
MAHALLİ İDARELER 

1. Aşağıdakilerden hangileri il 

encümenin üyesidir? 

-Vali 

-Genel sekreter 

-Vali yardımcısı 

Cevap: Vali ve Genel Sekreter 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi il 

encümeninin görevlerinden biridir? 

Cevap: Kamulaştırma kararı almak 

 

3. İlde büyükşehir belediyesi kurulması 

için il geneli toplam nüfus ne kadardan 

fazla olmalıdır? 

Cevap: 750.000 

 

4. Büyükşehir belediye meclisinin 

feshine hangi merci karar verir? 

Cevap: Danıştay 

 

5. İl genel meclisinin feshine hangi merci 

karar verir? 

Cevap: Danıştay 

 

 

 

 

6. Büyükşehir belediye meclisince ilçe 

belediye bütçelerinde yapılan değişikliğe 

karşı hangi mercie itiraz edilebilir? 

Cevap: Danıştay 

 

7. İl genel meclisi seçimden sonra beşinci 

gün kendiliğinden toplanır. Bu 

toplantıya hangisi başkanlık eder? 

Cevap: En yaşlı üye 

 

8. Nüfusu 200.001-500.000 olan 

belediyelerde kaç belediye başkan 

yardımcısı görevlendirilebilir? 

Cevap: 3 

 

9. Urfa sorusu 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teşkilat Yapısı 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik 

çıkaramaz? 

Cevap: Dekanlık 

 

 

2. Türkiye Atom ve Enerji Kurumuyla 

ilgili hangisi yanlıştır? 

Cevap: Tüm işlemlerinde kamu hukukuna 

tabidir denilen şık. 

 

 

3. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesinin 

merkezi hangi ildedir? 

Cevap: Giresun 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi 

Cumhurbaşkanlığının bağlı kuruluşu 

değildir? 

-Avrupa Birliği Başkanlığı 

 

 

5. TİKA hangi bakanlığın bağlı 

kuruluşudur? 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı 

 

 

 

 

6. Hangisi doğrudur? 

Cevap: Vali ilde Cumhurbaşkanının 

temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır 

Not: Kaymakama mülki idare amiri 

olmayan vekalet edebilir. Kaldırıldı. 

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisi hizmet 

yönünden yerinden yönetim kuruluşu 

değildir? 

-Türk Hava Kurumu 

 

8. Hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşunun özelliği değildir? 

Cevap: Kamu tüzelkişilikleri yoktur. 

 

 

9. Hangisi Devlet Denetleme Kurulunun 

kapsamı dışındadır? 

-Danıştay 

-Genelkurmay Başkanlığı 

-Adalet Bakanlığı 

Cevap: Danıştay 

 

10. Hangisi İçişleri Bakanlığının görevi 

değildir? 

Cevap: Mahalli idarelerin merkezi idareyle 

koordinasyonu sağlamak. 

Not: Çevre ve şehircilik Bakanlığına geçti. 



11. Hangisi kaymakamım başarı belgesi 

verirken gözeteceği huşulardan biri 

değildir? 

Cevap: Memurun kültür ve sanata katkı 

sağlaması durumunda 

 

12. Yurtdışında aydınlatma faaliyetini 

icra eden merci hangisidir? 

Cevap: İletişim Başkanlığı 

 

 

13. İlçede köyler arasında sınır 

uyuşmazlığında aşağıdakilerden 

hangisinin görüşü alınır? 

Cevap: kaymakam 

 

14. Kesinheap kanun teklifini hangi 

merci hazırlar? 

-Hazine ve Maliye Bakanlığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İdare Hukuku 

1. Aşağıdakilerden hangisi 2017 

Anayasa değişikliğiyle Anayasadan 

çıkarıldı? 

-Yönetmelik 

-İçtüzük 

-Tüzük 

 

Cevap: Tüzük 

 

 

2. Siyasi polislik görevini hangisi icra 

eder? 

-Milli istihbarat teşkilatı 

 

 

3. Devlet memurları kanununa göre 

adaylık sürecinde sağlık hariç ilişiği 

kesilenler ne kadar süreyle Devlet 

memurluğuna alınmazlar? 

Cevap: 3 yıl 

 

4. Devlet memurları kanuna göre 

disiplin soruşturmasında nihai karar 

hangi süre içerisinde verilmelidir? 

Cevap: 2 yıl 

 

 

 

 



5. Devlet memurları kanuna göre 

hangisi memur olabilir? 

