca hazırlanması 

C) Resen araştırma 

D) Resen icra 

E) Yetki genişliği 
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88. İdari yargıda dava açma süresiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Dava açma süresi idare mahkemelerinde kural 
olarak 60 gündür. 

B) Dava açma süresi Danıştay vergi dairelerinde 30 
gündür. 

C) Dava açma süresi idari uyuşmazlıklarda yazılı 
bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 
başlar. 

D) Tatil günleri sürelere dâhildir. 

E) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma 
süresi ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 

 

 

 

 

 

89. Danıştay 13. Dairesinde görülmekte olan davada 
davacı, 3 üyenin reddi isteminde bulunmuştur. 

Buna göre, bu ret istemini aşağıdakilerden han-
gisi karara bağlar? 

A) Reddedilenler hariç tutulmak suretiyle toplanan 
13. Daire Heyeti 

B) Danıştay 1. Dairesi 

C) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 

D) Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 

E) Danıştay Başkanlar Kurulu 

 

 

 

90. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi tarafından veri-
len iptal kararına karşı hangi yola başvurulabilir? 

A) 15 gün içinde itiraz 

B) 15 gün içinde temyiz 

C) 30 gün içinde temyiz 

D) 15 gün içinde kararın düzeltilmesi 

E) 30 gün içinde yargılamanın yenilenmesi 

 

 

91. İdari yargıda açılan bir iptal davasında davalı 
idarenin yanlış gösterilmesi durumunda mahke-
mece nasıl bir işlem yapılır? 

A) Yenilenmek üzere dava dilekçesinin reddine ka-
rar verilir. 

B) Davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine 
karar verilir. 

C) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma 
tebliğine karar verilir. 

D) Davanın açılmamış sayılmasına karar verilir. 

E) Dilekçenin görevli idare merciine tevdiine karar 
verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

92.  
I. Yürütmenin durdurulmasına ait işler 

II. Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ait işler 

III. Delillerin tespitine ait işler 

IV. İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürü-
tülmesi gereken işlem olup olmadığının sap-
tanmasına ait işler 

Yukarıdakilerden hangileri nöbetçi mahkemenin 
çalışmaya ara verme süresi içinde görebileceği 
işlerden biridir? 

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

 D) II ve III E) III ve IV 
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93. İlk derece yargı yeri olarak Danıştayda açılan da-
vada verilen iptal kararının temyiz edilmesiyle 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Temyiz istemi Danıştay Başkanlığına hitaben 
yazılmış dilekçe ile yapılır. 

B) Temyiz talebi konusuna göre İdari veya Vergi 
Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenir. 

C) Kararın tebliğini izleyen 30 gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir. 

D) Kararın bozulması durumunda dosya, yeniden 
karar verilmek üzere ilgili dairesine gönderilir. 

E) Bozma kararı üzerine ilgili daire bozmaya uyma-
yarak eski kararında ısrar edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre, aşağı-
dakilerin hangisinde idari yargı yerlerinin, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerini uygu-
lamaları mümkün değildir? 

A) Teminat 

B) Delillerin tespiti 

C) Hâkimin reddi 

D) Merci tayini 

E) Bilirkişi 

 

 

 

 

 

 

95. İstanbul İdare Mahkemesince davanın, Ankara İdare 
Mahkemesinde açılması gerektiği gerekçesiyle 
reddine karar verilmiş, sonrasında Ankara İdare 
Mahkemesi davanın İstanbul İdare Mahkemesinin 
yetkisine girdiği gerekçesiyle kendisini yetkisiz 
görmüştür. 

Buna göre, bu uyuşmazlık nasıl çözülür? 

A) Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından çözülür. 

B) Danıştay tarafından çözülür. 

C) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından çö-
zülür. 

D) Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından çö-
zülür. 

E) Ankara İdare Mahkemesinin kararı doğrultu-
sunda çözülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. İstanbul Üniversitesi öğrencisi tarafından 
Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 
Lisansüstü Yönetmeliği’nin bir maddesinin iptali 
için açılacak davada aşağıdakilerden hangisi 
yetkili ve görevlidir? 

A) Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

B) İstanbul İdare Mahkemesi 

C) Ankara İdare Mahkemesi 

D) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 

E) Danıştay 
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97.  
I. İl 

II. İlçe 

III. Bucak 

Yukarıdakilerden hangileri doğrudan Anayasa’da 
düzenlenmemiştir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  
I. Atanması, kolektif işlem ile yapılır. 

