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2011 BS 2300-A 

DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı i aretle iniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi seçimlere ilişkin 

şikayetleri ve itirazları karara bağlamakla 

görevli ilçe ve il seçim kurullarının 

kararlarını kesin olarak incelemekle 
görevlidir? 

A) Yüksek Seçim Kurulu 
B) Uyuşmazlık Mahkemesi 
C) Anayasa Mahkemesi 
D) Danıştay 

E) Sayıştay 

2. Merkezden yönetimin taşrada etkin bir 
şekilde işleyişini sağlamak için yalnızca il 
idaresinde valiye tanınmış karar alabilme ve 
uygulama yetkisine ne ad verilir? 

A) Yetki gaspı 
B) Yetki genişliği 
C) Yetki devri 
D) Fonksiyon gaspı 
E) Takdir yetkisi 

3. Bakanlar Kurulu veya Milletvekilleri 
tarafından sunulan kanun tasarı veya 
teklifleri gerekçesi ile beraber 
aşağıdakilerden hangisine sunulur? 

A) Anayasa Mahkemesine 
B) Siyasi Parti Meclis Gruplarına 
C) TBMM Genel Kuruluna 
D) Anayasa Komisyonuna 
E) TBMM Başkanlığına 
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4. idarece tek yanlı olarak 
kararların ilgililerin hukuki 
değişiklik yapabilmesini ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Takdir yetkisi 
B) Yargısal denetim 
C) Bağlı yetki 
D) Kararların icrailiği 

E) idari işlemin bireyselliği 

alınan idari 
durum ları nda 
eden kavram 

5. idarenin olağanüstü dönemlerde kamu 
gücünü kullanarak taşınır malların mülkiyeti 
ya da kullanma hakkını karşılığını ödemek 
kaydıyla elde etme yetkisi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurma 
B) Geçici işgal 
C) Kamulaştırmasız el atma 
D) Re'sen icra 
E) istimval 

6. Bozulduğunda 

etkileyen ve 
kamu yararı 

verilir? 

kamu yararını olumsuz yönde 
bozulmasının önlenmesiyle 
gerçekleşen düzene ne ad 

A) Kamu düzeni 
B) Kamu yararı 
C) Düzenleme yetkisi 
D) Olağanüstü düzen 
E) Olağan düzen 

7. 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) Düzenleme yetkisi 
C) Hukuka uygun el atma 
D) Bildirim usulü 
E) Re'sen icra 
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8. Aşağıdaki hallerden hangisinde kolluk yetkisi 
genişler? 

A) Adli kolluğun faaliyet gösterdiği haller 
B) Kolluğun re'sen icra yetkisini kullandığı 

haller 
C) Kolluğun izin usulünü uyguladığı haller 
D) Olağanüstü haller 
E) Kolluğun bildirim usulünü uyguladığı haller 

9. Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk 
makamlarından biri değildir? 

A) Gümrükler Genel Müdürü 
B) Bucak Müdürü 
C) Bakanlar Kurulu 
D) içişleri Bakanı 
E) Kaymakam 

10. Aşağıdakilerden hangisi kolluk işlemlerinin 

tabi olduğu anayasal sınırlardan biri değildir? 

A) Laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmama 
B) Öze dokunma yasağı 
C) Sosyal devletin gereklerine aykırı olmama 
D) Ölçülülük ilkesine aykırı olmama 
E) Demokratik toplum düzeninin gereklerine 

aykırı olmama 

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) Değişkenlik 

C) Bedelsizlik 
D) Nesnellik 
El Süreklilik ve düzenlilik 
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12. 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) Emanet usulü 
B) iltizam usulü 
C) Ruhsat usulü 
D) Müşterek emanet usulü 
E) imtiyaz usulü 

13. Abonman sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Abonman sözleşmesi ile hizmetten 
yararlananlar özel-nesnel bir hukuki duruma 
sahiptirler. 

B) Özel yönetim usullerine tabi kamu 
hizmetlerinden yararlanmayı sağlar. 

C) Abonman sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir. 
D) Her bir birey için farklı hükümler taşımaz. 
E) iltihaki (katılma) sözleşme niteliğindedir. 

14. Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz 
sözleşmesinde idareye tanı nmış yetkilerden 
biri değildir? 

