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DIKKAT ' 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırl anmasında n 
sonra değişiklik yapılmı ş olabi lir. Bununla 
birlikte , t esttek i sorulan , ders kitabınlZda 
ver ilen bilgilere gör e cevaplay ınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, k itaptaki b i lgiye göre 
doaru olan cevabı isaretlevini L 

1. Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari i şlem ve eylemlerden doğan 

uyuşmazlıklar aşağıdakilerden hangisinde 
çözullır? 

Al Genel Kumıay Başkanlıgı 
Bl Danıştay 
CL Askeri Yargıtay 
OL Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
EJ Askeri Ceza Mahkemesi 

2. Merkezi idare ile Yerinden yönetim idareleri 
arasında hukuki bağı sağlamak amacıyla 

Yasa koyucu tarafından öngörülmüş araç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yerindelik denetimi 
Bl Kanuni idare 
cı Hiyerarşi 

OL Yetki genişliği 
El idari vesayet 

3. Aşağıdakilerden hangisi Olağanüstu 

dönemde çıkarılan Kanun Hükmunde 
Kararnamelerin özelliklerinden biris i 
değildir? 

Al TBMM tarafından verilen bir yetki Kanununa 
ihtiyaç vardır. 

BlOlağanüstü dönem Kanun Hükmünde 
Kararnameleri Anayasa Mahkemesinin 
denetirri dışında tutulmuştur. 

cı Anayasanın 4 . böıümünde yer alan siyasal 
haklar ve ödevlerin bu kararnamelerle 
düzenlenmesi mümkün kılınmıştır. 

Dl Anayasanın 2.k ısmının 1 .ve 2.böıümlerinde 
yer alan temel hak ve ödevlerin bu 
kararnamelerle düzenlenmesi mümkün 
kılınmışt ı r. 

El OlaOanüstü dönem Kanun Hükmünde 
Kararnameleri Cumhurbaşkanının 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
çıkarır. 
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4. Idarenin göreıvalanı iç ine giren bir konuda 
alınacak bir idari kararın hangi idare makamı 
ve organı tarafından alınacağı 

kararlaştırılırken aşağıdaki unsurlardan 
hangisinin gözönünde tutulmasına gerek 
yoktYr? 

Al imza yönünden yetki 
Bl Kişi yönünden yetki 
cı Konu yönünden yetki 
OL Yer yönünden yetki 
El Zaman yönünden yetki 

5. Idarenin düzenleme yetkisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangis i yanlıstır? 

Al Düzenleme yetkisi eşitlik ilkesinden 
kaynaklanır. 

Bl idarenin düzenleme yetkisi genel 
niteliktedir. 

cı Düzenleme yetkisi düzenli idare ilkesinden 
kaynaklanır. 

OL Düzenleyici işlemler dayandıklan Ust hukuk 
kurallanna aykın olabilirler. 

El Düzenleme yetkisi idarenin takdir 
yetkisinden kaynaklanır. 

6. Aşağıdakilerden hangis i kolluk i şlemlerinin 

tabi olduğu anayasal sınırlardan biri değildir? 

Al Laik Cumhuriyetin gereklerine aykın olmama 
Bl Öze dokunma yasağı 
CL Demokratik toplum düzeninin gereklerine 

aykın olmama 
OL Ölçülülük ilkesine aykın olmama 
El Sosyal devletin gereklerine aykırı olmama 

7. Aşağıdakilerden hangis i kolluk yetkilerinin 
.!!L~ kullanıldığı yerlerdir? 

Al Umuma açık yerler 
Bl Parklar 
CL Urrumi yerler 
OL işyerleri 
El Meskenler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Adli kolluğa ilişkin aşağıdaki 
hangis i yanlıstır? 

ifadelerden 

Al Adli kolluk basııncı niteliktedir. 
Bi Adli kolluk görevlilelinin işledikleri görev 

suçlan Memurlar ve Diger Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 

Kanun hükümlerine labidir. 
c) Adli kolluk adli makamlann emri altındadır. 
OL Adli kolluk faaliyetlerinden doğan 

uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir. 
El Adli konuk suç faillerini ve delillerini araştınr, 

adli makamlara teslim eder. 

9. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk 
makamlarından biri değjldir? 

Al Gümrükler Genel Müdürü 
Bl Bucak Müdürü 
c) Bakanlar Kurulu 
OL içişleri Bakanı 
El Kaymakam 

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin 
değişkenliği ilkesinin bir sonucu değildir? 

Al Yasama organı kamu görevlilerinin 
statüsünü serbestçe değiştirebilme yelkisine 
sahiptir. 

