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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 

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

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

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru gö-
rünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmama-
nız yararınıza olabilir.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve 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 getirebilecektir.

2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

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

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

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 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 kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

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

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız 
ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki hem de cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez kalemle ve siz kod-
lamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

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

13. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR

TESTİ

1. Bu testte 30 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Şimdiye kadar ortaya çıkmış, edebî sayılabilecek ilk
ürünler; sıradan insanın korkularını, sevinçlerini,
ümitlerini içermiyor mu? Bunların günümüzde bile ilgi
görmesinin nedeni bu değil mi? İşte bu yüzden bizim de
kendi insanımızı sanatımızın dokusuna yerleştirmeye
özen göstermemiz gerekmez mi?

Bu parçada geçen “sanatımızın dokusuna yerleştirmek”
sözüyle insana ilişkin olarak anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sanat eserlerinin konusu hâline getirme

Sanat anlayışını geliştirme

Sanatın her dalına ilgi uyandırma

Sanatın gerçek anlamını kavramasını sağlama

Sanatsal birikim kazandırma

(I) Bu kitabın; çok yönlü bir sanatçının okuyarak,
besteler yaparak, filmler çekerek, romanlar yazarak
yaşarken biriktirdiği sözlerden süzülerek oluştuğu
görülüyor. (II) Ayrıca kitap; yaşanan ülkenin, gezilen
kentlerin, izlenen televizyonların, geçilen sokakların
izlerini taşıyor. (III) Elbette yalnızca yaşanan günlerin
değil, koskoca bir kültürün etkileri de var bu yazılarda.
(IV) Örneğin, yitip gitmekte olan geleneksel değerlerin
hüznüyle dolu bir sayfayı, her şeye karşın diri olan
umudun satırları izleyebiliyor. (V) Toplumsal yaşamdaki
yozlaşmaya duyulan öfkeyi, evrenin sonsuzluğundaki
insanı kavrayan tasavvuf düşüncesinin dinginliği
dağıtabiliyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde,
“olumsuzluklara rağmen gelecekten beklentisi olma”
durumu söz konusudur?

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

1.

2.

(I) Hababam Sınıfı, hiç kuşkusuz çoğumuzun keyifle
okuduğu başyapıtlardan biridir. (II) Rıfat Ilgaz; insan
sevgisini, dostluğu, dayanışmayı, bağışlamayı hatırlatı-
yordu bizlere. (III) Gelgelelim kitabı oyunlaştırırken
sonuna bir şeyler eklemişti. (IV) Evet, her yazar yapıtı-
na, gerekli bulduğu eklemeleri yapmakta özgürdür ama
bütününe dokunmadan yalnızca sonunu değiştirmek
doğru mudur sanat yapıtının? (V) Oyuncuları sahnenin
ortasında toplayıp onlara bir ağızdan kahramanlık
sözleri söyletmeyi sanat açısından nasıl değerlendirmek
gerek, bilemiyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
işlevden söz edilmiştir?

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

(I) Bugün birçok ülkede, her düzeyden eğitim kurumun-
da benimsenmiş ilke, edebiyata yansımış yaşamın
incelenmesidir. (II) Çağımızda geliştirilmiş edebiyat
kuramlarının çoğunun temelinde de edebiyat-yaşam
ilişkisi önemli bir yer tutmaktadır. (III) Gerçi bu ilişki her
çağda varsayılmıştır ama bunun edebiyat öğretiminin
odağı hâline getirilmesi çağımıza özgü bir durumdur.
(IV) Bu ilişki, kuramsal olmaktan çıkarılarak metinlerin
okunması sırasında dikkat edilmesi gereken bir ilke
niteliğine kavuşturulmuştur. (V) “Yaşam nasıl yansıyor,
hem geçmişin hem de günümüzün yapıtlarından bize?”
sorusuna cevap aramaktır bu ilkenin amacı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I. cümlede, bir saptama yapılmıştır.

II. cümlede, varılan ortak noktanın yanlışlığı
belirtilmiştir.

III. cümlede, günümüzde ortaya çıkan bir
gelişmeden söz edilmiştir.

IV. cümlede, uygulamaya yönelik bir durum dile
getirilmiştir.

V. cümlede, açıklamaya başvurulmuştur.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Şimdi Fransa’da yaşayan (I) yıllardır görmediğim
arkadaşım (II) gençliğinde kısa öyküler yazar (III) âdeta
dize dize yazılmış bu öyküleri (IV) biraz gurur (V) biraz
da heyecanla bizlere okurdu.

Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine
ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

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

Üretimin içinde yer almak, “bütüncül” bakabilmeyi gerek-
li kılıyor. Bu bütüncül bakışı edinebilmek için psikoloji,
felsefe, sanat gibi disiplinler daima ilgi alanım içinde yer
aldı. Öte yandan insan, uzun yıllar boyunca iş hayatında
aktif rol alınca ister istemez hayata çok farklı açılardan
bakmaya başlıyor. Çünkü üretimin içindeyken sorunlarla
karşılaşıyor ve çözümler üretmek, bu çözümleri formüle
etmek durumunda kalıyorsunuz. Ben de kültürel anlam-
da beslendiğim şeyleri çalışma hayatında edindiğim
tecrübelerle harmanladım ve bilginin paylaşılırsa değer
kazanacağına olan inancımdan bunları yazılı hâle getir-
mek, başkalarıyla paylaşmak istedim. Yakın dostlarımın
bu konuda beni desteklemesi de kitabımı yazmamda
önemli bir etkendi tabii.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

İkileme kullanılmıştır.

Devrik cümle kullanılmıştır.

Koşul belirtilmiştir.

Neden-sonuç ilişkisi bildiren cümlelere yer
verilmiştir.

Karşılaştırma yapılmıştır.

5.

6.

Edebiyat dünyasında şair diye tanıtılan kimi isimleri şair
saymak, gerçek şairlere haksızlık etmek olur bence.
Şairlik başkadır, şiir heveslisi olmak başka. Günümüzde
biraz yetenek, biraz kelime oyunu, coşku, yeni bir tarz,
biraz da fikir oldu mu insanların, baş tacı edilmesine
şaşırıyorum. Oysa tanınmış bazı şairlerin eserlerinde
bile nice acemilikler, yer yer komik denebilecek
söyleyişlerle karşılaşılabiliyor. Şair olmak bu kadar kolay
olmamalı.

Bu parçada ağıdakilerin hangisinden
yakınılmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

İyi şiirin ne olduğunun bilinmemesinden

Ünlü şairlere yeterince değer verilmemesinden

Şiirin gereğinden çok önemsenmesinden

Şairlerin birbirine benzer ürünler ortaya
koymasından

Şiirde düşünceye yer verilmemesinden

Bırakayım artık divanları, ne açıp okuyayım ne de
sözünü edeyim diyorum, olmuyor bir türlü. Ne olduğunu
bilmediğim bir şey var içimde, bırakmıyor beni.
Kasidelere, gazellere, murabbalara, muhammeslere
daldım mı eski şiirimizden vazgeçmek, o kapıyı hiç
açmamak üzere kapatmak için aklıma gelen,
doğruluğuna inandığım bütün gerekçeleri bir tarafa
bırakıyorum, okuduklarımın büyüsüne kapılıyorum. Ve
yaşadığım andan hatta dünyadan uzaklaşıveriyorum
sanki.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Divan şiirinin bugünkü durumu hakkında ne
düşünüyorsunuz?

