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iDARE HUKUKU A 
2009 BS 2300-A 

DIKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı ko nularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorun un cevabı son raki düzen lemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do - ru olan cevabı i aratıeyiniz. 

1. idari yargı ile adli yargı düzenine dahil 
mahkemeler arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını çözmekle görevli mahkeme 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Danıştay 

B) Sayıştay 

C) Yargıtay 
OL Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
El Uyuşmazlık Mahkemesi 

2. Merkezi idare ile yerinden yönetim 
kuruluşları arasındaki hukuki bağı sağlayan 
araç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) idarenin bütünlüğü 
B) Kanuni idare 
C) Hiyera rşi 
OL idari vesayet 
E) Yetki genişliği 

3. Milletlerarası anlaşmalara ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A 

A) Anayasaya aykırılık iddialarını Anayasa 
Mahkemesi karara bağlar. 

Bl idareyi bağlamazlar. 
C) Onaylama yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. 
OL Normlar hiyerarşisinde kanunlardan sonra 

gelirler. 
E) Tüm milletlerarası anlaşmaların TBMM'ce 

uygun bulunması gerekir. 

in 

4. isteğe bağlı işlemlerde, ilgilinin herhangi bir 
talebi olmadan işlem tesis edilmesi halinde 
uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Mutlak butlan 
B) Geri alma 
C) Nisbi butlan 
D) Yokluk 
El iptal 

5. Yönetmelikler aşağıdaki hukuki normlardan 
hangisine aykırı olamaz? 

A) Sirküler 
B) Yönerge 
C) Tamim 
OL Tüzük 
El Genelge 

6. Bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde 
etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle 
kamu yararı gerçekleşen düzene ne ad 
verilir? 

A) Kamu yararı 
B) Düzenleme yetkisi 
C) Hukuk düzeni 
OL Olağan düzen 
E) Kamu düzeni 

7. Genel idari kolluk aşağıdakilerden hangisinin 
emri altında çalışabilir? 

A) Belediye başkanı 
B) Sağlıkmüdürü 

C) Belediye encümeni 
D) Mahalle muhtarı 
El Kaymakam 
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8. Kolluğun, kanunun izin verdiği hallerde kamu 
düzenini tehdit eden eylem ve durumlar 
karşısında kendiliğinden harekete geçmesi 
halinde aşağıdakilerden hangisi söz 
konusudur? 

A) izin usulü 
B) Re'sen icra 
C) Bildirim usulü 
D) Düzenleme yetkisi 
E) Hukuka uygun el atma 

9. Aşağıdakilerden hangisi kolluk yetkilerinin 
genişlemesi sonucunu doğurur? 

A) Kolluğun bildirim usulünü uyguladığı haller 
B) Kolluğun izin usulünü uyguladığı haller 
C) Olağanüstü haller 
D) Kolluğun re'sen icra yetkisini kullandığı 

haller 
E) Adli kolluğun faaliyet gösterdiği haller 

10. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal 
ilanının sonuçlarındandır? 

A) Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının 

kısmen veya tamamen durdurulması 
B) Kolluk yetkilerinin askeri makamlara geçmesi 
C) Bazı suçların yargılamasının askeri 

mahkemelerce yapılması 
D) Olağanüstü hal döneminde yapılan tüm 

işlemelere yargı yolunun kapalı olması 
E) Adli kolluk yetkisinin polis yerine jandarma 

tarafından kullanılması 

11. istifa eden bir memurun yerine bir ay içinde 
yeni bir memur veya vekil gelene kadar 
beklernesi kamu hizmetinin hangi 
özelliğinden kaynaklanır? 

A) Eşitlik 

B) Nesnellik 
C) Süreklilik ve düzenlilik 
D) Bedelsizlik 
E) Değişkenlik 

A 11 

A 
12. Bir kamu hizmeti olan sağlık hizmeti 

bireylerin yararlanma biçimine göre yapılan 
kamu hizmeti ayrımında nasıl adlandırılır? 

A) Mahalli kamu hizmetlerindendir. 
B) Tekelli kamu hizmetlerindendir. 
C) Doğrudan doğruya ve bireysel yarar 

sağlayan kamu hizmetlerindendir. 
D) Bilimsel-teknik-kültürel kamu 

hizmetlerindendir. 
E) Dolaylı ve birlikte yararlanma sağlayan 

kamu hizmetlerindendir. 

13. Bir kamu hizmetinin masrafları, hasar ve 
zararı idareye ait olmak üzere, gelir 
üzerinden belli bir pay veya götürü bir ücret 
karşılığı özel bir kişiye gördürülmesine ne ad 
verilir? 

A) Müşterek emanet usulü 
B) Emanet usu lü 
C) iltizam usulü 
D) imtiyaz usulü 
E) Ruhsat usulü 

14. Siyasalorganlar tarafından kamuya yararlı 

olarak kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya 
kendisi ya da yakın denetimi ve gözetimi 
altında özel kesim tarafından yürütülen 
faaliyetlere ne ad verilir? 