-Bir yıl kasten suç işlemekten hüküm 

giyenler 

-Güveni kötüye kullanma suçundan 10 ay 

ceza alıp affa uğrayanlar 

-Taksirli suçtan 3 yıl hüküm giyenler 

 

Cevap: Sadece taksirli suçtan hüküm 

giyenler şıkkı 

 

 

6. Hangileri 4483 Sayılı memurların 

yargılanması Hakkındaki kanuna tabi 

değildir? 

-hakim ve savcılar 

-Öğretim üyeleri 

-TBMM memurlukları 

 

Cevap: Hakim ve savcılar ile Öğretim 

üyeleri 

 

 

7. Bilgi edinme ve değerlendirme 

kuruluyla ilgili hangisi doğrudur? 

Cevap: I, II, ve IV 

Zorunlu idari başvuru yoludur denilen şık 

yanlıştı. 

 

 

 

8. Hangi idari işlem doğrudur? 

Cevap: Vali tarafından atanan il özel 

idaresi genel sekreterinin İçişleri Bakanı 

tarafından atanması 

 

 

9. Trampa yoluyla kamulaştırmada 

hangisi doğrudur? 

-İdarece verilen taşınmazın değeri 

kamulaştırma bedelinin yüzde 120’sini 

aşamaz. 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yapılmadan 

kamulaştırma işlemine başlanamaz? 

Cevap: Yeterli ödeneğin temin edilmesi 

 

 

11. Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili 

hangisi yanlıştır? 

Cevap: Sadece Türk vatandaşları 

başvurabilir? 

 

 

12- Hangisi doğrudur? 

Mahalle belediye meclisinin kararı, 

kaymakamın görüşü üzerine valinin 

onayıyla kurulur. 

 

 

 



13- 1982 Anayasasına göre 

aşağıdakilerden hangisine savunma 

hakkı verilmeden disiplin cezası 

verilemez? 

-Memurlar 

-Öğrenciler 

-KKNMK 

Cevap: Memurlar ve KKNMK 

 

 

14- Hangileri Bilgi edinme ve 

değerlendirme kapsamında değildirler? 

-Kaymakamlıklar 

-Üniversiteler 

-Baro başkanlıkları 

-Memur sendikaları 

 

Cevap: memur sendikaları 

 

 

15- Hangi suçlar 4483 sayılı kanun 

kapsamında değildir? 

-Rüşvet 

-Zimmet 

-Hırsızlık 

-Güveni kötüye kullanma 

Cevap: Rüşvet ve Zimmet 

 

 

15- Düzey sınıflandırılmaları hangisidir? 

12-26-81 

 

 

16- Amerika’da demokrasi kitabının 

yazarı kimdir? 

-Tocqivelli 

 

 

17- Belediyeler bankası hangi yıl İller 

Bankası adını almıştır? 

-1945 

 

 

18-İlçede köyler arası sınır 

uyuşmazlığında hangi merci görüş 

bildirenlerdendir? 

-Kaymakam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İnsan Hakları 

1-Uluslararası ceza divanının merkezi 

nerededir? 

Cevap: Lahey 

 

2-Hangi konferans kadın haklarıyla 

ilgili düzenlenenlerden biri değildir? 

-2010 Ankara 

 

3- İşten soğutma vs hangi kavramın 

kapsamındadır? 

Cevap: İşten yıldırma 

 

4-Hangisi soykırım suçu kapsamına 

girmez? 

-Soykırımı kabul etmemek 

 

5-Hakkın özü Anayasalarımızda ilk defa 

ne zaman düzenlenmiştir? 

-1961 Anayasası 

 

6- Din ve İnanç özgürlüğünün 

sınırlandırılma sebebi olamayacak olan 

hangisidir? 

Cevap: Çoğunluğun dini inancını korumak 

 

 

 

 

 

İnkılap Tarihi 

 

1- 1923 seçimleri devam ederken 

gündemde olan konu hangisidir? 

Cevap: Lozan görüşmeleri 

 

 

2- Mondros ateşkes antlaşmasından 

sonra Anadoluda çıkarılan gazete 

hangisidir? 

Cevap: Albayrak 

 

 

3- Hangisi iç isyanları bastırmak için 

alınan önlemlerden değildir? 

-XX. Kolordunun taşınması 

 

4-Aşar vergisinin kaldırılması hangi 

kongrede kararlaştırılmıştır? 

Cevap: Türkiye İktisat Kongresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anayasa 

1-Hakimler ve savcılar kurulu üye sayısı 

kaçtır? 

Cevap: 13 

 

2-Anayasa mahkemesi üyeleri kaç yıl 

için seçilirler? 