Sizi en çok etkileyen divan şiiri türleri hangileridir?

Divan şiiriyle hâlâ ilgilenmenizi neye bağlıyorsunuz?

Divan şiirini bir bütün olarak değerlendirir misiniz?

Divan şiirinin etkisinden kurtulmak için neler
yapılmasını öneriyorsunuz?

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Bir his oluşuyor, metin daha fazla sözcük kaldıramaz
oluyor, sanki bir cümle daha eklense kıvamı kaçacak.
Mesela, beş yüz sayfa olan bu romanım üç bin sayfa da
olabilirdi hatta ömrümce de onu yazabilirdim.
Sonlanacağı noktaya gelip gelmediğini düşünürken
kendimi okurun yerine koymadım, bundan sonrasının
metne yorgunluk vereceğini hissettiğim için bitirdim.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yapıtlarınızın ne zaman bitmesi gerektiğine nasıl
karar veriyorsunuz?

Romanınız artık sona yaklaştığında kendinizi
zorlayıp yazmaya devam ettiğiniz olur mu?

Yapıtınızın kısa oluşu onun okur gözündeki değerini
düşürür mü?

Kahramanların ruh hâllerini ayrıntılarıyla yansıtmak,
romanınızın uzamasına yol açıyor mu?

Yazmaya ara vereceğiniz dönemleri nasıl
belirliyorsunuz?

9. Son yıllarda önem kazanan “kişisel koçluk” adı verilen
danışmanlık etkinlikleri, pozitif psikolojinin uygulandığı
alanların başında gelir. Danışanın güçlü yanları
üzerinde yoğunlaşarak kendisiyle barışması, bu sayede
hayata daha olumlu yaklaşması sağlanır. Kitapçı
raflarında yer alan binlerce kişisel gelişim kitabı, pozitif
psikoloji ilkesine göre hazırlanmıştır. Bu kitapların bu
denli popüler olmasının temelinde, bireyin olumlu
yanlarını kullanarak hayatının anlamını bulmasına
yardımcı olması yatmaktadır. Güçlü özelliklerine
yoğunlaşan insan, artık kendisini değersiz, işe yaramaz
değil; özgün ve becerikli hisseder.

Bu parçada anlatılmak istenenler arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişisel koçluk, pozitif psikolojide günümüzde
kullanılan yöntemlerden biridir.

Başarının sırrı, sorunları göz ardı ederek mutlu
olmaya çalışmaktır.

Özgüven eksikliği hissedenlerin, güçlü özellikleri öne
çıkarılarak hayata uyum sağlamaları kolaylaşır.

Kişisel koçlar kişinin, yeteneklerinin farkına
varmasını dolayısıyla hayata pozitif bakmasını
sağlamaya çalışır.

Kişisel gelişim kitaplarının temel amacı, kişileri
kendilerine değer veren insanlar hâline getirmektir.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Tarihin en korkunç iki savaşının en ayrıntılı anlatımı
âdeta bir belgesel film tadında, son derece zengin bir
görsel içerikle sunuluyor. İki büyük küresel çatışmanın
gidişatını belirleyen büyük savaşlar ve önemli
anlaşmalar, çok sayıda fotoğraf, harita ve savaş planı
eşliğinde analiz ediliyor. Önemli noktalar, yeni
teknolojilerin etkisi üzerine uzman yorumları, savaşa
yön veren komutanlar ve siyasi liderlerin biyografileri,
başlıca mekanizma ve taktikler, tarihte iz bırakan olaylar
ve silahlar okura iki büyük savaşı bütün boyutlarıyla
ortaya koyan son derece bütünlüklü bir keşif vadediyor.
I. ve II. Dünya Savaşı’nın iki cilde sığdırılmış tarihi,
yalnızca konunun uzmanlarına değil, herkese hitap
ediyor.

Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Okur ayrımı gözetmeden geniş bir kitle için
yazılmıştır.

Kitapta anlatılanlar kimi görsel malzemelerle
desteklenmiştir.

Zaman zaman, savaşa katılan önemli kişilerin yaşam
öykülerine yer verilmiştir.

Tarafsızlığı sağlamak adına yazılırken birçok
uzmandan görüş alınmıştır.

Savaşın tüm yönlerini ayrıntısıyla inceleyen özgün
bir eserdir.

11. Yayınevlerinin ilerideki fonksiyonları, ağırlıklı olarak
editörlük, tasarım ve tanıtım hizmetleri vermek olacaktır
diyebiliriz. Büyük bazı yayınevleri, eskisi gibi devam
edecektir, küçük bazı yayınevleri de seçkin ve “butik”
yayımcılık anlayışıyla varlıklarını sürdürebileceklerdir.
Ama bu ikisinin arasında kalan gruptaki yayınevlerinin
çoğu ya kapanacak ya da o güne kadar kendi kitapları
ve kendi yazarları için yaptıkları işleri, birer hizmet
kalemi olarak tüm kitaplara, tüm yazarlara sunmaya
başlayacak, bunu iş edinen pek çok “yayın hizmetleri
şirketi” de kurulacak. Bir yandan da e-yayınevleri ortaya
çıkacak; kitapları yalnızca e-kitap olarak yayımlayan,
bunları doğrudan kendi sitesinden satan yani hem
yayınevi hem matbaa hem kitapçı hem de dağıtımcı
fonksiyonunu üstlenen yayınevleri. Bu yayınevlerine,
satacakları şey daha geniş tanımlı bir ürün olacağı için
“içerik sunucu” demek yanlış olmaz sanırım.

Bu parçada yayınevleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelecekteki durumlarıyla ilgili bazı tahminlere

Benimsenecek yeni yayıncılık anlayışına

Yayımlayacakları kitapların biçim değiştireceğine

Artacağı düşünülen işlevlerinin neler olacağına

Okur kitlesinin düzeyinin yükselmesini sağlayaca-
ğına

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Birinci
Dünya Savaşı’nın taraflarından biri olmasıyla ortaya
çıkan gelişmelerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni silahların icat edilmesi

Savaşın süresinin uzaması

Yayıldığı alanın genişlemesi

Savaş giderlerinin artması

Daha fazla insanın hayatını kaybetmesi

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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TBMM Hükûmeti, ilk yurt dışı temsilciliğini aşağıdaki
ülkelerin hangisinde açmıştır?

A) B)

C) D)

E)

İngiltere Sovyet Rusya

Afganistan Azerbaycan

Fransa

Sovyet Rusya’nın, Sevr Antlaşması’nı tanımayarak
TBMM Hükûmetine her türlü maddi ve siyasal
desteği vermeyi yükümlendiği antlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gümrü Antlaşması

Brest-Litowsk Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Lozan Antlaşması

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi’nde çok
sesli müziğin Türkiye’de oluşmasına hizmet eden
müzisyenlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Cemal Reşit Rey

Ahmet Adnan Saygun

Ulvi Cemal Erkin

Necil Kâzım Akses

Ertuğrul Oğuz Fırat

14.

