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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bazılrDnularda, 
It.rs kitabınızın bMıma hazırlanmasından 
sonra deQi,iklikyapımlf olabilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, d.-s kitabınııda 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diizenlemelllrlll 
değiımiı olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifaretı.yiniz. 

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

uyuşmazhklar aşağıdakilerden hangisinde 
çözulur? 

Al Danıştay 
B) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi 
cı Yargıtay 

Dj Anayasa Mahkemesi 
E) Sayıştay 

2. Toplum için yaşamsal bir değer ve önem 
taşıyan bazı faaliyetlerin kar amacı 

gözetilmeksizin, idarec. yurutülm.k sur.tiyl. 
toplumun bu hizmetlerden faydalandırılması 
aşağıdakilerden hangis iyle adlandırıhr? 

Al Kamu yaran 
B) Kamu gücü 
cı idari işlem 
Dl idari fonkSiyon 
E) idari karar 

3. Idare, milli guvenliği sağlama görevinin yanı 
sıra , toplumun gundelik duzenini de 
koruyarak bireylerin ve toplulukların toplum 
içinde guvenli .... huzurlu bir biçimde 
ya şamalarını sağlamakla da görevlidir. Diğer 
bir deyimle, Idare toplumun maddi düzenini 
korumak iç in önlemler ahr ve ancak 
toplumun gündelik düzeninin bozulmas ı 

tehlikes i ortaya çıktığında bu alanlara 
mudahale eder. Idarenin toplumun gündelik 
duzenini korumak için giriştiği bu faaliyetlere 
ne ad verilir? 

Al Planlama faaliyetleri 
GL Te~vik faaliyetleri 
c) Özyönetim faaliyetleri 
OL Kamu hizmeti 
El Kolluk faaliyeti 
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4. Idarenin, bazı alanlarda toplum yararı 
görmekle beraber , bu alanları kendi uğraş 

konusu yapmaması ancak bu alanla rda 
çalışmak isteyen birey ve topluluklarına 
destek , yardım ve kolaylıklar sağlamas ı nas ıl 

adlandırıhr? 

A) Özendirme •• 
faaliyetleri 

Bl Özyönetim faaliyetleri 
c) Planlama faaliyetleri 
OL Kamu hizmeti 
El Kolluk faaliyeti 

destekleme (teşvik) 

5. liberalizmle sosyalizmi bağdaştıran, bazı 

alanlarda kamu yararının Devletin bizzat bu 
alanlarda faaliyet göstererek 
saglanabilece{Jini, kimi bazı alanlarda da 
kamu yararının bireylerin ve topluluklarının 
bu alanlarda serbest rekabet içinde faaliyet 
göster.rek sağlanabil.ceğini benimsey.n 
Devlet aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sosyal Devlet 
Bl Faşist Devlet 
c) Jandanna Devleti 
OL Polis Devleti 
El Totaliter Devlet 

6. Aşağıdakilerden hangis i seçimlere ilişkin 
şikayetl.ri ve itirazları karara bağlamakla 

görevli ilçe ve il seçim kurullarının 

kararlarını kesin olarak incelemekle 
görevlidir? 

A) Danıştay 
Bl Anayasa Mahkemesi 
CL Yüksek Seçim Kurulu 
OL Uyuşmazlık Mahkemesi 
El Sayıştay 

7. Aşağıdakilerden hangis i merkezden 
yönetimin taşrada etkin bir şekilde işleyişini 

sağlamak için yalnızca il idaresinde valiye 
tanınmış karar alabilme ... 0 uygulama 
yetkisini ifade eder? 

Al Yerinden yönetim 
Bl Hiyerarşi 
CL Yetki geni~liği 
OL idari vesayet 
El idarenin bütünlÜ ğü 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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8, Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare ile 
yer inden yönetim kuruluşları ara sındaki 

bütünlüğü sağlayan araçtır? 

