
IDARE HUKUKU A 
2010 BS 2300-A 

pIKKAT' 
Bu d 8fsi n ka psam ına giren b azı ko nularda, 
ders kitabı n ı zın basıma hazırl anması nda n 
sonra ckı ğiş iklik yapı lmı ş olabilir. Bunun la 
birlikte , t estteki soruları, d9f s k itabınlZd a 

ver ilen bi lgilere göre cevaplayınız. Bi r 
sorunun ce vabı sonraki düzen lemelerle 
de ğ i ş mi ş olsa bil e, kitaptaki bilgiy e göre 
doa ru olan c evabı isaretlev iniL 

1. Idare ve vergi mahkemelerinin nihai kar ... ve 
hükümlvrinin son inceleme mercii 
aşağıdaki IMden hangi si di r? 

A} Askeri Yargıtay 
Bl SayıŞtay 
C) Danıştay 

O) Ya"gıtay 
El Anayasa MaIi<emesi 

2. Iı , Belediye ve Koy halkın ı n mahalli müşterek 
ihtiyaçlarını kar§ılamak üzere kurulmu§ 
bulunan kamu tüzel kişi liğine ne ad verilir ? 

A} Köy Hizmetleri Genel Müd.irıüğJ 

Bl Bac:anl ı kl ar 
CL Satanlar Kurulu 
D) Hizmet bakımından yerinden yönetim organan 
El Mahalli idareler 

3. AşağıdakiiMden hangisi merkezden 
yönetimin belli başlı özellikleri arasında İ!!. 

iIıııiı<1 

A} Bir taşra teşk ilatı varar. 
Bl Hizmetlerin yÜ"Ctülmesinden dogacak 

sonnluluklar merkeze ai ttir. 
C) Hizmetlere i l işkin asli kararların al ımıası taşra 

teşk il atındaki yetkililere ai ttir. 
D) Tiin kaynaklar merkezde toplamııştı r . 

El Tiin idari hizmetler merkezdetoplanmıştır. 

A • 

4. Idarenin kuruluş ve örgütleriyle bir bütünlük 
arz etmesi Idare Hukukunun hangi ilkes idir? 

A) Yetki ge nişliği ilkesi 
B) Hukuki dayanak ilkesi 
c} Kanuni idare ilkesi 
O) idarenin bütü n lüğü ilkesi 
E) Anayasal kuruluş ilkesi 

5. TBMM tarafından Bakanlar Kuruluna veri lecek 
Yetki Kanununda, Kanun Hükmünde 
Kararname ile ilgili aşağıdaki 
düzenlemelerden hangisi ni n olması 
gwikmez? 

A} Karıın Hljı:münde Ka"a"namenin şekli 
Bl Karı.ırı Hükmünde Ka"a"namenin kapsamı 
c) Kan..n HükmCode Ka"a"namenin ilkeleri 
D ) yetkiyi kıjl arvrıa sll'-esi 
E) Karun Hülunünde Kaanamerıin anacı 

6. Aşağıdaki lerden hangisi kanun teklif etmeye 
yetkilidir? 

Al Anayasa Mali<emesi 
B) Bakanla' KI.I'ulu 
C) ClITlhı.xbaşkanl 
O) Milli Güvenlik Kurulu 
El Başbakan 

7. Kanunun açıkça göster diği hallerde- bir 
makam veya goreviinin yetkisini bir başka 

makam veya görevliye devrelmesi ne ne denir? 

Al yetki genişliğ 
Bl Imza devri 
C) yetki devri 
OL yetki gasp! 
El yetki SOfunu 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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8. Idarenin görevli o lmadıgı bir alanda işlem 
tesis etmesiyle ortaya çıkan ve yapılan işlemin 
yok hükmünde sayılmasına sebep olan sakatlık 
aşağıdakilerden hangisidir ? 