15.

16.

Atatürk’e göre tüm kurumlar, bilimsel yenilikler
karşısında kayıtsız kalmamalıdır.

Atatürk’ün sözünü ettiği bu dinamizmi destekleyen
ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Devletçilik İnkılapçılık

Milliyetçilik Halkçılık

Cumhuriyetçilik

1923 – 1932 döneminde Türkiye Cumhuriyeti dış
politikada en sorunsuz ilişkileri aşağıdaki
devletlerden hangisiyle yaşamıştır?

A) B)

C) D)

E)

Sovyetler Birliği Fransa

İngiltere Yunanistan

ABD

Aşağıdakilerden hangisi, 1923 – 1929 döneminde
Türkiye ekonomisinde gerçekleşen gelişmelerden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İzmir İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi

Aşar vergisinin kaldırılması

Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması

Lozan Anlaşması’nın hükümlerine göre uygulanan
ekonomik sınırlamaların kalkması

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Hükûmetin 1989 yılında sermaye hareketlerini
serbestleştirmeye karar vermesinde aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Cari işlemler dengesinin 1988 ve 1989’da büyük açık
vermesi

Kamu kesimi açıklarının artması

Reel GSYH yıllık büyüme hızının 1988 ve 1989’da
trende göre düşük kalması

IMF ve OECD’ye, konvertibiliteye geçiş konusunda
verilmiş taahhütler

Maaşların ve ücretlerin reel olarak yükselmesi

Türkiye’nin bazı bölgelerine ait 2011 yılı Gini Katsayısı
aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Bölge Adı Gini Katsayısı
Ege 0,400
Akdeniz 0,395
Orta Anadolu 0,363

Bu tabloya göre,

I. Kişi başına düşen gelir Ege Bölgesi’nde en
yüksektir.

II. Gelir dağılımı eşitsizliği Orta Anadolu Bölgesi'nde
en düşüktür.

III. Akdeniz Bölgesi’nde işsizlik oranı Ege Bölgesi’ne
göre düşükken, Orta Anadolu Bölgesi’ne göre
yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I Yalnız II

Yalnız III I ve III

I,II ve III

20.

21.

Türkiye İstatistik Kurumunun tanımlamasına göre,
kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Üniversite yurtları, yetimhane, hapishane, kışla vb.
yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfustur.

İstihdam edilenler ile işsizlerin oluşturduğu nüfustur.

Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15 ve daha
yukarı yaştaki nüfustur.

Kurumsal olmayan nüfus içerisindeki 15-24 yaş
grubundaki nüfustur.

İş gücüne dahil olmayan nüfustur.

Türkiye’de 2002-2006 dönemi için aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel GSYH, dönem boyunca her yıl artmıştır.

Cari işlemler açığı mutlak değer olarak her yıl
artmıştır.

Özel tasarrufların GSMH’ye oranı sürekli azalmıştır.

Faiz oranlarının gelişmiş ülkelerdekine kıyasla
yüksek olması, faiz arbitrajını teşvik etmiştir.

Net uluslararası yatırım pozisyonu 2002-2004
döneminde pozitif, 2005-2006 döneminde negatiftir.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Türkiye’de, 2000-2010 döneminde harcama kalemleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu tüketimi özel tüketimden fazla, kamu yatırımı
özel yatırımdan az, toplam yatırım toplam
tüketimden fazladır.

Kamu tüketimi özel tüketimden az, kamu yatırımı
özel yatırımdan az, toplam yatırım toplam
tüketimden azdır.

Kamu tüketimi özel tüketimden fazla, kamu yatırımı
özel yatırımdan az, toplam yatırım toplam
tüketimden azdır.

Kamu tüketimi özel tüketimden az, kamu yatırımı
özel yatırımdan fazla, toplam yatırım toplam
tüketimden azdır.

Kamu tüketimi özel tüketimden az, kamu yatırımı
özel yatırımdan fazla, toplam yatırım toplam
tüketimden fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin taraf olduğu bir
uluslararası sözleşme değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair
Sözleşmeye Ek 14 Nolu Protokol

İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya
Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol

Herkesin Zorla Kaybetmeye Karşı Korunmasına
İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine
Dair Sözleşme

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi

24.

25.

Ölüm cezasının her koşulda kaldırılması Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesine ek hangi protokolle
getirilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

28.04.1983’te kabul edilen 6 nolu protokol

22.11.1984’te kabul edilen 7 nolu protokol

04.11.2000’de kabul edilen 12 nolu protokol

03.05.2002’de kabul edilen 13 nolu protokol

13.05.2004’te kabul edilen 14 nolu protokol

5982 sayılı Kanun ile Anayasa’da 2010 yılında
yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu görevlilerine grev hakkı tanınmıştır.

Vicdani ret hakkı ilk kez Anayasa’ya girmiştir.

Uyarma ve kınama cezalarına ilişkin yargı
kısıtlaması Anayasa’dan çıkarılmıştır.

Ölüm cezası Anayasa’dan çıkarılmıştır.

Türkiye İnsan Hakları Kurumuna ilişkin hüküm
Anayasa’ya eklenmiştir.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa Mahkemesinin
bireysel başvurular sonucunda verebileceği
kararlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Başvurucunun hakkının ihlal edildiğine veya
edilmediğine karar verebilir.

İhlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için
yapılması gerekenlere hükmedebilir.

İhlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali
ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden
yargılama yapmak üzere dosyayı ilgili mahkemeye
gönderebilir.

İhlalin giderilmesi için gerekli görülürse yerindelik
denetimi yapıp buna uygun karar verebilir.

Yeniden yargılamanın hukuki yarar sağlamadığı
durumlarda tazminata hükmedebilir.

2012 yılında yapılan düzenlemeler sonrasında
haklarının ihlal edildiğini iddia eden bir kişi
aşağıdaki mercilerden hangisine başvuramaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Anayasa Mahkemesi

Kamu Denetçiliği Kurumu

28.

29.

6332 sayılı Kanun’la kurulan Türkiye İnsan Hakları
Kurumu bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları
Kurulu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kurulun tüm üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından
atanır.

Kurulun üyeleri sivil toplum örgütlerince seçilerek
göreve gelir.

Kurul, Başbakanlığa hiyerarşi bağı ile bağlıdır.

Kurul başkanı, üyeler arasından Başbakan
tarafından atanır.

Kurul başkanı, kurul üyeleri tarafından seçilir.

30.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.8



 

 

 

 

 

 

2012 - Kaymakamlık ALAN BİLGİSİ TESTİ

   1. Bu testte 90 soru vardır.

 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1982 Anayasası’na göre aşağıdaki suçlardan hangi-
sinin mahkûmiyeti, milletvekili seçilmeye engel
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dolandırıcılık

İnancı kötüye kullanma

Resmî ihaleye fesat karıştırma

Kaçakçılık

Taksirli suçlar

1982 Anayasası’na göre, milletvekilliğinin düşürül-
mesine ilişkin Genel Kurul kararının anayasa, kanun
ve iç tüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa
Mahkemesine başvurulması durumunda Anayasa
Mahkemesi hangi süre içinde kesin kararını verme-
lidir?