Al Kamu tüzelkişiliği 
Bl Tevsii mezuniyet 
cı Hiyerarşi 

OL Idari vesayet 
El Ademi merkeziyet 

9, Kanunla ya da kanunun açıkça verdl{JI bır 

yetkiye dayanarak kurulan, üstün ve 
ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış , malları , 
gelirleri ve personeli ayrı bir statüye tabi 
tutulmuş kuruluşlara ne ad verilir? 

Al Vakı f 
Bl Demek 
cı Kamu tüzelkişiliği 
OL Ademi merkeziyet 
El Kamu kudreti 

10. Idari kararın alınmasında sahip olunan takdir 
yetkisinin denetlenmesine ne ad verilir? 

Al idarenin bütünlüğü ilkesi 
Bl Hukukilik denetimi 
CL Emir verme yetkisi 
OL Kamu kudreti 
El Yerindelik denetimi 

11. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin 
sakıncalarından biri değildir? 

Al Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması 
Bl Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma 

tehlikesi 
cı Partizanca uygulamalara yol açması 
OL Hizmetlerin yeknesak bir biçimde 

yürütülmarnesi 
El Mali denetimdeki güçlükler 

12. Aşağıdakil erden hangis i yerel yerinden 
yönetimin özelliklerinden biri değj!dir? 

Al Yerel yerinden yönetim kuruluşlan merkezi 
idarenin dışında yer alan kam..ı tüzel 
kişileridir. 

Bl Yerel yerinden yönetim kuruluşlan . Devlet 
tüzel kişiliğine dahildir. 

cı Bu kuruluşlarda çalışan kamu görevlileri 
merkezi idarenin hiyera~isine dahil değildir. 

OL Devletlen ayn bütçeleri mevcuttur. 
El Devletlen ayn malvarlıklan mevcuttur. 
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13. Bir kanunun uygulanmasını göstermek veya 

emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı 
olmamak şartıyla ve Danıştay'n 

incelemesinden geçirilerek Bakanlar 
Kurulu'nca çıkarılan yazılı hukuk kuralları 
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? 

Al Adi yönetmelik 
Bl Tüzük 
cı Kanun hükmünde karamame 
OL içtihat 
El Uygulama yönetmeligi 

14. Kuralalarak bir idari işlemi yapmaya yetkili 
makamın o i şlemi kaldırmaya ve/veya 
değiştirmeye yetkili olmasına ne ad verilir? 

Al Doktrin 
Bl Şekil ve usulde paralellik 
cı içtihat 
OL Yetkide paralellik 
El Teamül 

15. Devlet örgütü iç inde bulunan çeş itli kurum ve 
kurulu=ıların daha çok kendi ala nlarını 

ilgilendiren kanunlann ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak veya söz konus u 
kuruluşların çalışma yöntemlerini 
düzenlemek amac ıyla çıkarılan hukuk 
kuralları a =ıağıclakilerden hangisiyle 
adlandırılır? 

Al Yönetmelik 
Bl Kanun hükmünde karamame 
cı Teamül 
Dj Öğreti 
El Tatbikat 

16. Idare Hukuku ile ilgili a =ıağıdaki ibdelerden 
hangis i yanlıstır? 

Al idare Hukuku 'nda kamu yararı düşüncesi 
egemendir. 

Bl idare Hukuku genç bir hukuk dalıdır. 
CL idare Hukuku 'nun uygulanmos ı ndan dOğan 

uyuşmazl ıklar idari yargıda çözümlenir. 
OL idare Hukuku tedvin edilememiş bir hukuk 

dalıdır. 
El idare Hukuku'nda içtihatlann hiçbir önemi 

yoktur. 

izlayen sayfaya geçiniz. 
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17. Idarenin kişilerden farklı ve üstün bir rejime 
tabi tutularak yaptığı işlemler 

aşağıdakile rden hangis iyle adlandırılır? 