II. İlçede Devletin temsilcisidir. 

III. Hiyerarşi yetkilerinin yanı sıra idari vesayet 
yetkileri de mevcuttur. 

Kaymakam ile ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.  
I. Başbakanlık 

II. Bakanlar Kurulu 

III. Bakanlıklar 

Yukarıdakilerden hangilerinin yönetmelik çıkara-
bileceği Anayasa’da açıkça ifade edilmemiştir? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.  
I. İçişleri Bakanlığı – Köy 

II. Başbakanlık – Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu 

III. Türkiye Barolar Birliği – Ankara Barosu 

Yukarıdaki idarelerden hangileri arasında 
Anayasa’nın 127. maddesinde düzenlendiği biçi-
miyle idari vesayet ilişkisi yoktur? 

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

 D) II ve III E) I, II ve III 
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101.  
I. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

II. Kamu İhale Kurumu 

III. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Yukarıdaki kuruluşlardan hangilerinin lağvedile-
bilmesi için Anayasa değişikliği yapılmasına ihti-
yaç yoktur? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

102. Bölgesel kalkınma ajansları ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı 
olduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulur. 

B) Ulusal düzeyde koordinasyonundan Devlet Plan-
lama Teşkilatı sorumludur. 

C) Kalkınma kurulu, bölgesel kalkınma ajansının 
karar organıdır. 

D) Tüzel kişiliğe sahiptir. 

E) Kalkınma kurulu, kurul başkanının daveti üzerine 
yılda en az 2 defa toplanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.  
I. İl 

II. İlçe 

III. Bucak 

Yukarıdaki idarelerden hangileri kanun ile ku-
rulur? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.  
I. Genel bütçe 

II. Katma bütçe 

III. Özel bütçe 

Yukarıdaki bütçe türlerinden hangileri 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yer 
almaz? 

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

 D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2011 – Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 24 

105.  
I. Türkiye Bilimler Akademisi 

II. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

III. Sosyal Güvenlik Kurumu 

Yukarıdaki idarelerden hangileri Sayıştayın dene-
timine tabidir? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.  
I. Kuruluş kanununda, kamu tüzel kişiliğine sahip 

olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

II. Kuruluş kanununda, özerk bir kuruluş olduğu 
belirtilmiştir. 

III. Bir takım vergi muafiyetlerinden yararlan-
maktadır. 

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili yukarıdaki 
ifadelerden hangileri doğrudur? 

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

 D) I ve II  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

107. Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşek-
külüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, 
ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğuna ne 
ad verilir? 

A) Bağlı ortaklık 

B) Müessese 

C) Kamu iştiraki 

D) İktisadi devlet teşekkülü 

E) İlgili kuruluş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.  
I. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi De-

kanlığı 

II. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

III. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Yukarıdaki idarelerden hangileri yönetmelik 
çıkaramaz? 

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

 D) I ve III E) II ve III 
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109. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden han-
gisinin idaresi yetki genişliği esasına dayanır? 

A) Köy  B) Belediye C) İl 

 D) İlçe  E) Bucak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110. Genelkurmay Başkanının başka bir göreve 
atanması veya emekliye ayrılması nasıl yapılır? 

A) Başbakan tarafından 

B) İçişleri Bakanı tarafından 

C) TBMM Başkanı tarafından 

D) Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine, Cumhur-
başkanı tarafından 

E) Millî Savunma Bakanının teklifi üzerine, Başba-
kan tarafından 

 

 

 

 

 

 

 

111.  
I. Başbakan, bakanlıkların ve Başbakanlık teşkila-

tının en üst amiridir. 

II. Başbakanlık Müsteşarının görevlerinden birisi 
de bakanlıklar arası koordinasyon ve iş birliğini 
sağlamaktır. 

III. Başbakanlık Müsteşarı sınırlarını yazılı olarak 
ve açıkça belirterek yetkilerinden bir kısmını 
sorumluluğu ile birlikte astlarına devredebilir. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kuru-
lunun görev alanı dışında kalır? 

A) Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı 

B) Sermayesinin yarısından fazlasına kamu kurum 
ve kuruluşlarının katıldığı her türlü kuruluş 

C) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

D) Her düzeydeki işçi ve iş veren meslek kuruluşları 

E) Türk Silahlı Kuvvetleri 
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113.  
I. Zabıta hizmeti 

II. Defin hizmeti 

III. Kadın koruma evleri açmak 

IV. Belediye sınırları dışındaki imar planlarını 
yapmak 

Yukarıdakilerden hangileri il özel idaresinin yetki 
ve görevleri arasında yer alır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114. İl genel meclisinin toplantıları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Kendi belirleyeceği 1 aylık tatil hariç her ayın ilk 
haftası toplanır. 

B) Bütçe görüşmeleri ile ilgili toplantıların süresi en 
fazla 15 gündür. 

C) Bütçe görüşmeleri dışında kalan toplantıların 
süresi en fazla 5 gündür. 