A) B) C)

E)D)

15 gün 30 gün 45 gün

60 gün 6 ay

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi
partilerin kapatılmasına ilişkin isteklerin Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığınca reddi hâlinde aşağıda-
kilerden hangisine itiraz edilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yargıtay Genel Kurulu

Siyasi Partilerle İlgili Yasakları İnceleme Kurulu

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

TBMM Başkanlığı

Uyuşmazlık Mahkemesi

1.

2.

3.

100 milletvekili bir bakan hakkında meclis soruşturması
açılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
bir önerge vermiştir. Meclis, bu istemi bir ay içinde gö-
rüşmüştür. 400 üyenin katıldığı TBMM Genel Kurulunda
yapılan açık oylama sonucunda 210 üyenin olumlu oyu
ile soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Oluşturulan
soruşturma komisyonunda siyasi partiler güçleri oranın-
da temsil edilmiştir.

Bu olaya göre aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’ya
aykırılık oluşturmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Önergenin 100 milletvekili tarafından verilmiş olması

Meclisin istemi bir ay içinde görüşmüş olması

Oylamanın açık olarak yapılmış olması

Kararın 210 üyenin olumlu oyu ile alınmış olması

Soruşturma komisyonunda siyasi partilerin güçleri
oranında temsil edilmiş olması

4.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 5. - 6.  soruları aşağıdaki olaya göre cevaplayınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 260 milletvekili ile topla-
nan bir birleşiminde muhalefet partisi milletvekillerinden
10’unun imzası ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nda “Bi-
reysel bir suç işleme iddiası ile yakalanan veya tutukla-
nan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderil-
mesi için gerekli süre hariç en geç 4 gün içerisinde hâ-
kim önüne çıkarılır.” şeklinde yapılan kanun değişikliği
teklifi 136 oy ile kabul edilmiştir.

1982 Anayasası’na göre, bu olayla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için toplantı
yapılması mümkün değildir.

Böyle bir kanun teklifi milletvekilleri tarafından birey-
sel teklif edilemez, muhalefet partisi meclis grubu
tarafından teklif edilmelidir.

Anayasa’da hükme bağlanan karar yeter sayısı sağ-
lanmadığından, bu kanun Anayasa’ya şekil açısın-
dan aykırıdır.

Bu kanun esas açısından Anayasa’ya uygundur.

Bu hükmün yürürlüğe girmesi hâlinde, esas açısın-
dan Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle somut
norm denetimi yolunun işletilebilmesi mümkün
değildir.

5.

Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki bu değişikliğin yü-
rürlüğe girmesi hâlinde Anayasa’ya şekil bakımın-
dan aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvuru yapma yetkisine aşağıdakilerden hangisi
sahiptir?

A)

B)

C)

D)

E)

Meclis üye tam sayısının onda biri oranındaki
milletvekili

Cumhurbaşkanı

Ana Muhalefet Partisi Meclis Grubu

İktidar Partisi Meclis Grubu

Hükmün uygulandığı bir davaya bakmakta olan
mahkeme

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun dışındaki bü-
tün işlemleri olarak ifade edilen parlamento kararları
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi
kararı, yasama organının iç örgütlenmesine ve çalış-
ma düzenine ilişkin bir karardır.

Bakanlar Kurulunun göreve başlaması sırasında ve-
rilen güvenoyu kararı, parlamenter hükûmet sistemi-
nin işleyişine ilişkindir.

Savaş ilanı kararı, niteliği itibarıyla yasama organının
yürütme işlemi niteliğindeki kararlarından biridir.

Parlamento kararları kural olarak yargı denetimine
tabidir.

Kalkınma planları, Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından karar biçiminde onaylanır.

6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kanun
tasarı veya teklifinin tümü üzerinde görüşme
yapıldıktan sonra hangi aşamaya geçilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.

Soru-cevap işlemi yapılır.

Maddelerin tek tek görüşülmesine geçilir.

Tasarı veya teklifin tümü oylanır.

Değişiklik önergeleri görüşülerek oylanır.

1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapatılması
usulü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt
çoğunluğu kararı ile

Yargıtay Ceza Dava Daireleri Kurulu üye tam
sayısının salt çoğunluğu kararı ile

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu üye tam
sayısının salt çoğunluğu kararı ile

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda toplantıya
katılanların en az üçte iki oyuyla alınan karar ile

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt
çoğunluğunun aldığı karar ile

1982 Anayasası’na göre, yüksek mahkemeler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yargıtay üyelerinin tamamı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca seçilir.

Askerî Yargıtay üyelerinin tamamı
Cumhurbaşkanınca seçilir.

Anayasa Mahkemesinin üç üyesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından seçilir.

Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin tamamı
Cumhurbaşkanınca seçilir.

Danıştay üyelerinin tamamı Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca seçilir.

8.

9.

10.

1982 Anayasası’na göre, olağanüstü hâl ve sıkıyöne-
tim süresini uzatma yetkisi aşağıdakilerden hangisi-
ne aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cumhurbaşkanı

Bakanlar Kurulu

Başbakan

Sıkıyönetim komutanı

1982 Anayasası’na göre, Meclis Genel Kurulu tara-
fından alınan yasama dokunulmazlığının kaldırılması
ve milletvekilliğinin düşmesi kararlarının iptali için
Anayasa Mahkemesine yapılacak iptal başvurusu-
nun, Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren
en geç hangi süre içinde yapılması gerekir?

A) B) C)

E)D)

7 gün 10 gün 15 gün

30 gün 45 gün

Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Uluslararası bir kuruluştan maddi yardım alan siyasi
partiler temelli olarak kapatılır.

Bir partinin tüzüğü veya programının demokrasi ilke-
sine aykırı olması hâlinde kapatılması mümkündür.

Bir siyasi parti hakkında kapatma davası açıldıktan
sonra partinin kendini feshetmesi hâlinde, Anayasa
Mahkemesinde görülmekte olan dava konusuz kalır
ve düşer.

TBMM seçimlerinin yenilenmesi kararının Resmî Ga-
zete’de yayımlandığı tarihten başlayarak oy verme
gününün ertesi gününe kadar geçecek süre içinde
bir siyasi parti hakkında kapatma davası açılamaz.

Siyasi partilerin kapatılması kararları, Anayasa Mah-
kemesi Genel Kurulunca toplantıya katılan üyelerin
en az üçte ikisi ile verilebilir.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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1982 Anayasası’na göre, basın hürriyeti ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Basımevi kurmak, izin alma şartına bağlanamaz.

Türkiye’de yayımlanan süreli yayınların, mahkeme
kararı ile geçici olarak kapatılması mümkündür.

Süreli ve süresiz yayınlar, suç soruşturması
sebebiyle zapt ve müsadere edilebilir.

Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine
getirilmesi için kanunla belirtilecek sınırlar içinde
hâkim tarafından olaylar hakkında yayım yasağı
konulabilir.

Tedbir yolu ile dağıtım yalnızca hâkim kararıyla
önlenebilir.

1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakanlar Kurulu, hükûmetin genel siyasetinin yürü-
tülmesinden birlikte sorumludur.

Başbakan, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri arasından atanır.

Bakanlar Kurulunun göreve başlarken güvenoyu ala-
bilmesi için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu-
nun oyu gerekir.

Milletvekili olmayan bakanlar da TBMM'de and-
içerler.

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna
başvurulmaz.

14.

15.

1982 Anayasasına göre, anayasa değişikliklerinin
yargısal denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetimi
için iptal davası, yayımlandığı tarihten itibaren 10
gün içinde açılmalıdır.

Anayasa değişikliklerinde iptale karar verilebilmesi
için Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt
çoğunluğunun oyu aranır.

Anayasa değişikliğinin Anayasa Komisyonunda
görüşülmeden Genel Kurulda kabul edilmesi, iptal
sebebi değildir.

Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetimi
için açılan iptal davaları, Anayasa Mahkemesince
öncelikle incelenip karara bağlanır.

Anayasa değişikliklerinde iptale karar verilmesi
halinde yeniden inceleme başvurusu yapılamaz.

1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesinin
kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesine
üç üye seçer.

Yükseköğretim Kurulunun, öğretim üyeleri arasından
göstereceği adaylar arasından Cumhurbaşkanınca
seçilecek üç üyeden en az ikisinin hukukçu olması
gerekir.

Cumhurbaşkanı, en az beş yıl raportörlük yapmış
Anayasa Mahkemesi raportörlerini Anayasa
Mahkemesi üyeliğine atayabilir.

Cumhurbaşkanınca serbest avukatlar arasından
Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmesi için kişinin
40 yaşını doldurmuş ve en az 15 yıl fiilen avukatlık
yapmış olması gerekir.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan seçilir.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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1982 Anayasası’na göre, olağanüstü durumlarda te-
mel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulma-
sı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Olağanüstü hâllerde dahi bir hak veya hürriyetin
tamamen durdurulması mümkün değildir.

Hak ve hürriyetler durdurulurken ölçülülük ilkesine
riayet edilmelidir.

Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal
edilmemelidir.

Olağanüstü hâllerde dahi hiç kimse düşünce ve
kanaatlerinden dolayı suçlanamaz.

Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanmamış bir kişi
suçlu sayılamaz.

1982 Anayasası’na göre, herhangi bir sebeple
boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama
yapılır?

A) B) C) D) E)7 10 15 30 45

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
görevi ile ilgili suçlardan dolayı Anayasa
Mahkemesinde yargılanamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Meclis Başkanı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı

Genelkurmay Başkanı

MİT Müsteşarı

Jandarma Genel Komutanı

18.

19.

20.

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisinin
TBMM üyeleri arasından seçilmesi zorunludur?

A)

B)

C)

D)

E)

Cumhurbaşkanı

Başbakan

Başbakan yardımcısı

Adalet Bakanı

İçişleri Bakanı

1982 Anayasası’na göre, milletlerarası antlaşmalar
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türk kanunlarında değişiklik getiren her türlü antlaş-
manın, onaylamayı uygun bulma kanununa dayan-
ması zorunludur.

Antlaşmalar, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmak
suretiyle bağlayıcılık kazanır.

Kural olarak yabancı devletler ve milletlerarası kuru-
luşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türki-
ye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla
uygun bulmasına bağlıdır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası
antlaşmalar kanun hükmündedir.

Anayasaya göre, onaylanan ancak açıkça Anayasa’
ya aykırı olan milletlerarası antlaşmalar Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal edilir.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olması veya
ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu
sebeple silahlı kuvvetlerin derhâl kullanılmasına
karar verilmesi gerektiğinde 1982 Anayasası’na
göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına hangi
makam karar verir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genelkurmay Başkanı

Başbakan

Cumhurbaşkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Bakanlar Kurulu

I. Kapatma davası açılması isteminin, parti genel baş-
kanı tarafından yazılı olarak yapılmış olması gerekir.

II. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yeterli delil bu-
lunmadığı gerekçesiyle dava açmayacağını yazı ile
bildirdiği tarihten itibaren 30 gün içinde istemde bu-
lunan siyasi partinin itirazda bulunma hakkı vardır.

III. Siyasi partinin itirazı haklı görülürse Cumhuriyet Baş-
savcılığı, Anayasa Mahkemesine dava açmakla yü-
kümlüdür.

IV. Bir siyasi partinin başka bir parti hakkında kapatma
davası açılmasını isteyebilmesi için süre bakımından
bir kısıtlama yoktur.

Bir siyasi partinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın-
dan başka bir parti hakkında kapatma davası açılma-
sını istemesi durumuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız III Yalnız IV I ve III

II ve III III ve IV

23.

24.

Memurların, yetkili olmadıkları hâlde basına, haber
ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına
bilgi veya demeç vermesi aşağıdaki disiplin
cezalarından hangisini gerektirir?

A)

B)

C)

D)

E)

Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Devlet memurluğundan çıkarma

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, yeniden köy
kurulmasında veya yerinin değiştirilmesinde
aşağıdakilerden hangisi görüş bildirmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

İl idare kurulu

İl genel meclisi

Vali

Görevi terk nedeniyle belediye başkanlığının sona
ermesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Görevin mazeretsiz ve kesintisiz olarak terk edilmesi
gerekir.

Görevin yirmi günden fazla süreyle terk edilmesi
gerekir.

Görevi terkin Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespiti
gerekir.

İçişleri Bakanlığının Danıştaya başvurması gerekir.

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından karar verilmesi
gerekir.

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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I. Yönetmelikler, hukukun genel ilkelerine aykırı
olamaz.

II. Dayanağı olan kanunda yer almayan, öngörülmeyen
hususlar yönetmelikle düzenlenemez.

III. Yönetmelikler arasında hiyerarşi olmaz.

IV. Güvenlikle ilgili yönetmelikler Resmî Gazete’de
yayımlanmaz.

Yönetmeliklerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız III I ve III

II ve III III ve IV

Tüzüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüzük tasarılarını Danıştay İdari İşler Kurulu inceler.

Tüzükler Bakanlar Kurulu ve bakanlıklar tarafından
çıkarılır.

Tüzükler, Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve
kanunda belirtilenler Resmî Gazete’de yayımlanır.

Kanunların emrettiği işleri belirtmek için yapılacak
tüzükleri çıkarmak Bakanlar Kurulu için mecburi bir
görevdir.

Bir tüzüğü yürürlükten kaldıran tüzük tasarısının
Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunlu
değildir.

28.

29.

İdareye yapılan bir başvurunun idare tarafından
cevaplandırılmaması durumu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İdarenin talebe 60 gün içinde cevap vermemesi
mutlak olarak talebin kabulü anlamına gelir.