GL Hizmelten yararlananlar yapılacak 
değişiklikler karşısında kazanılmış hak 
iddiasında bulunamazlar. 

CL Devlet memurluğundan istifa eden , 
bir memur veya vekil gelene 
beklemelidir. 

yeriıe 

kadar 

Dl Karru hizmeli imtiyaz sözle~melerinde 

idareye tek yanh deği~iklik yapma yetkisi 
tanınmıştır. 

El Hizmetin düzenlenmesinde idareye takdir 
yetkisi tanınmıştır. 

11. Aşağıdaki kamu hizmetlerinden hangisi esas 
olarak karlılık ve verimlilik esaslarına göre 
yürUtülur? 

Al Teknik kamu hizmetleri 
Gl Sosyal kamu hizmetleri 
c) Bilimsel kamu hizmeıreri 
OL idari kamu hizmetleri 
El iktisadi kamu hizmetleri 
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12, Aşağıdakilerden hangisi 

sözleşmesinde idareye tanınmış 
biri değjldir? 

imtiyaz 
yetkilerden 

Al imtiyaz sahibinin sözleşmedeki 
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 
yaptınm uygulama yetkisi 

Bl Sözleşmeyi tek yanlı değiştirme yetkisi 
c) imtiyaz sahibinin üstlendiği yükümlülükleri 

yerine getirip getirmediğini deneııeme yetkisi 
OL imtiyaz sahibinin sözleşme de öngörülen 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 
malvarlığına el koyma yetkisi 

El imtiyaz sahibinin ağır kusuru halinde 
sözleşmeyi tek yanlı feshetme yetkisi 

13. Abonman sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlısbr? 

A) ÖZel yönetim usullerine labi kamu 
hizmetlerinden yararlanmayı saglar. 

Bl Her bir birey için farklı hükümler taşımaz. 
c) iltihaki (katılma) sözleşme niteliğindedir. 
OL Abonman sözleşmesi ile hizmetten 

yararlananlar özel-nesnel bir hukuki duruma 
sahiptirler. 

El Abonman sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazl ı klar idari yargıda çözümlenir. 

14. Aşağıdaki sorumluluk türlerinin hangisinde 
zararla idari davranış arasında nedensellik 
bağı olmasa bile idarenin sorumluluğu söz 
konusudur? 

Al Kusurlu sorumluluk 
Bl Sosyal risk 
c) idarenin tehlikeli faaliyeıleri 
OL Fedakarlığın denkleşiirilmesi 

El Mesleki risk 

15. Idarenin sorumluluk 
davranışa ilişkin 

hangisi yanlısbr? 

kotullarından olan idari 
aşağıdaki ifadelerden 

Al idari davranış ihmali nitelikte olabilir. 
Bl idari davranış idari eylem biçiminde ortaya 

çıkabilir. 
c) idari eylem biçiminde ortaya çıkan idari 

davranış, mutlaka idari işleme dayanmalıdır. 
OL idari davranış icrai nitelikte olabilir. 
El idari davranış idari işlem biçiminde ortaya 

çıkabilir. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Kamu hukukuna tabi görevler nedeniyle 
bireylerin uğradıkları zararların tazmini iç in, 
bu görevleri yerine getiren personel aleyhine 
değil ilgili kurum aleyhine dava açılmasını 

öngören s istem aşağıdakilerden hangisidir? 

Al idari rej m sistemi 
Bl Rücu sistemi 
c} Kamusal sorumluluk sistemi 
Dj Adli idare sistemi 
El Teminat sistemi 

17. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerine 
karşı dava açılabilecek hallerden biridir? 

Al Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

BlOtuz gün içinde idari yargı karannı 
uygulamayan kamu görevlisi aleyhine açılan 
dava 

c} Kamu yarann ı gerçekleştirmek için idarece 
yerine getirilen bir faaliyet nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

Dl Hizmetin geç işlemesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

El Hizmetin kötü işlemesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

18. Atağıdakilerden hangisinin kamu tüzelkitiliği 

vardır? 

Al Belediye 
Bl Mahalle 
c} ilçe 
Dj Bakanlık 

El Sayıştay 

19. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu 
türlerinden biri değildir? 

Al Sosyal kamu kurumlan 
Bl Sportif kamu kurumlan 
c} Kültürel kamu kurumlan 
Dj Idari kamu kurumları 
El iktisadi kamu kurumlan 

20. Aşağıdakilerden hangisi kanunla kurulmak 
zorunda değildir? 

Al ilçe 
GL üniversiteler 
c) iı 
Dl Mahalle 
El Bakanlıklar 
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21. Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yönetim 

idaresidir? 