D) Kural olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır. 

E) Kural olarak katılanların salt çoğunluğu ile karar 
alır. 

 

 

 

 

 

115.  
I. Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe 

sahiptir. 

II. Merkezî yönetim bütçesinden ayrı bir bütçeye 
sahiptir. 

III. Seçilmiş organlarının bu sıfatlarını kaybetmesi 
ancak İçişleri Bakanının bu yönde karar ver-
mesine bağlıdır. 

IV. Hiyerarşi denetimine tabidir. 

Yerel yönetimler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri yanlıştır? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Aşağıdakilerden hangisi valinin il özel idare-
sindeki görev ve yetkileri arasında değildir? 

A) İl encümenine başkanlık etmek 

B) İl genel meclisine başkanlık etmek 

C) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını 
idare etmek 

D) İl özel idaresi personelini atamak 

E) İl özel idaresini yargı organları önünde davacı 
veya davalı olarak temsil etmek 
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117. Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında çı-
kacak bir sınır uyuşmazlığı hangi makamın kararı 
ile çözülür? 

A) Kaymakam  B) Vali 

C) İçişleri Bakanlığı D) Bakanlar Kurulu 

 E) Danıştay 1. Dairesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118. Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı 
olduğunu düşündüğü büyükşehir belediye mec-
lisi kararlarına karşı hangi süre içinde, nereye 
başvurabilir? 

A) 10 gün – Danıştayın 1. Dairesine 

B) 15 gün – Danıştayın 1. Dairesine 

C) 90 gün – Yetkili idare mahkemesine 

D) 60 gün – Yetkili idare mahkemesine 

E) 60 gün – Danıştayın ilgili dava dairesine 

 

 

 

 

 

 

 

119. Kesinleşen belediye meclisi kararlarının özetleri 
halka en geç kaç gün içinde duyurulur? 

A) 3 B) 5 C) 7 D) 10 E) 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Bir beldenin adı aşağıdaki makamlardan han-
gisinin onayı ile değiştirilir? 

A) Belediye başkanı 

B) Büyükşehir belediye başkanı 

C) Vali 

D) İçişleri Bakanlığı 

E) Danıştay 1. Dairesi 
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121.  
I. Nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim 

birimlerinde belediye kurulabilir. 

II. Köylerin birleşerek belediye kurabilmesi için 
meskun sahalarının, merkez kabul edilecek 
yerleşim yerinin meskun sahasına azami 3000 
metre mesafede bulunması zorunludur. 

III. Bir veya birden fazla köyü içine alan bir bölgede 
İçişleri Bakanlığının kararı ile belediye kurulur. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, yeni bir 
belediye kurulması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

122. İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, il özel idaresinin 
kendi yetki ve görev alanına giren hizmetleri ciddi 
bir biçimde aksattığı aşağıdaki makamlardan 
hangisi tarafından tespit edilir? 

A) Vali  B) İçişleri Bakanlığı 

C) Başbakanlık  D) Danıştay 1. Dairesi 

 E) Yetkili sulh hukuk hâkimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123. İl özel idaresinin görev ve yetki alanına giren 
konularda, kanunlarda verilen yetkiye dayanılarak 
il özel idaresinin yetkili personeli tarafından 
tutulacak ceza tespit tutanağına karşı ilgili 
tarafından en geç kaç gün içinde itiraz edilebilir? 

A) 5 B) 7 C) 10 D) 15 E) 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124.  
I. Vali, hukuka aykırı gördüğü il genel meclisi 

kararlarını 7 gün içinde yeniden görüşülmek 
üzere il genel meclisine gönderir. 

II. İl genel meclisi üyelerinden birisinin üyeliğe 
seçilme yeterliliğini kaybetmesi hâlinde üyelik, 
valinin kararı ile sona erer. 

III. Vali, il encümeninin hukuka aykırı olduğunu 
düşündüğü kararlarına karşı 60 gün içinde 
Danıştaya başvurabilir. 

Valinin yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden 
hangileri yanlıştır? 

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

 D) I ve III  E) II ve III 

 

 

 

 

 

 



 
 

2011 – Kaymakam Aday. 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 29 

125. İl genel meclisi toplantısının kapalı oturum şek-
linde yapılmasına hangi çoğunlukla karar verilir? 

A) Toplantıya katılanların salt çoğunluğu 

B) Üye tam sayısının salt çoğunluğu 

C) Toplantıya katılanların 1/3’ü 

D) Üye tam sayısının 1/3’ü 

E) Toplantıya katılanların 1/5’i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126. 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, beldenin 
adının değiştirilmesi için belediye meclisinin han-
gi karar nisabı ile karar vermesi gerekir? 