İdarenin talebe 60 gün içinde cevap vermemesi
mutlak olarak talebin reddi anlamına gelir.

İdarenin talebe 60 gün içinde cevap vermemesi,
mevzuatta yer alan bazı hâllerde talebin kabulü
anlamına gelir.

İdarenin talebe 60 gün içinde cevap vermemesinin,
talebin reddi anlamına geleceği Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanun’da düzenlenmiştir.

İdarenin talebe 60 gün içinde cevap vermemesi
anayasada “zımni ret” olarak adlandırılmıştır.

Bakanlar Kurulunun grev erteleme kararı maddi
açıdan nasıl bir idari işlemdir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel karar

Genel düzenleyici işlem

Kural işlem

Subjektif işlem

Birleşme işlem

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Aşağıdakilerden hangisi, idarenin iptal davasına
konu olabilecek icrai bir işlemidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Memur (A) hakkında hazırlanan disiplin soruşturması
raporu

Büyükşehir belediyesi başkanının bir kamu görevlisi
ile ilgili İçişleri Bakanına yaptığı genel sekreterlik
kadrosuna atanma teklifi

Köy sınırlarının değiştirilmesinin uygun olmadığına
dair il genel meclis kararı

Yürütülen disiplin soruşturması sebebiyle memurun
görevden uzaklaştırılması işlemi

Başbakanlığın talebi üzerine Danıştay Birinci
Dairesinin bir konu hakkında görüş bildiren işlemi

Kamu tüzel kişiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yaptıkları işlemler başka bir makamın izni ve onayı
olmadan resen icra edilebilir.

Yaptıkları işlemler hukuka uygunluk karinesinden
yararlanır.

Yürüttükleri kamu hizmeti esas alınarak kamu idaresi
ve kamu kurumu olarak ayrılırlar.

Malları devlet malı statüsündedir.

İdari bir işlemle kurulamazlar.

32.

33.

Vekâletle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi
hâlinde aylıksız vekâlet asıldır.

Açıktan vekil atama, her görev için mümkün değildir.

Vekil memurlara vekâlet görevinin 6 aydan fazla
devam etmesi durumunda vekâlet aylığı verilir.

Açıktan vekil olarak atananlara, göreve başladıkları
tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

Boş kadrolara ait görevler, lüzum görüldüğü takdirde
memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürülebilir.

İlçe kurulmasında görüş bildiren İl İdare Kurulu
kararı ne tür bir idari işlemdir?

A)

B)

C)

D)

E)

Basit iradeli işlem

Emredici idari işlem

Zımni idari işlem

İcrai olmayan idari işlem

Subjektif idari işlem

Aşağıdakilerden hangisi, idari işlemlerin yazılı
olması kuralının yasal istisnasıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

İvedi kararlar

Gizli işlemler

Devletin yüksek menfaatine ilişkin işlemler

Zımni ret işlemleri

Yabancılara ilişkin işlemler

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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“…Merkez Bankasına tanınan bağımsızlık ve onun
başkanı için öngörülen teminat hükümlerinin Merkez
Bankasını genel idare bünyesi dışında devlete yabancı
bir organ olarak kabulüne olanak vermediğinden…”
(DDDK, 7.3.1980, 1978/1234,1980/61)

Yukarıda kısmen alıntı yapılan Danıştay kararında
hangi idare hukuku ilkesinden bahsedilmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

İdari vesayet

İdarenin bütünlüğü

Hiyerarşi

İdari özerklik

Yerinden yönetim

Aşağıdakilerden hangisi, devlet memurları için
öngörülen yasaklar arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Grev yasağı

İkinci görev yasağı

Sendikaya üye olma yasağı

Ticari faaliyette bulunma yasağı

Siyasi partilere girme yasağı

Bir özel hukuk kişisinin idare ile yaptığı bir sözleşme
uyarınca, kamu idaresine ödeyeceği maktu bir ücret
veya sunduğu hizmetten götürü veya orantılı kazanç
elde etmek suretiyle bir kamu hizmetini kendi kâr ve
zararına işletmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İltizam usulü

Yap-işlet-devret usulü

Kamu imtiyaz sözleşmesi usulü

Müşterek emanet usulü

Emanet usulü

37.

38.

39.

Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda öngörülen hizmet sınıflarından birisi
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Teknik hizmetler

Avukatlık hizmetleri

Emniyet hizmetleri

Millî istihbarat hizmetleri

Büro hizmetleri

Memurun savunması alınmadan disiplin cezası
verilmesi, işlemi hangi unsuru açısından sakatlar?

A) B) C)

E)D)

Yetki Şekil Maksat

Sebep Konu

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca; kamu-
laştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması hâlinde
idare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mah-
kemesine müracaat eder ve taşınmaz malın bedelinin
tespitiyle idare adına tesciline karar verilmesini ister.

Yukarıda verilen bilgi çerçevesinde kamulaştırma ile
ilgili olarak hangi hukuksal çıkarımda bulunulabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamulaştırma işlemi idari bir işlem değildir.

Kamulaştırma işlemi icrai bir işlem değildir.

Kamulaştırma işlemi tek taraflı bir işlem değildir.

Kamulaştırma işleminin hukuka uygunluğu asliye
hukuk mahkemesinin denetiminden geçmedikçe
idare adına tescil yapılamaz.

Kamulaştırma işleminde idarenin resen icra yetkisi
yoktur.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.17



 

 

 

 

 

 

2012 - Kaymakamlık

On iki yıl kamu hizmeti bulunan bir Devlet
memurunun yıllık izin hakkı kaç gündür?

A) B) C) D) E)10 20 30 40 60

Aşağıdakilerden hangisi, kamu mallarından genel
yararlanmanın özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu malının tahsis amacına uygun olmalıdır.

Belirli bir süreye tabidir.

Serbestlik ilkesi geçerlidir.

Eşitlik ilkesine dayanır.

Kural olarak bir karşılık alınmaz.

Kamulaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İrtifak hakları kamulaştırmaya konu olabilir.

Kamulaştırma sürecinde satın alma usulünün önce-
likle uygulanması esastır.

Büyük enerji ve sulama projeleri ile ilgili yapılacak
kamulaştırmalarda kamu yararı kararı alınmaz.

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal dava-
sı açma süresi 30 gündür.

Bir başka kamu tüzel kişisine ait malın kamulaştırıl-
ması mümkün değildir.

43.

44.

45.

Asılda aranan şartlara sahip vekil memur bulunma-
dığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi
bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş
bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yok-
sa asılda aranan şartlara en yakın personel tarafın-
dan gördürülmesine ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Vekâlet

Tedviren görevlendirme

Yetki devri

İmza devri

Yetki genişliği

Aşağıdakilerden hangisi, memurlar için ticaret ve
kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı
kapsamında değerlendirilmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kollektif şirketlerde ortaklık

Komandit şirketlerde komandite ortaklık

Limited şirketlerde ortaklık

Anonim şirketlerde kurucu ortaklık

Adi şirketlerde ortaklık

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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 48. - 52.  soruları aşağıdaki olaya göre
cevaplayınız.

