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iDARE HUKUKU A 
2009 VS 2300-A 

DIKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınlZda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorun un cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do· ru olan cevabı i aratıeyiniz. 

1. idarenin kamu yararını gerçekleştirmek ıçın 
özel kişiler karşısında sahip olduğu üstün 
yetki ve ayrıcalıklara ne ad verilmektedir? 

A) Kamu hizmeti 
B) Kamulaştırma 

C) Kamu gücü 
D) idari fonksiyon 
E) idari işlem 

2. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğinin 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Yürütülen hizmetten elde edilen gelirler 
merkezi idarenin bütçe gelirlerine aktarılır. 

B) Merkezi idarenin yürütmekle ödevii olduğu 
bir hizmetin taşrada yürütülmesi ıçın 

kullanılır. 

C) Yürütülen hizmetin giderleri merkezi idarenin 
bütçesinden karşılanır. 

D) Merkezi idarenin tüm taşra örgütlerinde 
görevli amiriertarafından kullanılır. 

E) Yetki merkezi idare adına kullanılmaktadır. 

3. Olağanüstü hal kanun hükmünde 
kararnamelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) TBMM'nin onayına sunulmak zorunda 
değildir. 

B) Anayasa Mahkemesinin denetimi dışında 
tutulmuşlardır. 

C) Yetki kanununa gerek yoktur. 
D) Siyasal hakları düzenleyebilir. 
E) Sosyal hak ve ödevleri düzenleyebilir. 
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4. Bir başka devlet organının görevalanına 

giren konularda idarenin işlem tesis etmesi 
dolayısıyla ortaya çıkan yetki sakatlığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yetki gasbı 
B) Yetki tecavüzü 
c) Konu yönünden yetkisizlik 
D) Kişi yönünden yetkisizlik 
E) Fonksiyon gasbı 

5. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kolluk 
işlemi amaç yönünden sakat olur? 

A) Kolluk yetkisinin genel sağlığın korunması 

amacıyla kullanılması 

B) Kolluk yetkisinin kamu güvenliğini sağlamak 
için kullanılması 

c) Kolluk yetkisinin kamu düzenini korumak ve 
sağlamak amacıyla kullanılması 

D) Kolluk yetkisinin kamunun dirlik ve esenliğini 
korumak amacıyla kullanılması 

E) Kolluk yetkisinin kamu mallarını korumak 
amacıyla kullanılması 

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin 
öğelerindendir? 

A) Adli kolluk 
B) Temel hak ve özgürlükler 
c) Güvenlik 
D) idari kolluk 
E) Siyasi polis 

7. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk 
makamı değildir? 

A) Belediye başkanı 
B) Bakanlar Kurulu 
c) içişleri Bakanı 
D) Vali 
E) Bucak müdürü 
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8. Kanunların suç saydığı bir eylem henüz 
işlenmeden önce ve kamu düzenini tehdit 
eden veya tehlikeye düşüren durumların 
ortaya çıkması halinde yürütülen idari 
faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyasi polis 
B) idari kolluk 
C) Adli kolluk 
D) Düzenleme 
E) Yaptırım uygulama 

9. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanının 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi 
B) Sıkıyönetim makamlarınca tesis olunan tüm 

işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olması 
C) Kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisinin genişlemesi 
D) Bazı suçların yargılamasının askeri 

mahkemelerce yapılması 
E) Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 

kısmen veya tamamen durdurulması 

10. Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulüne ait 
bir özelliktir? 

A) idare imtiyaz sözleşmesinin hükümlerinde 
tek yanlı değişiklik yapabilir. 

B) idare lehine tekel konusu yapılmış bir 
faaliyet söz konusudur. 

C) idare ile imtiyaz sahibi arasında şartları 
serbestçe belirlenen bir sözleşme yapılır. 

D) imtiyaz verme yetkisi il özel idaresine aittir. 
E) imtiyaz sözleşmesi mahkeme kararı ile 

feshedilemez. 

11. Kamu hizmeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi vanlıstır? 

A) Kamu hizmetlerinin kurulmasında asli yetkili 
yürütme organıdır. 

B) Kamu hizmetlerinin kaldırılmasında asli yetki 
yasama organına aittir. 