A) Üye tam sayısının salt çoğunluğu 

B) Üye tam sayısının 2/3’ü 

C) Üye tam sayısının 3/4’ü 

D) Toplantıya katılan üye sayısının 2/3’ü 

E) Toplantıya katılan üye sayısının 3/4’ü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. Bir belediyenin, görev alanı ile ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organi-
zasyonlara üye olabilmesi için hangi organın 
kararı gereklidir? 

A) Belediye başkanı B) Belediye meclisi 

C) Belediye encümeni D) Vali 

 E) Kaymakam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128. Belediyenin yabancı ülkedeki bir belediye ile 
kardeş kent ilişkisi kurması aşağıdakilerden han-
gisinin iznine bağlıdır? 

A) Belediye başkanı B) Vali 

C) Kaymakam  D) İçişleri Bakanlığı 

 E) Danıştay 
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129. Tercihleri U(X, Y) 10X 5Y= +  fayda fonksiyonu ile 
temsil edilen bir tüketici, 10 birim X malı ve 9 birim Y 
malı tüketmektedir. 

Tüketicinin X malı tüketimi 1’e düşerse tam olarak 
eski refah düzeyinde kalabilmesi için kaç birim Y 
malı tüketmesi gerekir? 

A) 16 B) 27 C) 32 D) 37 E) 43 

 

 

 

 

130.   
I. Düşük bir maldır. 

II. İkame ve gelir etkilerinin yönleri birbirine terstir. 

III. Mutlak değer cinsinden, ikame etkisi gelir etki-
sinden büyüktür. 

Pozitif eğimli talep eğrisi olan bir mal için 
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

131. X ve Y girdilerini kullanarak üretim yapan, üretim 

fonksiyonu 0,7q = XY  şeklinde verilen bir firma-
nın üretim süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Ölçeğe göre azalan getiri vardır ve X girdisi için 
azalan marjinal verimlilik geçerlidir. 

B) Ölçeğe göre artan getiri vardır ve X girdisi için 
azalan marjinal verimlilik geçerlidir. 

C) Ölçeğe göre azalan getiri vardır ve X girdisi için 
artan marjinal verimlilik geçerlidir. 

D) Ölçeğe göre artan getiri vardır ve X girdisinin 
marjinal verimliliği bu girdinin kullanımından 
bağımsızdır. 

E) Ölçeğe göre sabit getiri vardır ve X girdisinin 
marjinal verimliliği bu girdinin kullanımından 
bağımsızdır. 

 

 

 

132. İki girdi kullanarak üretim yapan bir firmanın 
eşürün eğrileri negatif eğilimli doğrular şeklinde 
ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Firmanın marjinal teknik ikame oranı girdi kulla-
nım miktarına bağlı olarak değişir. 

B) Firmanın marjinal teknik ikame oranı mutlaka 1’e 
eşit olmak zorundadır. 

C) Artan marjinal teknik ikame oranı geçerlidir. 

D) Azalan marjinal teknik ikame oranı geçerlidir. 

E) Marjinal teknik ikame oranı sabittir. 

 

 

 

 

 

 

 

133. Rekabetçi bir firma için emeğin marjinal verimliliğinin 
MPL q / 2L=  ve sermayenin marjinal verimliliğinin ise 
MPK q / 2K=  olduğu bilinmektedir. Emeğin birim 
fiyatı w, sermayenin birim fiyatı ise r ile temsil 
edilmektedir. 

Maliyet minimizasyonu yapan firma hangi 
durumda eşit miktarda emek ve sermaye istihdam 
eder? 

A) w ve r’nin tüm değerleri için 

B) Yalnız w=r olduğunda 

C) Yalnız w>r olduğunda 

D) Yalnız w<r olduğunda 

E) 1<w/r<2 olduğunda 
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134. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir 

firmanın toplam maliyet fonksiyonu 2TC 10 0,1q= +  
şeklindedir ve ürün fiyatı 10’dur. 

Bu durumda firmanın maksimum kârı kaçtır? 

A) 10 B) 50 C) 240 D) 250 E) 260 

 

 

 

 

 

135. Üçüncü derece fiyat farklılaştırması yapan tekelci bir 
firma, malını iki alt piyasada satmaktadır. Birinci alt 
piyasanın talep fonksiyonu 1 1P 10 q= − , ikinci alt 

piyasanın talep fonksiyonu ise 2 2P 40 2q= −  olarak 
verilmektedir. Firmanın marjinal maliyeti sabit olup 
4’e eşittir ve sabit maliyet yoktur. 

Tekelin kârını maksimize eden birinci ve ikinci 
piyasa üretim miktarları kaçtır? 