Evinin çatı katına yeni bir oda eklemeye çalışan A’nın
yaptığı inşaat faaliyeti, belediye tarafından ruhsatsız
yapıldığı gerekçesi ile mühürlenerek durdurulmuştur.
A’nın buna rağmen inşaat faaliyetine devam etmesi
üzerine yetkili organ tarafından ruhsat alınmadan
yapılan kısmın yıkılmasına karar verilmiştir.

İnşaat faaliyetinin durdurulmasının A’ya tebliği hangi
usulle olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Durdurma ve yapı tatil tutanağının yapı yerine
asılmasıyla

Durdurma kararının ilgiliye yazılı olarak tebliği ve
inşaatın mühürlenmesiyle

Durdurma kararının ilana çıkarılmasıyla

Mühürleme eyleminin gerçekleşmesiyle

Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen durdurma
kararının A tarafından tebellüğü ile

Yapılan inşaatın belediye tarafından durdurularak
mühürlenmesi için en uygun tanım aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Subjektif işlemdir.

Kolluk eylemidir.

İdari yaptırımdır.

Birel (bireysel) kolluk işlemidir.

Fiilî yoldur.

48.

49.

Yıkım kararını vermeye yetkili organ aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye zabıtası

Belediye fen işleri müdürlüğü

Belediye başkanı

Belediye meclisi

Belediye encümeni

Yıkım kararının sebep unsuru aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yapılan inşaatın imar planına aykırı olması

İnşaatın ruhsatsız yapılıyor olması

A’nın durdurma kararına uymamış olması

Kamu düzeninin bozuluyor olması

İnşaatın mühürlenmiş olması

Durdurma kararından sonra A’nın hukuken izlemesi
gereken yol nedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir ay içinde belediyeden ruhsat alarak mührün
kaldırılmasını talep etmelidir.

İşlem yok hükmünde olduğundan inşaata devam
etmelidir.

İçişleri Bakanlığına, kararın kaldırılması veya geri
alınması talebiyle başvurmalıdır.

Yedi gün içinde belediye meclisine itiraz etmelidir.

Yedi gün içinde valiye itiraz etmelidir.

50.

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Aşağıdakilerden hangisi, idari sözleşmelerin
ölçütlerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraflarından birinin anonim şirket olması

Konu bakımından sınırlamaya tabi olmaması

Mutlaka kanunla düzenlenmesi

İdareye, üstün bazı yetkiler tanınması

Danıştayın düşüncesinin alınması

Aşağıdakilerden hangisi sadece idare hukukuna has
bir kavramdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kusur sorumluluğu

Haksız fiil

Kusursuz sorumluluk

Tehlike ilkesi

Sosyal risk ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, Başbakanlık Merkez
Teşkilatının ana hizmet birimleri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsan Hakları Başkanlığı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Başkanlığı

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

53.

54.

55.

Başbakanlığın hangi hizmet birimi idari usul ve
işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi için
gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmakla
görevlidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

Bilgi İşlem Başkanlığı

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nda yer
alan idarelerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yükseköğretim Kurulu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’na
göre, Başdenetçinin görev süresi kural olarak kaç
yıldır?

A) B) C) D) E)2 3 4 5 6

İlçe idare kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Altı üyeden oluşan bir kuruldur.

Yazı işleri müdürü kurulun üyesidir.

Kararlarını oy çokluğu ile alır.

Kaymakamın başkanlığında toplanır.

Her ayın ilk haftası toplanır.

56.

57.

58.

59.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Vali yardımcılarının atanma şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İçişleri Bakanı’nın kararı ile

İçişleri Bakanı’nın teklifi, Başbakan’ın kararı ve
Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

Başbakan’ın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

İçişleri ve Adalet Bakanlarının teklifi ve Başbakan’ın
onayı ile

Valinin teklifi, İçişleri Bakanı’nın kararı ve
Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

Cumhuriyet Bayramı’nda, ilde yapılacak resmî
törenlere başkanlık yapma ve tebrikleri kabul etme
yetkisi kime aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye başkanı

Vali

Garnizon komutanı

Cumhuriyet savcısı

İl Genel Meclisi Başkanı

3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesine göre, bakan
yardımcılarının normal görev süresi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

1 yıldır.

2 yıldır.

3 yıldır.

Altmış beş yaşına kadardır.

Hükûmetin görev süresi kadardır.

60.

61.

62.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre
aşağıdakilerden hangisi, kamu yararı kararı verecek
mercilerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye encümeni

İl genel meclisi

Köy ihtiyar meclisi

İl idare kurulu

Bakanlar Kurulu

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi, Kamu Denetçiliği
Kurumunun görev alanı dışında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Cumhurbaşkanı’nın tek başına yaptığı işlemler

Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler

Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler

Bakanlar Kurulu kararları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki
faaliyetleri

İl idare kurulu ve ilçe idare kurulu, başkan dâhil
sırasıyla kaç üyeden oluşur?

A) B) C)

E)D)

5 – 4 6 – 5 7 – 6

9 – 7 11 – 9

63.

64.

65.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Aşağıdakilerden hangisi, il idare kurulunda yer
almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Yazı işleri müdürü

Hukuk işleri müdürü

Defterdar

Millî eğitim il müdürü

Sağlık il müdürü

Mahallî idarelerin aşağıda verilen organlarından
hangisi, sadece seçilmiş üyelerden oluşur?

A)

B)

C)

D)

E)

Köy ihtiyar meclisi

Belediye encümeni

Büyükşehir belediye encümeni

İl encümeni

Belediye meclisi

1982 Anayasası’na göre, mahallî idareler ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının
mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
oluşturulmuştur.

Her biri kamu tüzel kişiliğine sahiptir.

Yürütme organları seçimle iş başına gelir.

Mahallî idare seçimleri 5 yılda bir yapılır.

Seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını
kaybetmeleri yargı kararı ile olur.

66.

67.

68.

İl genel meclisinin feshine ilişkin karara karşı itiraz
merci aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bölge idare mahkemesi

Danıştay Sekizinci Dairesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

İçişleri Bakanlığı

Aşağıdakilerden hangisi, belediye başkanı seçilme
yeterliliği şartlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

En az ilkokul mezunu olmak

Kısıtlı olmamak

Yirmi beş yaşını doldurmuş olmak

Askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak

Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla
hapis cezası ile hüküm giymemiş olmak

Köy veya mahalle muhtarlığında boşalma olması
hâlinde seçim yapılıncaya kadar bu görevi kim
yürütür?

A)

B)

C)

D)

E)

Mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından
atanacak muhtar vekili

Köyün veya mahallenin bağlı bulunduğu belediye
başkanı

Köyün veya mahallenin bağlı bulunduğu ilin il genel
meclisi başkanı

Köy veya mahalle ihtiyar heyetinin en yaşlı azası

Mahallin en büyük mülki idare amiri

69.

70.