C) Kamu hizmeti kanunla kurulur. 
D) Kamu hizmeti kanunla kaldırılır. 
E) Kamu hizmeti özel kesim tarafından da 

yü rütülebilir. 
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12. Kamu hizmetinden yararlananların hizmetin 

örgütleniş ve işleyişinde yapılacak 

değişiki ikler karşısında kazanılmış hak 
iddiasında bulunamamaları kamu hizmetinin 
hangi özelliğinden kaynaklanır? 

A) Nesnellik 
B) Eşitlik 
cı Değişkenlik 

D) Süreklilik ve düzenlilik 
E) Bedelsizlik 

13. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre 
yapılan kamu hizmetleri ayrımı içinde ~ 
almaz? 

A) Bilimsel-teknik-kültürel kamu hizmetleri 
B) Tekel teşkil eden kamu hizmetleri 
cı iktisadi kamu hizmetleri 
D) idari kamu hizmetleri 
E) Sosyal kamu hizmetleri 

14. Hizmet kusuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur? 

A) Hizmet kusuru bir kusursuz sorumluluk 
şeklidir. 

B) idarenin istihdam ettiği kamu görevlileri 
kusursuz olsalar dahi hizmet kusuru söz 
konusu olabilir. 

cı idari sözleşmelerden kaynaklanan 
sorumluluk söz konusudur. 

D) Kamu görevlilerinin öznel kusuru hizmet 
kusurunu ortadan kaldırır. 

E) Hizmet kusurundaki hizmet kavramı sadece 
kamu hizmetini ifade eder. 

15. Aşağıdakilerden hangisi hizmet kusuru 
sayılan hallerden biri değildir? 

A) idarenin hukuka aykırı işlem yapması 
B) Hizmetin hiç işlememesi 
cı Hizmetin geç işlemesi 
D) Hizmetin kötü işlemesi 
E) Kamu personelinin suç niteliğindeki 

davranışları 
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16. Suç örgütü ile kolluk arasında çıkan çatışmada 
bir kolluk görevlisi ve o sırada okuldan evine 
dönen bir çocuk yaralanır. 

Kolluk görevlisi ve çocuğun 
oldukları zararların tazmininde 
hangi ilkeler dikkate alınmalıdır? 

uğramış 
sırasıyla 

A) Her ikisi de kusurlu sorumluluk esasına göre 
tazmin edilmelidir. 

B) Her ikisi de fedakarlığın denkleştirilmesi 

ilkesi gereği tazmin edilmelidir. 
C) Kolluk görevlisinin zararı kusursuz 

sorumluluk ilkesi, çocuğun zararı kusurlu 
sorumluluk ilkesi gereğince tazmin 
edilmelidir. 

D) Her ikisi de tehlike ilkesi gereği tazmin 
edilmelidir. 

E) Kolluk görevlisinin zararı mesleki risk ilkesi 
gereği, çocuğun zararı fedakarlığın 
denkleştirilmesi ilkesi gereği tazmin 
edilmelidir. 

17. Kamu görevlilerinin açık ve bariz bir biçimde 
yetkilerini aşmaları hali idare Hukukunda 
nasıl nitelendirilir? 

A) Hizmet kusuru 
B) Kusursuz sorumluluk 
C) idari kusur 
D) Kamu görevlilerinin kötü niyetli davranışları 
E) Ağır kusur 

18. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim 
idaresi değildir? 

A) Yüksek Öğretim Kurulu 
B) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 
C) Köy 
D) Danıştay 

E) Üniversiteler 

19. ilçe idaresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Kamu tüzelkişiliğine sahiptir. 
B) ilçe idaresinin başı kaymakamdır. 
C) Kanun ile kurulur. 
D) Kurulmasında coğrafi durum, ekonomik 

şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz 
önünde bulundurulur. 

E) Kaymakam, ilçe idare şube başkanları ve 
ilçe idare kurulundan oluşur. 
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20. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Kanunla kurulurlar. 
B) Zorunlu üyelik esasına dayanır. 
c) Organlarını kendi üyeleri arasından 

seçerler. 
D) Özel hukuk tüzelkişisidirler. 
E) Özerk bütçeleri vardır. 