A) 1q 3=  ve 2q 9=  B) 1q 6=  ve 2q 18=  

C) 1q 10=  ve 2q 20=  D) 1q 10=  ve 2q 40=  

 E) 1q 12=  ve 2q 36=
 

 

 

 

 

 

136. Stackelberg miktar liderliği modeli ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Takipçi firmanın kârı, liderin kârından daha 
fazladır. 

B) Oyunda ilk hareket eden takipçi firmadır. 

C) Firmalar farklılaştırılmış ürünler satarlar ve liderin 
ürünü daha yüksek kaliteye sahiptir. 

D) Takipçi firmanın üretimi lider firmanın üreti-
minden daha fazladır. 

E) Liderin üretimi takipçi firmanın üretiminden daha 
fazladır. 

 

137. Bir ülkede gelir 700 milyar TL iken planlanmış tüketim 
harcamaları 340 milyar TL’dir ve gelir 860 milyar 
TL’ye çıktığında planlanmış tüketim harcamaları 460 
milyar TL olmaktadır. 

Bu ülkede marjinal tasarruf eğilimi kaçtır? 

A) 0,20 B) 0,25 C) 0,64 D) 0,75 E) 0,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin 
negatif eğimli olmasını açıklayan nedenlerden 
biridir? 

A) Döviz kurları azaldığında ancak fiyatlar genel 
düzeyi değişmediğinde ihracatın artması ve 
ithalatın azalması 

B) Fiyatlar genel düzeyi azaldığında, servetin reel 
değerinin azalması, bunun da hane halklarının 
tasarrufunu azaltıp tüketimlerini artırması 

C) Para arzı azaldığında, para talebinin ortaya 
çıkan açığı telafi etmek için artması, bunun da 
faiz oranını düşürüp yatırımları artırması 

D) Fiyatlar genel düzeyi azaldığında, para talebinin 
artması, bunun da faiz oranını düşürerek 
yatırımları artırması 

E) Para arzı azaldığında, fiyatlar genel düzeyinin 
düşmesi, bunun da faiz oranını artırarak 
harcamaları azaltması 
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139. İş arama teorileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Denge ücret oranında, iş arama yüzünden hâlâ 
bir miktar işsizlik vardır. 

B) İş arama etkinliği, etkin ücretin varlığından etki-
lenmez. 

C) İş arama etkinliğinin uzaması, Phillips eğrisi 
üzerinde yukarı doğru harekete neden olarak 
enflasyonu artırır. 

D) İş arama etkinliği, ancak teknolojik işsizliği 
etkilediği ölçüde işsizliğin artmasına yol açar. 

E) İş arama etkinliği, gayriiradi işsizliğin doğal 
oranın üzerine çıkmasına yol açar. 

 

 

 

 

140. Servet etkisine göre, fiyatlar genel düzeyi 
arttığında, diğer tüm koşullar sabitken aşağıdaki 
değişikliklerden hangisi gerçekleşir? 

A) Reel servet azalır, bu da harcamaları azaltır. 

B) Reel servet artar, bu da harcamaları artırır. 

C) Reel servet artar, bu da tasarrufları artırır. 

D) Reel servet artar, bu da para talebini artırır. 

E) Reel servet azalır, bu da faiz oranlarını artırır. 

 

 

 

 

 

141. Beklenen enflasyon oranının düşmesinin kısa 
dönemli Phillips eğrisine etkisi ne olur? 

A) Konumu değişmez. 

B) Dikey eksene paralel hâle gelir. 

C) Yatay eksene paralel hâle gelir. 

D) Bir bütün olarak aşağı kayar. 

E) Bir bütün olarak yukarı kayar. 

 

 

142. Keynesyen Devrevi Dalgalanmalar Teorisine göre, 
parasal ücretlerin davranışı ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Toplam talep değiştiğinde, mal fiyatlarındaki 
değişme ile aynı yönde ve aynı oranda değişir. 

B) Toplam talep değiştiğinde, mal fiyatlarındaki 
değişmeyle aynı yönde, ancak daha büyük 
oranda değişir. 

C) Toplam talep değiştiğinde, mal fiyatlarındaki 
değişmeyle ters yönde ve daha büyük oranda 
değişir. 

D) Toplam talep değiştiğinde, doğal işsizlik oranı ile 
aynı yönde ve aynı oranda değişir. 

E) Toplam talep değiştiğinde, bu değişmeyle aynı 
yönde, ancak daha küçük oranda değişir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143. Monetarist Yaklaşıma göre, bir resesyonu baş-
latan temel olgu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Para arzı artış oranında bir azalma 

B) Hisse senetleri ve tahvile yapılan yatırımlardaki 
azalma 

C) Mallara yapılan parasal harcamalardaki bir 
azalma 

D) Faiz oranlarında ortaya çıkan bir düşmenin hane 
halklarının tasarruflarını düşürmesi 

E) Enflasyon oranında ortaya çıkan bir artışın hane 
halkı harcamalarını düşürmesi 
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144. Merkez bankasının para arzını % 5 artırması 
beklenirken yalnızca % 2 oranında artırmasının 
Yeni Keynesyen Teoriye göre etkisi ne olur? 