Al Yetki gaspı 
Bl Yetki devri 
CL Fenksiyen gaspı 
OL Agır ve açık yetki aşımı 
El Yetki soruru 

9. Yön&tmelikler aşağıdaki düzenleyici 
işlemler den hangi si ne aykır i olamaz? 

Al Tamim 
Bl Tüzük 
CL Genelge 
ol DlIy'uru 
El Tebliğ 

10. Aşağıdakilerden hangisi idari cezaların 

özelliklerinden biri degildir? 

Al idarece tertip edilen cezalardır. 
Bl idari düzeni sağlamaya 

yaptınmıardır. 

yöne lik 

cı Kişi özgürlügünü kısıtlayan askeri idari 
cezalar ön görü lebilir. 

OL idari ceza verilen fiiller için aynca genel 
ceza verilemez. 

El Kanunla veya düzenleyici idari işlemlerle 

konulmalaıı nıÜrnkÜmJÜI. 

11. Sıkıyönetim ilan edilmeden önce 
aşağıdakilerden hangisinin 
alınması gerekir? 

Al Genelkurmay Başkanhgı 
Bl Milli Istihbarat Teşkilatı 
CL Içişleri Bakanlı ğı 
OL Milli Güvenlik Kurulu 
El Sıkıyönetim Komutanhgı 

A 

görüşünün 
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A 
12. Aşağıdakilerden hangisi idarenin yapacagı 

kolluk işlemlerinden biri değildir? 

Al Genelge 
Bl Bireysel kolluk işlemleri 
cı Yönetmelik 
OL Tüzük 
El Kanun 

13. Aşağıdakilerden hangisi sıkıyönetim ilanını 

gerektiren sebeplerden biri degildir? 

Al Ayaklanma 
BlOlağanüstü hal 

daha vahim 
yaygınlaşması 

cı Tabii afet 

ilanını gerektiren hallerden 
şiddet hareketlerinin 

Dl 
El 

Savaş hali 
Savaşı gerektirecek 
göstermesi 

bir durumun baş 

14. Gürültü kirliligi ile kamu düzeninin 
öğeleri nden bozulması , kamu düzeninin 

hangisini ilgilendirir? 

Al Genel aHak 
Bl Sagık 
CL Dirlik veeseri ik 
OL Genel asayiş 
El Güvenlik 

15. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi siyasi polisin 
görevalan ına gi rmez? 

Al istihbarat toplamak 
Bl Başbakan ve Milli Güveolik Kurulu'na rapor 

vermek 
CL Milli g:Nenliği korumak 
OL Istihbarata karşı koymak 
El Kişi g:Neriiğini s<ğamak 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Imtiyaz alaçak kişinin 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Türk anonim şirketi 
B L Türk limited şirketi 
cı Anonim şirket 
OL Limited şirket 
El Ticari şirket 

statüsü 

17. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin 
özel hukuk kişilerine gôrdürülme 
usullerinelen biri değildir? 

A) Iltizam usulü 
Bl Imtiyaz usulü 
cı Müşterek emanet usulü 
ol Ruhsat usulü 
El Emanet usulü 

18. Kamu hizmetlerinin ka ld ırılma sına 
aşağıdakilerden hangisi karar verir? 

A) TBMM 
Bl Bakanlar Kurulu 
cı Başbakan 

OL CumhUlbaşkanl 
El Danıştay 

19. Aşağıdakilerden hangisi kamu 
kişisel kusurunu olusturmaz? 

görevtisinin 

A) Ka-nu görevlisinin çok açık bir yasa I'ıU<:münü 
yanlış l/fgulaması 

B) Ka-nu g:ırevlisinin rüşvet alması 
C) Kaymakamın kişisel husumet dtydJğ.ı bir i ş 

adamının i~ yerini kapatması 

OL Hastaya hatalı enjeksiyen yapılarak kollflun 
kangen olmasına rıeden olunması 

E) Bakanın Danıştay'ın verdg bir yürütmenin 
durdu'ıjması kararını uygjamaması 

A 
10 

A 
20. Maç sonrası kutlamal..-ı sıras ında zarar 

görenlerin zararları hangi sorumluluk ilkesi 
uygulanmak suretiyletazmin edilir? 