21. Aşağıdaki idarelerden hangisi arasında idari 
vesayet ilişkisi vardır? 

A) Mahalle-ilçe 
B) Danıştay-Adalet Bakanlığı 
c) Bakanlık-Başbakanlık 
D) Üniversite-Yüksek Öğretim Kurulu 
E) iı-ilçe 

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi memurlar için 
olumsuz sicilin sonuçlarından biri değildir? 

A) iki yıl üst üste olumsuz sicil alan memur 
başka bir sicil amirinin emrine atanır. 

B) Olumsuz sicil alan memurun maaşında 
dörtte bir oranında kesinti yapılır. 

c) iki yıl üst üste olumsuz sicil alarak başka 
sicil amirinin emrine atananlar burada da 
olumsuz sicil alırlarsa memuriyetle ilişikleri 
kesilir. 

D) Olumsuz sicil alan memurun kademe 
ilerlemesi yapılmaz. 

E) Olumsuz sicil alan memurun derece 
ilerlemesi yapılmaz. 

23. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları 
Kanununda öngörülen sınıflardan biri 
değildir? 

A) Din hizmetleri sınıfı 
B) Teknik hizmetler sınıfı 
c) Emniyet hizmetleri sınıfı 
D) Sosyal hizmetler sınıfı 
E) Milli istihbarat hizmetleri sınıfı 
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24. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa giriş 

konusunda Anayasada düzenlenmiş 

ilkelerden biridir? 

A) ilerleme ilkesi 
B) Sınıflandırma ilkesi 
C) Serbestlik ilkesi 
D) Teminat ilkesi 
E) Kariyer ilkesi 

25. Memurlarca işlenen görev suçlarından 

hangisinin kovuşturulması için Cumhuriyet 
savcısının idari makamdan soruşturma izni 
alması gerekir? 

A) Zimmete para geçirme 
B) ihaleye fesat karıştırma 
C) Rüşvet 

D) Kaçakçılık 

E) Görevi kötüye kullanma 

26. Aşağıdakilerden 
mahkemelerinin 
almaz? 

hangisi 
görevleri 

bölge idare 
arasında .ll..!li 

A) idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin 
durdurulması istemleri hakkında verdikleri 
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek 

B) Tek hakimle verilen vergi mahkemesi 
kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek 

C) idari işlemlere karşı açılan iptal davalarını 
kesin karara bağlamak 

D) Yargı çevreleri içindeki idare ve vergi 
mahkemelerinde açılmış davaların bağlantılı 
olup olmadıklarına kararvermek 

E) Yargı çevreleri içindeki idare ve vergi 
mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki 
uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak 

27. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yargı dışı 

yollarla denetimini öngören denetim 
türlerinden biri değildir? 

A) idari yargı yerleri tarafından yapılan 
denetim 

B) Siyasi denetim 
C) idari vesayet 
D) Kamuoyu denetimi 
E) Hiyerarşi 
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28. idari yargı denetimine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Denetim sonunda idarenin takdir yetkisini 
ortadan kaldıracak şekilde karar verilemez. 

B) Denetim sonunda idarenin yerine geçerek 
idari işlem niteliğinde karar verilemez. 

c) Hukuka uygunluk denetimi yapılır. 
D) Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur. 
E) idari yargı denetimi, kamu düzenine ilişkin 

olduğundan kendiliğinden harekete geçer, 
başvuru gerekmez. 

29. idarenin belli bir işlemi yapıp yapmamak ya 
da kanunda öngörülen çözümler arasında 

tercih yapmak konusunda serbestiye sahip 
olduğu durumlarda hangi idari yetkiden söz 
edilir? 

A) Seçim yetkisi 
B) Düzenleme yetkisi 
c) Takdir yetkisi 
D) Değişiklik yapma yetkisi 
E) Bağlı yetki 

30. iptal davasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Menfaati ihlal edilenler tarafından açılır. 
B) Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur. 
c) idari işlemlerin hukuka aykırılığı iddiası ile 

açılır. 

D) idari işlemin iptalini sağlamak için açılır. 
E) idari yargıya özgü bir dava türüdür. 
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