A) Para arzı arttığı için her durumda ekonomide 
genişleme ortaya çıkar. 

B) Enflasyon beklenenden daha yüksek olur. 

C) İşçiler arz etmek istedikleri iş gücü miktarını 
artırırlar. 

D) Para arzı beklenenden az arttığı için her 
durumda bir resesyon ortaya çıkar. 

E) Beklentiler rasyonel olmadığı için beklenmeyen 
politika değişikliği enflasyonu daha da artırır. 

 

 

 

 

 

145. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu ile birlikte 1920’lerde uygulanan 
ekonomi politikalarından biridir? 

A) Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan Düyun-ı 
Umumiyenin Maliye Bakanlığına devredilmesi 

B) Kentli iş gücü kaybını önlemek amacıyla Nüfus 
Mübadelesi uygulamasının iptal edilmesi 

C) Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planının kabul 
edilmesi 

D) Osmanlı Bankasının kamulaştırılması 

E) Sanayii Teşvik Yasası’nın kabul edilmesi 

 

 

 

146. Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yılların başlarında 
Türkiye ekonomisinde yaşanan yapısal dönüşüm 
sırasında gerçekleşmiştir? 

A) Kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmesi 

B) Ekonominin dışa açılmasının desteklenmesi 

C) Serbest döviz kuru rejimine geçilmesi 

D) Dış ticaret dengesinin fazla vermesi 

E) Tarımsal üretimin artmasıyla kırsal kesimden 
kentlere olan göçün durması 

 

147. Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda uygu-
lanan ekonomik reformlardan biri değildir? 

A) Mal ve hizmet alım satımlarına katma değer 
vergisinin konulması 

B) Bütçe disiplininin sağlanması amacıyla genel 
bütçe dışında bulunan fonların tasfiye edilmesi 

C) Türk lirasının devalüe edilmesi 

D) İhracat teşviklerinin artırılması 

E) Yabancı sermaye girişinin özendirilmesi ama-
cıyla yasal düzenlemelerin yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

148. Aşağıdakilerden hangisi 1994’te Türkiye ekono-
misinde yaşanan kriz öncesinde ortaya çıkan 
ekonomik sorunlardan biridir? 

A) Cari işlemler hesabının fazla vermesi sonucunda 
Türk lirasının aşırı değerlenmesi 

B) İflas eden bankaların BDDK’ye devrinin yarattığı 
güven bunalımı  

C) SSK’nin tasfiyesinin kamu bütçesine mali yükler 
getirmesi 

D) Faizleri düşürmek amacıyla piyasaya sürülen 
likiditenin döviz talebini artırması 

E) Mevduat bankalarının kredi işlemlerini dur-
durması 
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149. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında uygulamaya 
konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı önce-
sinde yaşanılan ekonomik sorunlardan biridir? 

A) Ekonominin deflasyonist bir sarmal içine girmesi 

B) T.C. Merkez Bankası döviz rezervlerinin, ithalatı 
karşılayamayacak seviyelere inmesi 

C) Sürdürülemez bir iç borç dinamiğinin oluşması 

D) Sosyal güvenlik kurumları aktüerya dengelerinin 
fazla vermesi 

E) Hazinenin yurt dışından borçlanma olanaklarının 
ortadan kalkması 

 

 

 

 

 

 

 

150. T.C. Merkez Bankasının 2006-2010 yılları arasında 
uyguladığı para politikaları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 2006 yılından itibaren açık enflasyon hedef-
lemesi rejimi uygulanmaktadır. 

B) Türk lirası mevduatlarına uygulanan zorunlu 
karşılık oranı, 2007 yılından itibaren sıfır olarak 
belirlenmiştir. 

C) 2009 yılından itibaren dalgalı döviz kuru 
politikasına son verilmiştir. 

D) Enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine 
2008 sonunda döviz çıpası uygulamasına son 
verilmiştir. 

E) 2010 yılında Para Politikası Kurulu feshedilerek 
faiz oranlarını belirleme yetkisi Merkez Bankası 
Meclisine devredilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

151. Türkiye ekonomisinin genel dengesinin 2000’li 
yıllardaki durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kamu tüketim harcamalarının azalmasıyla özel 
tüketim harcamaları artmıştır. 

B) Kamu sabit sermaye yatırımları dönem boyunca 
azalmıştır. 