71.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Belediyeler aşağıdaki hizmetlerden hangisini
“imtiyaz” yoluyla devredemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını
sağlama hizmeti

Toplu taşıma yapma hizmeti

Katı atıkların toplanması hizmeti

Otobüs terminali kurma hizmeti

Kaynak sularını işletme hizmeti

Belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yolların-
dan hangileri, belediye başkanlığının sona ermesi ile
sonuçlanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Soru – genel görüşme

Faaliyet raporunu değerlendirme – gensoru

Genel görüşme – gensoru

Soru – gensoru

Faaliyet raporunu değerlendirme – genel görüşme

Belediye meclisinin feshi aşamasında karar
verilinceye kadar meclis toplantılarının
ertelenmesini aşağıdakilerden hangisi talep
edebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakanlar Kurulu

İçişleri Bakanlığı

Mahallin en büyük mülki idare amiri

Yüksek Seçim Kurulu

Belediye başkanı

72.

73.

74.

Seçilme yeterliliğini kaybeden büyükşehir belediye
başkanının başkanlık sıfatını kaybetmesi aşağıda yer
alan hangi merciin kararı ile olur?

A) B)

C) D)

E)

Vali İçişleri Bakanı

Bakanlar Kurulu İdare mahkemesi

Danıştay

I. Polis

II. İl encümeni

III. Kaymakam

IV. Vali

İl genel meclisi tarafından alınan ve usulüne uygun
olarak ilan edilen karara aykırı davrandığı gerekçe-
siyle lokanta sahibine yönelik olarak 5 gün iş yeri ka-
patma kararı verme yetkisi yukarıdakilerden hangile-
rine aittir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız IV I ve III

I, II ve III II, III ve IV

Belediye hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,
belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.

Hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en
uygun yöntemlerle sunulur.

Hizmetlerin sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar
gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

İçişleri Bakanlığının kararı ile mücavir alanlara da
belediye hizmetleri götürülebilir.

Bazı hizmetlerin görülmesi imtiyaz yoluyla
devredilebilir.

75.

76.

77.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Aşağıdakilerden hangisi, belediyelerin zorunlu
görevlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Temizlik ve katı atık hizmetlerini yapma

Okul binalarının onarımını yapma

Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapma

Acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetlerini
yapma

Turizm ve tanıtım hizmetlerini yapma

İki mallı bir ekonomide, bir tüketicinin farksızlık eğri-
leri doğrusal ve farksızlık eğrilerinin eğimleri bütçe
doğrusunun eğimine eşitse tüketici dengesi için
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Birden çok denge vardır.

Denge yoktur.

Sadece bir mal tüketilir.

Her iki mal da tüketilir.

Malların fiyatları farklıysa sadece düşük fiyatlı mal
tüketilir.

Bir malın fiyatı düşerken satılan mal miktarı artmaktadır
fakat elde edilen satış geliri değişmemektedir.

Buna göre, bu malın talebinin fiyat esnekliği ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Talep esnektir.

Talep birim esnektir.

Talep esnek değildir.

Talep esnekliği fiyat düştükçe artmaktadır.

Talep esnekliği fiyat düştükçe azalmaktadır.

78.

79.

80.

K miktar sermaye, L miktar iş gücü kullanarak
üretim yapan bir firmanın üretim fonksiyonu

Q(K,L) = 4K0,5L0,25 ise aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğrusal üretim fonksiyonudur.

İkame esnekliği sıfırdır.

İkame esnekliği sonsuzdur.

Ölçeğe göre azalan getiriye sahiptir.

Ölçeğe göre artan getiriye sahiptir.

Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firma-
nın kısa dönemde sıfır kâr elde ettiği bir denge nok-
tasında aşağıdakilerden hangisi, piyasa fiyatından
farklı olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Marjinal hasılat

Ortalama hasılat

Marjinal maliyet

Ortalama değişken maliyet

Ortalama toplam maliyet

Bir malın fiyatı P iken talebini QD = 24-P ve arzını

QS = + P fonksiyonları göstermektedir.

Dengede bu malın satışına hükûmet tarafından birim
başına 6 TL vergi uygulanması, tüketici fazlasında
kaç TL azalmaya yol açar?

A) B) C) D) E)8 12 16 18 24

81.

82.

83.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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I. Boş zaman düşük maldır.

II. Boş zaman normal maldır.

III. Gelir etkisi, ikame etkisinden büyüktür.

IV. İkame etkisi, gelir etkisinden büyüktür.

Geriye bükülen emek arz eğrisine sahip bir işçi, bu
eğrinin negatif eğimli olan  bölgesi üzerinde yer
alıyorsa yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız IV

I ve IV II ve III

Gayrisafi yurt içi hasılanın toplam harcamalar
yöntemi ile ölçümüne aşağıdakilerden hangisi
dâhil edilmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Devlet bütçesinden yapılan transfer harcamaları

KİT’lerin yatırım harcamaları

Bakanlıkların cari harcamaları

Hane halkının yeni konut alımları

Firmaların yeni tesis alımları

Açık bir ekonomiyi tanımlayan veriler şöyledir:

C = 100 + 0,6YD

M = 80 + 0,1Y

X = 100 TL

I = 50 TL

T = 0

Buna göre, kamu harcamaları 100 TL’den 200 TL’ye
çıktığında bu ekonomide gelir ne kadar artar?      
(C, Tüketim; Y, Gelir; YD, Harcanabilir Gelir; I, Yatırım;

X, İhracat; M, İthalat; T, Vergi)

A) B) C) D) E)40 100 200 250 500

84.

85.

86.

Lucas eleştirisine göre, aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Beklentiler, her türlü davranışı etkiledikleri için
iktisadi olarak önemlidir.

Hükûmetin izlediği politikalar, iktisadi beklentileri
etkiler.

Beklenen enflasyon oranı, bir önceki senenin
enflasyon oranına bağlıdır.

Enflasyon oranını indirmek için katlanılan maliyet,
göründüğünden az olabilir.

Alternatif politikalar geliştirenler, insan
beklentilerinde oluşacak değişikliği göz ardı
etmemelidir.

Mundell – Fleming modeline göre, tam sermaye
hareketliliği ve sabit döviz kuru varsayımlarının
geçerli olduğu bir ekonomide, genişletici para
politikasının faiz ve gelir üzerindeki etkileri nasıldır?

A)

B)

C)

D)

E)

Faiz artar, gelir azalır.

Faiz ve gelir değişmez.

Faiz değişmez, gelir artar.

Faiz azalır, gelir artar.

Faiz azalır, gelir değişmez.

I. Para çarpanı küçülür.

II. Kredi faiz oranları yükselir.

III. Para stoku azalır.

Parasal taban değişmiyorken, zorunlu karşılık
oranlarının artırılması durumunda yukarıdakilerden
hangileri gerçekleşebilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız III I ve III

II ve III I,II ve III

87.

88.

89.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sisteminde
likiditeyi artırmak için TCMB’nin yaptığı işlemlerden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Likidite senedi ihraç etmesi

Bankalardan DİBS’leri geri satma vaadiyle satın
alması

Bankalara depo vermesi

Bankalara reeskont kredisi vermesi

Bankalardan DİBS kesin alımı

90.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.26
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