Al Hakimiyet tasarruf1an 
Bl Temşiyet tasarruf1an 
cı Kamu düzeni 
OL Kamu hizmeti 
El Kamu yaran 

18. Usulüne uygun yürürlüğe 

Milletlerarası Antlaşmalarla ilgili 
ifadelerden hangisi yanlısbr1 

konulmuş 

aşağıdaki 

Al Bu antlaşmalar, idareyi bağlayıcı kurallar 
içerir. 

Bl Bu antlaşmalar temel hak ve özgürlüklere 
ilişkinse ve düzenledigi temel hak ve 
özgürlükler konusunda kanunlarda farklı 
hükümler varsa Anlaşma esas alınır. 

cı Ekonomik ve teknik ilişldleri düzenleyen 
milletlerarası anlaşmalann TBMM'ce uygun 
bulunması gerekmemektedir. 

OL Bu antlaşmalar kanun hükmündedir. 
El Bu antlaşmalann Anayasaya aykınlığı 

iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulabilir. 

19. Idari kararlann icrai olma özellikleri 
dolayısıyla hukuka uygun olduklarının 

varsayılması aşağıdakilerden hangisiyle 
adlandırılır? 

Al Yürütmenin durdurulması 
Bl Hukuka uygunluk karinesi 
CL Resen icra 
OL Temyiz kudreti 
El Tek yanlılık 

20. Kanunun açıkça gösterdiği hallerde bir 
makam veya görevlinin yetkis ini bir başka 
makam veya görevliye devrebnesine ne ad 
verilir? 

Al Yetki ~ptırması 
GL r-onksiyon gaspı 
cı Yetki devri 
OL Yetki tecavüzü 
El Yetki gaspı 
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21. Idarenin görevli olmadığı , bir başka devlet 

organının görevalanı içine giren konularda 
işlem tes is ebnesiyle ortaya çıkan ve yapılan 
işlemin yok hükmünde sayıldığı yetki 
sakatlığı aşağıdakilerden hangisiyle 
adlandırılır? 

Al Yetki gaspı 
Bl Fonksiyon gaspı 
cı Yetki devri 
D) Yetki tecavüzü 
El imza devri 

22. Bir idari kararın idarenin alacağı bir başka 
idari karar ile gel8ceğe yönelik olarak 
yürurlUkten kaldırılmasına ne ad verilir? 

Al Geri alma 
Bl Yürütmenin durdurulması 
cı Değiştimıe 

D) Düzellme 
El Kaldırma 

23. Sakat bir idari kararın , idarenin alacağı bir 
başka idari karar ile huküms üz hale 
getirilmesi, alındığı tarihten itibaren hukuk 
aleminden s ilinmes ine ne ad verilir? 

Al Değiştimıe 

Bl Kaldırma 
cı Düzellme 
D) Yürütmenin durdurulması 
El Geri alma 

24. Idari sözleşmelerle ilgili 
ifadelerden hangisi yanlısbr1 

aşağıdaki 

Al idarenin araç-gereç alma. artık ihtiyaç 
duymadığı mallan satma , taşıma, kiralama 
ve her çeşit yaptırma konulanndaki 
sözleşmeleri ve hatta bayındı rl ık işlerine 

ilişkin sözleşmeleri , idari uygulamalarda ve 
yerleşik mahkeme kararlannda bu 
sözleşmeler idarenin özel hukuk 
sözleşmeleri olarak kabul edilmektedir. 

Bl 1982 Anayasası'na göre, idarenin özel 
kişilerle orman işletme sözleşmeleri yapması 
mümkündür. 

cı Karnı hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde, 
idareye imtiyaz veren, karşı tarafa ise 
imtiyaz sahibi veya imtiyazcı denilir. 

D) Mali iltizam sözleşmeleri, müllezim adı 
verilen karşı tarafa götürü veya orantılı bir 
kazanç ya da ücret karşılı ğında belli bir idari 
hizmetin gördürülmesini öngörürler. 