C) GSYİH içinde en büyük paya özel tüketim 
harcamaları sahiptir. 

D) Stok değişiminin negatif olduğu yıllarda toplam 
yatırım harcamaları da negatif olmuştur. 

E) Sabit sermaye yatırımları içinde kamunun payı 
özel sektörden daha fazladır. 

 

 

 

 

 

 

152. Türkiye’nin IMF ile ilişkileri ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) 2008 yılı itibarıyla Türkiye’nin IMF’ye borcu 
kalmamıştır. 

B) IMF ile sürdürülen görüşmeler uyarınca yeni bir 
stand-by anlaşması 2011’in ilk aylarında 
imzalanacaktır. 

C) Türkiye’nin IMF’den aldığı borçların toplam mik-
tarı, IMF’de bulunan kotasının ancak % 10’unu 
oluşturmaktadır. 

D) Yeni borç alınmaması durumunda, Türkiye’nin 
borç anapara ve faiz ödemeleri 2014 yılında 
bitecektir. 

E) Yeni borç kullanımı için 2012’de yapılacak kota 
artırım kararı beklenmektedir. 
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153. 12 Eylül 2010 gün ve 5982 sayılı Anayasa 
Değişikliği Hakkında Yasa ile Anayasa’ya dâhil 
olan Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kamu Başdenetçisi, Bakanlar Kurulu tarafından 
atanacaktır. 

B) Kamu denetçisine başvuru hakkının tanınması 
sonrasında dilekçe hakkı Anayasa’dan çıkarıl-
mıştır. 

C) Kamu Denetçiliği Kurumu, TBMM Başkanlığına 
bağlı olarak kurulacaktır. 

D) Kamu Denetçiliği Kurumunun Başbakanlığa bağlı 
özerk bir kamu kurumu olacağı öngörülmüştür. 

E) Anayasa’ya göre, kamu denetçileri yüksek yargı 
organlarının göstereceği adaylar arasından 
TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
seçilir. 

 

 

 

 

154. Süreli yayınlara ilişkin uygulanacak yaptırımlarla 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç 
işlemeye alenen teşvik, işlenmiş olan suçları ve 
suçlularını övme veya terör örgütünün propa-
gandasını içeren süreli yayınlar 15 günden 1 aya 
kadar durdurulabilir. 

B) Süreli yayınlarda her hâlde sadece eser sahibi 
değil aynı zamanda sorumlu müdür ve yayın 
yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, basın 
danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu 
yetkili de cezai açıdan sorumlu olur. 

C) Süreli yayınlarda hukuki sorumluluk sadece eser 
sahibine aittir. 

D) Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini 
ihlal edici yayınlara ilişkin düzeltme ve cevap 
hakkı ne uzunlukta kullanılmış olursa olsun 
yayını yapan süreli yayın, cevap hakkına saygı 
göstermek zorundadır. 

E) Gazetecilerin yaptıkları yayınlar hakkında 5187 
sayılı Basın Kanunu’nda öngörülen cezalar 
dışında cezalandırılması imkânsız hâle gelmiştir. 

 

 

 

 

155. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinden biri 
değildir? 

A) Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılma-
sına İlişkin Uluslararası Sözleşme 

B) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 

C) Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasını 
Öngören, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgür-
lükleri Sözleşmesi’ne Ek 13 No’lu Protokol 

D) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesine Dair Sözleşme 

E) Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korun-
masına Dair Uluslararası Sözleşme 

 

 

 

 

 

 

156. Devletler sadece kendi ajanlarının insan hakları 
ihlallerinden sorumlu değildir, ayrıca devletlerin devlet 
dışı aktörlerin hak ihlallerine de engel olma yüküm-
lülüğü bulunmaktadır. 

Aşağıdaki terimlerden hangisi devletin bu ödevini 
tanımlamak için kullanılmaktadır? 

A) Non bis idem B) Buyruk emir 

C) Adil tatmin  D) Yatay etki 

 E) Takdir marjı 
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157. Kıbrıslı Rumlar tarafından Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinde (AİHM) Türkiye aleyhine açılan 
mülkiyet davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) AİHM, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ni 
(KKTC) tanımadığı için KKTC tarafından kurulan 
Taşınmaz Mal Komisyonlarının da tanınmasının 
mümkün olmadığına karar vermiştir. 

B) AİHM, 2010 yılında verdiği kararla Taşınmaz Mal 
Komisyonlarının tarafsız kabul edilebilmesi için 
üyelerinin Avrupa Konseyi tarafından seçilmesi 
gerektiğine karar vermiştir. 

C) AİHM, 2010 yılında verdiği kararla KKTC’de 
kurulan Taşınmaz Mal Komisyonlarının 
tüketilmesi gerekli etkili iç hukuk yolu olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. 