A) imtiyaz sahibinin sözleşmedeki 
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 
yaptırım uygulama yetkisi 

B) imtiyaz sahibinin üstlendiği yükümlülükleri 
yerine getirip getirmediğini denetleme yetkisi 

C) imtiyaz sahibinin sözleşme de öngörülen 
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde 
malvarlığına el koyma yetkisi 

D) Sözleşme yi tek yanlı değiştirme yetkisi 
E) imtiyaz sahibinin ağır kusuru halinde 

sözleşmeyi tek yanlı feshetme yetkisi 

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

A) Kamu görevlilerinin kötü niyetli davranışları 
B) Kusursuz sorumluluk 
C) Hizmet kusuru 
D) Ağır kusur 
E) idari kusur 
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16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi beklenmeyen 
durumlar için söylenemez? 

A) idari davranışın dışında oluşurlar. 
B) idarenin iradesi dışında oluşurlar. 
C) Öngörülmeleri mümkün değildir. 
D) Önlenmeleri mümkün değildir. 
E) idarenin kusursuz sorumluluğu söz konusu 

olabilir. 

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

A) Hizmet kusuru 
B) Mesleki risk 
C) Meslek kusuru 
D) Fedakarlığın denkleştirilmesi 

E) Ağır kusur 

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

A) Kamu yararını gerçekleştirmek için idarece 
yerine getirilen bir faaliyet nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

B) Hizmetin hiç işlememesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

C) Hizmetin kötü işlemesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

D) Otuz gün içinde idari yargı kararını 

uygulamayan kamu görevlisi aleyhine açılan 
dava 

E) Hizmetin geç işlemesi nedeniyle kamu 
görevlisi aleyhine açılan dava 

19. ilçe idaresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Kanun ile kurulur. 
B) Kurulmasında coğrafi durum, ekonomik 

şartlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz 
önünde bulundurulur. 

C) Kamu tüzelkişiliğine sahiptir. 
D) ilçe idaresinin başı kaymakamdır. 
E) Kaymakam, ilçe idare şube başkanları ve 

ilçe idare kurulundan oluşur. 
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20. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim 

idaresi değildir? 

A) Yüksek Öğretim Kurulu 
B) Danıştay 

C) Üniversiteler 
D) Köy 
E) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

21. Aşağıdaki idarelerden hangisi arasında idari 
vesayet ilişkisi vardır? 

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

22. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim 
idaresi değildir? 

A) Bakanlıklar 

B) iı idaresi 
C) Bakanlar Kurulu 
D) Cumhurbaşkanı 

E) Sermaye Piyasası Kurulu 

23. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa gırış 

konusunda Anayasada düzenlenmiş 

ilkelerden biridir? 

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

24. Aşağıdakilerden hangisi memur statüsünde 
kısıntı yapan hallerden biridir? 

A) Çıkarılma 

B) Çekilme 
C) Bağdaşmazlık 

D) Emeklilik 
E) Kadro açığı 
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25. Aşağıdakilerden hangisi devlet 
memurlarından ayrı bir personel rejimine tabi 
tutulmuş diğer kamu görevlileri arasında ~ 
almaz? 

A) Üniversite öğretim elemanları 
B) Doktorlar 
C) Türk Silahlı Kuvvetler personeli 
D) Kamu iktisadi teşebbüsleri personeli 
E) Hakimler 

26. Devlet memurluğundan çıkarma cezası 

vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkil idir? 

A) 2. sicil amiri 
B) Seçim kurulu 
C) Yüksek Disiplin Kurulu 
D) Disiplin amiri 
E) Sicil amiri 

27. idarenin takdir yetkisine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) idareye idari işlemin yetki, şekil, sebep ve 
maksat unsurlarında takdir yetkisi verilebilir. 

B) Eşitlik ilkesine uygun olarak kullanılmalıdır. 
C) Kamu yararına uygun olarak kullanılmalıdır. 
D) Hizmet gereklerine uygun olarak 

kullanılmalıdır. 

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

28. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın 

görevlerinden biri değildir? 

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

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

C) Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri 
ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve 
sözleşmelerinden doğan davaları ilk derece 
mahkemesi olarak karara bağlamak 

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

E) içtihadı birleştirme kararları vermek 
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29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iptal davasının 

özelliklerinden biridir? 

A) Menfaati ihlal edilenler tarafından açılır. 
B) Konusunu idari işlem ve eylemler oluşturur. 
C) Amacı bir hakkın yerine getirilmesidir. 
D) Öznel niteliktedir. 
E) Özel hukuktaki tam yargı davalarına 

benzer. 

30. Bölge idare mahkemelerinin kurulmasına 

aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? 

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
B) Bakanlar Kurulu 
C) TBMM 
D) Adalet Bakanlığı 
E) içişleri Bakanlığı 
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