El işçi niteliğ i taşımayan kamu görevlileri ile 
idare arasında akdedilen sözleşmeler, 

mahkeme içtihatlarına göre idari söZıeşme 
sayılmaktadır. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. Devlet veya kamu tüzel kiş ilerinin, kamu 
yararının gerektirdiği durumlarda, bedelini 
peşin ödemek koşuluyla , özel mülkiyette 
bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir 
kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre 
kamu yararına el koymasına ne ad verilir? 

Al Haciz 
Bl Trampa 
c) Resen icra 
OL Kamulaştırma 

El istiwal 

26. Idarenin olağanüstü dönemlerde, kamu 
guc unu kullanarak ta şınır ma lların mülkiyeti 
ya da kullanma hakkım , ka rşı lığını ödemek 
kaydıyla elde etme yetkisine ne ad verilir? 

Al Geçici işgal 

Bl Kamulaştırma 
c) Haciz 
OL istiwal 
El Kamulaştırmasız el atma 

27. Geç ici işgalle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangis i yanlıstır? 

Al Geçici işgal kararnamesinin iptali istemiyle 
genel dava süresi içinde dava açılabilir, zira 
özel bir dava süresi öngörülmemiştir. 

Bl Geçici işgal karamamesinin hukuka 
aykınlığı savıyla açılacak iptal davalan 
görevli ve yetkili idari yargı mercinde; yani 
taşınmazın bulunduğu yerdeki idare 
mahkemesinde çözümlenir. 

c) Geçici işgal işleminin sebebi, idarenin 
giriştiği bir bayındırlık işidir. 

OL Arsa, arazi veya konutlar ve eklentileri de 
geçici işgalin konusunu oluşturabilir. 

El Geçici işgal işlemi , bayındırlık işini emanet 
usulü ile yapan idarenin ya da müteahhit 
veya kamu hizmeti imtiyazcısının 

gösterecaği gerek üzerine , il idare kurulu 
tarafından tesis edilecektir. 

28. Kamula şbrma ile ilgili a şağıdaki ifadelerden 
hangis i yanlıstır? 

Al Idare, yeterli ödeneği temin etmeden 
kamulaştırma işlemine başlayamaz. 

Bl Kamulaştırma ancak kamu yarannı 

gerçekleştirmek için yapılabilir. 
CL Kamulaştınlacak taşınmazın karşılığının 

taksitle ödenmesi hiçbir koşul altında 

mümkün değildir. 
Dl istiwalden farldı olarak kamulaştırrna 

019g9n bir yetkidir. 
El Kamulaştırmanın konusunu taşınmaz mallar 

teşkil eder. 
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29, Idari yaptırımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangis i yanlıstır? 

Al Idari cezalar, bireylerin ve topluluklannın 
idari düzene aykın davranışlan nedeniyle 
idarece tertip edilen cezalardır. 

Bl Idari cezalar, idari mercilerce ve idari işlem 
ile verilir. 

c) Askeri idari cezalar d ı şında da idari 
cezalann kişi özgürlüğünün kısıtlanması 

sonucu doğurması 1982 Anayasası'na göre 
mümkündür. 

OL idari cezalar, idari düzeni sağlamaya yönelik 
yaptınmıardır. 

El Disiplin cezalan, bir idari kuruluşun 

mensuplarırıa verilen cezalardır. 

30. Ost hukuk kurallarına uygunluk sorunu ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi vanhstır1 

Al Kanun hükmünde kararname, yetki 
kanunun amacını. kapsamını ve ilkelerini 
aşamaz. 

Bl Amirin verdigi emir; yönetmelik, 
kanun ve Anayasa 'ya aykırı olamaz. 

c) Tüzükler kanunlara aykın olamaz. 
OL idarenin düzenleyici işlemleri 

hükmünde kararnamelere aykırı 

ancak kanunlara hiçbir surette 
olamaz. 

tüzük, 

kanun 
olabilir 
aykın 

El Yönetmelikler , tüzüklere ve kanunlara aykın 
olamaz. 

izleyen sayfaya geçiniz. 