A) Fedakarlıgn derıkleştirilmesi ilkesi 
B) Sosyal risk ilkesi 
c) Mesleki risk ilkesi 
OL TeHikelilik ilkesi 
E) Hizmet kusuru ilkesi 

21. Aşağıdaki durumlardan hangisinde idare 
hizmet kusuru esasına göre sorumlu tutulur? 

A) Köprü yapımı nedeniyle kişiye ait binanın 
yol düzeyinin altında kalması 

B) Bomba imha çalışmalan s ırasında bomba 
uzmanının elini kaybetmesi 

c) Yol yapımı sırasında patlayıcı madde 
kullanılması nedeniyle zarar oluşması 

D) Hastaya oksijen yerine karbondioksit gazı 
verilerek hayati tehlike oluşması 

E) Maç sonrası taşkınlıkla yapılan 

kutlamalarda adam vurulması 

22. Mahalle yönetimine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstı r? 

A) Tüzelkişiliği vardı r. 
B) Belediye meclisinin kararı ve kaymakamın 

görüşü üzerine valinin onayı ile kurulur. 
c) Organları muhtar ve ihtiyar heyetidir. 
D) Organları seçmenler tarafından seçilioor. 
E) Daha çok merkezi idarenin görevlerini yerine 

getirirler. 

23. Iı idares inin kurulmas ı hangi hukuki 
düzenleme ile gerçekleştirilir? 

A) Tüzük 
B) Bakanlar Kurulu karan 
C) Müşterek kararname 
D) Kanun 
E) Içişleri BakanllQl kararnamesi 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Idarenin 
Merkez Teşkiıatında yer alır? 

A) Bakan 
B) Vali 
C) Kaymakam 
OL 8ı.ı:::ak m üdJrü 
El Beledye Başkanı 

25. Aşağıdakilerden hangisi 
haklardan biri degildir? 

A) Tuplu !SÖzleşme hClkkl 

memurlara tanınmış 

Bl Sendikaya üye olma hakkı 
cı izin hakkı 
Dl Güvenlik ve hizmet hakkı 
El Terfi hakkı 

26. Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona 
erme hallerinden biri degildir? 

A) Bağdaşmazl ı k 

Bl Çekilmiş sayılma 

cı istifa 
OL Koşullarda eksiklik 
El Kadro açığı 

27. Memur adaylık süresi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) En çok bir yıl 
Bl En az bir, en çok iki yıl 
cı En az iki yıl 
OL En az iki, en çok üç yıl 
El En çok üç yıl 

28. Hangi yargı yerinde i..i.is. derece mahkemesi 
olarak dava acılamaz? 

Al Verg mahkemesi 
Bl Bölge idare mahkemesi 
CL Danıştay 
Dl Askeri Y()(sek Idare Mahkemesi 
El idare mahkemesi 

A 
11 

A 
29. Idari yargı denetimine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Idari yargı deOO:imi yapılabilmesi için ortada 
br idari işlem veya eylem bulurmalıdıL 

Bl idari yargı yocleri idarenin lakdr yetkisini 
ortadan kaldıracak kararlar veremezler. 

C) Idari işlemleri n hıj(ukilig denetleniL 
Dl Idari yargı yerleri idarenin yerine geçerek br 

idari işlem veya eylem yapaııazlar. 
El Idari yargı yerleri idari işlemlerin yerindeliğni 

denetleyebil i rler. 

30. Idarenin, belli koşul ve durumların ortaya 
çıkması halinde belli bir işlemi yapıp 

yapmamak veya kanunda öngörülen çeşitli 
çözümler arasında bir tercih yapmak 
konusunda serbestiye sahip olduğu 

durumlarda aşağıdaki yetkilerinden hangisi 
söz konusudur? 

Al Örgütlenme yetkisi 
Bl Takdir yetkisi 
cı Atama yetkisi 
OL Zorunluluk yetkisi 
El Bağlı yelki 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