D) AİHM, başvurucuların öncelikle Türkiye’deki iç 
hukuk yollarını tüketmeleri gerektiğine karar 
vermiştir. 

E) AİHM, açılan mülkiyet davalarının dostça çözüm 
yöntemiyle sonuçlandırılmalarına karar vermiştir. 

 

 

 

158. Aşağıdaki kurumlardan hangisi hâlen geçerli 
mevzuata göre kurulmuş insan hakları idari meka-
nizmalarından biri değildir? 

A) Türkiye İnsan Hakları Kurumu 

B) İnsan Hakları Danışma Kurulu 

C) İnsan Hakları İl Kurulları 

D) İnsan Hakları Başkanlığı 

E) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme 
Kurulları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159. 2010 Anayasa değişiklikleri sonrasında yargı 
kısıtlamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun her türlü 
kararına karşı yargı yolu açıktır. 

B) Memurlar hakkında uygulanacak tüm disiplin 
cezalarına karşı yargı yolu açıktır. 

C) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlem-
lere karşı yargı yolu açıktır. 

D) Yüksek Askerî Şûranın her türlü kararına karşı 
yargı yolu açıktır. 

E) Hükûmet tasarruflarına karşı yargı yolunun 
kapalı olacağı Anayasa’da ifade edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

160. İnternet sitelerine erişim engelleme yaptırımı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Erişim engelleme kararı, İnternet ortamında 
işlenen suçlara ilişkin yasada belirtilen katalog 
suçlar hakkında ve sadece hâkim kararıyla 
verilebilir. 

B) Erişim engelleme kararı, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nda düzenlenmiştir ve sadece hâkim 
tarafından verilebilir. 

C) Erişim engelleme kararı, suçlama ile ilgili dava 
açılmadığı takdirde 1 yıl içinde kendiliğinden 
düşer. 

D) Türkiye’de İnternet konusu ayrı bir yasa ile 
düzenlenmediği için mahkemeler uygun gör-
dükleri genel yasaları uygulayarak İnternet 
sitelerine erişimi engelleyebilir. 

E) Erişim engelleme kararı, İnternet ortamında 
işlenen suçlara ilişkin yasada belirtilen suçlar 
hakkında hâkim kararıyla veya belli koşulların 
oluşması hâlinde resen idare tarafından veri-
lebilir. 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 
 

1. 2011-Kaymakamlık Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi-
nin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu belge-
nin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecek-
tir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal 
edilecektir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, kol ya da cep saati, her türlü bilgisa-
yar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhi-
zatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük 
işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap 
makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da 
sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava 
girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına 
yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
girmek yasaktır. Kulaklık, küpe, broş vb. takı, 
herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle 
yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri 
de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe 
içerisinde su getirebileceklerdir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 
dakikadır (3 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 135 
ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. 

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

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresi- 
nin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

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

7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına 
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, 
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görev- 
liler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları 
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 

 

 

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

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

9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapı-
lacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanıla-
caktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap 
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitap-
çığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi  
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru 
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okuma-
dan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-
lanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitap-
çığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavı-
nızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde 
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesin- 
likle yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığı-
nızı, cevap kâğıdınızı, 2011-Kaymakamlık Sınava 
Giriş ve Kimlik Belgenizi salon görevlilerine teslim 
etmeyi unutmayınız. 

15. Sınav sonuçları 15 gün içinde T.C. İçişleri Bakanlığına 
gönderilecek, ayrıca adaylar http://sonuc.osym.gov.tr 
İnternet adresinden kişisel şifreleriyle sonuçlarına 
ulaşabileceklerdir. 
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ALAN BİLGİSİ TESTİ 

 

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

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

10.  A 
 

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

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

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

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

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

 
36.  C 
37.  D 
38.  B 
39.  E 
40.  C 

 

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

 
46.  C 
47.  B 
48.  B 
49.  E 
50.  D 

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

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

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

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

 
71.  B 
72.  D 
73.  C 
74.  C 
75.  D 

 
76.  D 
77.  D 
78.  E 
79.  B 
80.  A 

 

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

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

 
91.  C 
92.  C 
93.  E 
94.  D 
95.  B 

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

100.  D 
 

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

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

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

 
116.  B 
117.  B 
118.  D 
119.  C 
120.  D 

 

121.  A 
122.  E 
123.  D 
124.  E 
125.  A 

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

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

 
136.  E 
137.  B 
138.  B 
139.  A 
140.  A 

 
141.  D 
142.  E 
143.  A 
144.  D 
145.  E 

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

 
151.  C 
152.  D 
153.  C 
154.  A 
155.  E 

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

 