A) Kolluk faaliyeti 
B) Kamu hizmeti 
C) idari vesayet 
D) Düzenleyici işlem 
E) idari faaliyet 

15. Kusursuz sorumluluğa ilişkin ilkelerden olan 
tehlike ilkesi aşağıdaki hallerden hangisinde 
uygulanır? 

A) Meslek kusuru 
B) Fedakarlığın denkleştirilmesi 

C) Hizmet kusuru 
D) Ağır kusur 
E) Mesleki risk 
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16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi beklenmeyen 
durumlar için söylenemez? 

Al idarenin iradesi dışında oluşurlar. 
B) idari davranışın dışında oluşurlar. 
CL Öngörülmeleri mümkün değildir. 
D) idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu 

olabilir. 
E) Önlenmeleri mümkün değildir. 

17. Kamu görevlilerinin hizmet ile ilgili olmayan 
kusurlu tutum ve davranışları aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile ifade edilir? 

Al Hizmet kusuru 
Bl idari kusur 
CL Kişisel kusur 
Dl Haksız fiil 
El Kusursuz sorumluluk 

18. idarenin iradesi dışında oluşan, öngörülmesi 
ve en büyük bir dikkat ve özenle dahi 
önlenmesi mümkün olmayan ve de bir kamu 
hizmetinin yürütülmesini imkansızlaştıran 
olaylara ne ad verilir? 

Al Üçüncü kişinin kusuru 
Bl Kaza 
CL Zarar görenin kusuru 
D) Zorlayıcı nedenler 
E) Beklenmeyen durumlar 

19. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim 
idares i değildir? 

Al iı idaresi 
Bl Sermaye Piyasası Kurulu 
CL Bakanlıklar 

D) Cumhurbaşkanı 

E) Bakanlar Kurulu 

20. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A 

A) Kamu tüzelkişiliğine sahiptirler. 
B) Merkezi idarenin 

tabidirler. 
CL Belli bir hizmeti 

kurulurlar. 
Dl Özerkliğe sahiptirler. 
El Ayrı bütçeleri vardır. 

hiyerarşi 

yerine 

denetimine 

getirmek için 

1') 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzelkişiliğine 

sahiptir? 

Al ilçe 
Bl Sayıştay 

C) Köy 
D) Bucak 
E) Mahalle 

22. Aşağıdakilerden hangisi kanunla kurulan 
idarelerden biri değildir? 

Al 
Bl Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 
C) Üniversite 
D) Mahalle 
E) ilçe 

23. Aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınmış 
haklardan biri değildir? 

Al izin hakkı 
B) Toplu sözleşme hakkı 
C) Sendikaya üye olma hakkı 
D) Terfi hakkı 
E) Maaş hakkı 

24. Aşağıdakilerden hangisi memur statüsünde 
kısıntı yapan hallerden biridir? 

Al Kadro açığı 
B) Emeklilik 
c) Çekilme 
D) Bağdaşmazlık 

E) Çıkarılma 

25. Aşağıdakilerden hangisi devlet 
memurlarından ayrı bir personel rejimine tabi 
tutulmuş diğer kamu görevlileri arasında y.fi 

almaz? 

A) Doktorlar 
B) Hakimler 
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri personeli 
OL Türk Silah Iı Kuvvetler personeli 
El Üniversite öğretim elemanları 
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26. Aday memurluk ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Adaylık süresi içinde görevine son verilenler 
3 yıl süre ile devlet memurluğuna 

alınmazlar. 

B) Aday memur, adaylığı süresince diğer 

kurumlara nakledilemez. 
C) Adaylık süresi bir yıldan az olamaz. 
D) Memurluk sınavını kazanan kişi önce aday 

memurolarak atanır. 
E) Adaylık süresince en geç 3 yıl içinde olumlu 

sicil alamayanların görevine son verilir. 

27. idarenin takdir yetkisine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak 
şekilde mahkeme kararı verilemez. 

B) Eşitlik ilkesine uygun olarak kullanılmalıdır. 
C) Hizmet gereklerine uygun olarak 

kullanılmalıdır. 
D) Idareye idari işlemin yetki, şekil, sebep ve 

maksat unsurlannda takdiryetkisi verilebilir. 
E) Kamu yararına uygun olarak kullanılmalıdır. 

28. idare mahkemelerine ilişkin aşağıdaki 

A 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Mutlaka kurul halinde kararverirler. 
B) idari davalar konusunda genel görevli yargı 

yeridir. 
C) Adalet Bakanlığı tarafından kurulurlar. 
D) Bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. 
E) Başka idari yargı yerlerinin görevalanına 

girmeyen iptal ve tam yargı davalarını 
incelerler. 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın 

görevlerinden biri değildir? 

A) içtihadı birleştirme kararları vermek 
B) Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri 

ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinden doğan davaları ilk derece 
mahkemesi olarak karara bağlamak 

C) idare ve vergi mahkemeleri tarafından 
verilen nihai kararları temyizen incelemek ve 
karara bağlamak 

D) Danıştay daireleri tarafından verilen nihai 
kararları temyizen incelemek ve karara 
bağlamak 

E) idare ve vergi mahkemeleri tarafından 
verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı 
yapılan itirazları inceleyerek kesin karara 
bağlamak 

30. Aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı yargı 
yoluna basvurulamaz? 

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
Kararları 

B) Devlet memurlarına verilen aylıktan kesme 
cezası 

C) Müşterek karamameler 
D) imar planları 
E) Bakanlar Kurulu kararları 
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