-12  

 

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa 

mahkemesine seçilmek üzere üye 

önerisinde bulunmaz? 

Cevap: Yüksek Seçim Kurulu 

 

 

4- Olağan dönemde Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesiyle hangi hakla ilgili 

düzenleme yapılabilir? 

Cevap: Grev hakkı 

 

 

5-Cumhurbaşkanlığı makamının 

herhangi bir nedenle boşalması halinde 

yerine kim vekalet eder? 

Cevap: En yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı 

 

 

 

6- Anayasa mahkemesine mazeret 

olmadan bireysel başvuru süresi ne 

kadardır? 

Cevap: 30 gün 

 

 

7- Hangisi ormanlarla ilgili yanlıştır? 

Cevap: Yanan ormanların yerine tarım ve 

hayvancılık yapılabilir. 

 

 

8- Hangisi TBMM’nin görevleri 

arasından çıkarılmıştır? 

Cevap: kanun hükmünde kararname 

çıkarma yetkisi vermek 

 

9- Aşağıdakilerden hangisinde gizli 

oylama yapılmaz? 

Cevap: Milletlerarası antlaşmalarının 

onaylanmasını uygun bulmak 

 

 

10- OHAL sürecinde çevreyle ilgili 

kanun referanduma sunulmalıdır diye 

yapılan konuşmayla ilgili doğru ifade 

nedir? 

Cevap: Sadece Anayasa değişiklikleri 

hakkındaki kanun halkoylamasına 

sunulabilir 

 

 



11- Seçimlerin yenilenmesi kararı 

verilmesi için en az kaç milletvekilinin 

oyu gerekiyor? 

Cevap: 360 

 

 

12- 276 oyla kabul edilen kanun 

Cumhurbaşkanı tarafından gönderilirse 

Meclis tarafından en az kaç oyla kabul 

edilebilir? 

Cevap: 301 

 

 

13- 

 

 

İktisat 

1-Piyasaya girişin serbest, 

farklılaştırılmış malın bulunduğu piyasa 

hangisidir? 

Cevap: Monopolcü rekabet piyasası 

 

 

2- ikame esnekliği 

 

3-Ağ dışsallıkları  

 

4- IS-LM 

-Yatırımların faize duyarlılığı arttıkça 

politikanın etkinliği artar. 

5-Para piyasasında denge varken vei faiz 

oranında gelir artarsa ne olur? 

Para talebi para arzından büyük olur ve 

LM’in sağında olur. 

 

6-GSYİH deflatörü kaçtır? 

-Yüzde 10 

 

7-Lerner endeksi 7.5 

 

8-Oligopol piyasasında TPL nin 

maksimum olduğu nokta – 2 

 

9-İstihdamı olduğundan az gösteren 

nedenler 

-ücretsiz işçilik 

-kayıtdışı ekonomi 

 

10-Enflasyonun beklenen maliyeti 

olmayan? 

-Yeni ürün sapması 

 

11-Miktar teorisiyle ilgili yanlış olan? 

-Para arzı arttığında gelir artmaz 

 

 

 

 



12-ödemeler dengesinde carı yıl 

hesabına katılan? 

Rezerv hareketler 

İşçi gelirleri 

Yatırım gelirleri 

 

 

Türkiye Ekonomisi  

1-İlk serbest ticaret düzenlemesinin 

yapıldığı yıl 

-1950* 

 

2-1980 Yılı finans serbestleşmesiyle ilgili   

-SPK ve faiz şıkkı 

 

3-2010 yılı itibariyle istihdam birinci 

sırada olan sektör 

-Hizmetler 

 

4-Dünya bankası verilerine Türkiyenin 

gelir durumu 

-Orta yüksek düzeyde 

 

5-Genç, orta, yaşlı nüfusun artış 

durumu 

-Sürekli artan sadece ortanca nüfus 

 

6-2001 güçlü ekonomiye geçiş programı 

-Hepsi doğru 1-2-3 

7-temel yılın etkisinin indiren öncüller 

 

8-5 Nisan 1994 kararlarını amacı 

1-2 

 

9-GSYİH içinde sürekli azalan 

-Kamu gelirleri 

 

10-Vaner Planı 

 

 

Türkçe 

1-Anlam akışını bozan cümle 

-1 

 

2-Cümleler anlamlı bir bütün haline 

getirildiğinde baştan üçüncü sırada yer alan 

cümle 

-V 

 

3-Kagveyle ilgili soru 

-Günümüz… 

 

4-Yazım yanlışı 

-1973 den beri 

 

5-Boşluk sorusu 

-Uyum sağlama… 