Al üniversite 
Bl II özel idaresi 
cı ilçe 
OL Mahalle 
El Bucak 

22. Devlet memurluğundan çıkarma cezası 

vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

Aj Atamaya yetkili amir 
Bl Disiplin kurulu 
c} Yüksek Disiplin Kurulu 
OL Disiplin amiri 
El Sicil amiri 

23. Memur bulunduğu 

ata nmışsa kaç 
yerdeki bir 

gün içinde 
göreve 
göreve 

başlamalıdır? 

Ai Yazılı bildirimi izleyen gün 
Bi Yazılı bildirimi izleyen günden itibaren beş 

gün içinde 
Ci Yazılı bildirimi izleyen günden itibaren on 

gün içinde 
Di Yazılı bildirimi izleyen günden itibaren on 

beş gün içinde 
El Yazılı bildirimi izleyen günden itibaren otuz 

gün içinde 

24. Aşağıdakilerden hangis i Devlet Memurları 
Kanununda öngörülmu§ sınıfla rdan biri 
değildir? 

AL Teknik hizmetler sınıfı 
GL Avukatlık hizmetleri sınıfı 
c) Savunma hizmetleri sınıfı 
OL Mülki idare amirliği sınıfı 
El Yardımcı hizmetler sınıfı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25, Görevden uzaklaştırmaya ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Görevden uzaklaştınlan memurun görevle 
i lişkisi kesilir. 

Bl Görevden uzak laştımıa tedbiri, disiplin 
soruşturması ya da ceZ<! kovuşturması 

açılan memurlar hakkında uygulanır. 
c) Görevden uzaklaştınna tedbiri bir disiplin 

soruşturması nedeni ile alınmış ise en çok 
üç ay sürer. 

Dl Görevden uzaklaştımıa tedbirinin 
uygulanması için disiplin soruştunnasına 

başlanmış olması gerekir. 
El Görevden uzaklaştırılan memurun memurluk 

statüsü sona ermez. 

26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iptal davasının 
özelliklerinden biridir? 

Al Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur. 
Bl Menfaati ihlal edilenler tarafından açılır. 
cı Öznel niteliktedir. 
Dl Özel hukuktaki iptal davalanndan far1o:lıdır. 
El Amacı bir hakkırı yerine getirilmesidir. 

27. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın görevleri 
arasında.llL almaz? 

Al ilk derece mahkemesi olarak Danışlay 
daireleri tarafından verilen nihai kararlan 
temyizen incelemek 

Bl Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmeti 
imtiyaz sözleşmelerinden doğan davaları 

incelemek 
cı Bölge Idare Mahkemelerince verilen 

kararlara yapılan itirazjan incelemek 
Dl Genel idari yarg ı içinde içtihat birliğini, 

sağlamak amacı ile içtihadı birıeşlirme 

kararlan vermek 
El Idare ve vergi mahkemelarince verilen nihai 

kararlan temyizen incelemek 

28. Bölge idare mahkemelerinin kurulmasına 
a~ağıdakiterden ha ngis.i yetkilidir? 

Al Adalet Bakanlığı 
Bl Hakimler ve SavcılarYüksek Kurulu 
CL TBMM 
Dl Bakanlar Kurulu 
El içişleri Bakanlığı 
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29, Aşağıdakilerden hangisi bölge idare 

mahkemelerinin görevleri içinde uı:.almaz? 

Al Yargı çevrelerindeki idare ve vergi 
mahkemelerinde açılmış davalann bağlantılı 
olup olmadıgına karar vennek 

Bl Yargı çevrelerindeki idare ve vergi 
mahkemeleri arasında çıkan görev 
uyuşmazllk tannı kesin karara bağlamak 

cı Idare ve vergi mahkemelerince verilen 
kararlan temyizen incelemek 

OL Yargı çevrelerindeki idare mahkemeleri 
arasında çıkan yetki uyuşmazlıklannı kesin 
karara bağlamak 

El idare mahkemelerinin yürütmenin 
durdurulması istemleri hakkında verdikleri 
kararlara karşı yapılan itirazlan incelemek 

30. Aşağıdakilerden hangisi yargı 

yargı denetimi dışında 

işlemlerdendir? 

Al Uyanna ve kınama cezalan 

kısıntısı ile 
bırakılmış 

Bl Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 
işlemler 

cı Yüksek Askeri Şura kararlan 
OL Hükümet tasarruflan 
El Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlan 

izleyen sayfaya geçiniz. 


