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1. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare ile 
yerinden yönetim kuruluşları arasındaki 

bütünlüğü sağlayan araçtır? 

Al Tevsii mezuniyet 
Bl Kamu tüzelkişiliği 
CL Hiyerarşi 

Dl Ademi merkeziyet 
El idari vesayet 

2. Devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve 
kuruluşların daha çok kendi alanlarını 

ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak veya söz konusu 
kuruluşların çalışma yöntemlerini 
düzenlemek amacıyla çıkarılan hukuk 
kuralları aşağıdakilerden hangisiyle 
adlandırılır? 

Al Kanun hükmünde kararname 
Bl Teamül 
CL Öğreti 
Dl Yönetmelik 
E) Tatbikat 

3. Bir idari kararın idarenin alacağı bir başka 
idari karar ile geleceğe yönelik olarak 
yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir? 

Al Geri alma 
Bl Yürütmenin durdurulması 
cı Düzeltme 
D) Kaldırma 
E) Değiştirme 

A 10 

4. Genel idari kolluk personeliyle ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Kaymakamların da tıpkı valiler gibi, 
gerektiğinde askeri birliklerden doğrudan 
doğruya yardım isteme yetkisi vardır, 

B) Polis üniformalı veya sivilolabileceği gibi, 
vasıtalı veya vasıtasız da olabilir, 

cı Her grup polis silahlıdır, 
D) Jandarma, kolluk yetki ve görevleri 

yönünden içişleri Bakanlığı'na bağlı 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 
örgütlenmiştir, 

El Jandarma, eğitim ve öğrenimi yönünden 
Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlıdır. 

5. izin ve bildirim usulleriyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Sıkıyönetim ve olağanüstü 
da idare, temel hak ve 
düzenlenmiş faaliyetleri 
yasaklayabilir, 

halolmaksızın 

hürriyet olarak 
sürekli olarak 

B) izirı usulü, idarenin bireylerin bazı 
faaliyetlerini önceden denetleyebilmesi ve 
gerektiğinde engelleyebilmesi için 
öngörülmüştür, 

CL izin usulünde, kolluk makamının izin verme 
yetkisi bağlı olabileceği gibi, serbest 
değerlendirmeye dayanan bir takdir yetkisi 
de olabilir. 

Dl Bildirim usulü, idarenin bireylerin belli 
faaliyetlerinden önceden haberdar olması 

ve gerekli önlemleri alabilmesi amacına 
yöneliktir. 

El idarenin kolluk işlemlerine uymayanlar ve 
karşı koyanlar hakkında mahkemelerce 
para, hapis gibi adli cezalar 
uygulanabileceği gibi, kolluk makamlarınca 
da iş yerinin kapatılması gibi idari 
müeyyideler uygulanabilir. 
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6. idarenin bazı durumlarda uygulayabildiği, 
kendiliğinden davranarak kamu düzenini 
tehdit eden eylemleri önlemek ve bozulanı 

geri getirmek yetkisi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Bireysel işlem 
BlOlağanüstü hal 
cı Düzenleyici işlem 
D) Kolektif işlem 
E) Re'sen icra 

7. Olağanüstü hal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Olağanüstü hal yönetimi ancak kanundan 
bir yetki aldığı takdirde ve bu yetki 
çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri 
sınırlayabilecek ya da durdurabilecektir. 

B) Olağanüstü hal ilanına ilişkin amacı, 

olağanüstü hal ilan ına yol açan sebeplerle 
bozulmuş bulunan kamu düzeninin yeniden 
kurulmasıdır. 

CL Cumhurbaşkanının başkanlığında 

toplanacak olan Bakanlar Kurulu'na 
olağanüstü hal ilan etme yetkisi tanınmıştır. 

D) Olağanüstü hal ilanına ilişkin işlem idari 
işlem olarak kabul edilemez. 

E) Olağanüstü hal ilanı, kolektif bir işlem olan 
Bakanlar Kurulu kararı ile olacaktır. 

8. Gümrük, turizm gibi ilgili hizmeti yerine 
getiren bakanlık veya idari kuruluşun emri ve 
sorumluluğu altında ve özel kanunlarına göre 
yürütülen hizmet kollukları na ne ad verilir? 

Al Adli kolluk 
B) Genel idari kolluk 
cı Özel idari kolluk 
D) Kolektif işlem 
El Siyasi polis 
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9. Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, 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 
B) Trampa 
C) Resen icra 
D) Kamulaştırma 
E) istimval 

10. Mültezim adı verilen bir özel kişiye götürü 
veya orantılı bir kazanç ya da ücret 
karşılığında bir kamu hizmetinin 
gördürülmesi usulüne ne ad verilir? 

Al Müşterek emanet usulü 
Bl imtiyaz usulü 
C) Ruhsat usulü 
D) Emanet usulü 
E) iltizam usulü 

11. Kamu hizmetleri bireysel değil toplumsal 
gereksinimlerin giderilmesi için 
yürütüldüklerinden, idare bu hizmetleri 
yürütürken objektif davranmak ve tarafsız olmak 
zorundadır. Kamu hizmetlerinin getirdiği 

yükümlülükler bakımından da bireyler arasında 
fark gözetilemez. 

Bu ifadeler, kamu hizmetlerine egemen olan 
hangi temel ilkeye ilişkindir? 

A) Uyarlama 
Bl Nesnellik ve eşitlik 
cı Düzenlilik 
D) Süreklilik 
E) Bedelsizlik 
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12. imtiyazla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) idare kamu hizmeti imtiyaz sözleşme ve 
şartnamesinin hüküm ve şartlarını tek yanlı 
iradesi ile değiştirme yetkisine sahiptir. 

B) Yabancı tüzel kişilere imtiyaz verilebilir. 
C) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde idare 

üstün yetki ve ayrıcalıklarla donatılmıştır. 
D) idare, imtiyaz sahibinin üstlendiği 

yükümlülüklerini yerine getirişini denetleme 
ve gerektiğinde yaptırım uygulama yetkisine 
sahiptir. 

E) idare, imtiyaz sahibinin ağır kusuru halinde 
bir yaptırım olarak sözleşmeyi tek yanlı 

olarak feshetme yetkisine sahiptir. 

13. 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) Adli işlem 
B) Kural işlem 
C) Takdir yetkisi 
D) Rachat 
E) Kamu hizmeti 

14. Kamu hizmetinin türlerine yönelik aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Posta, telgraf hizmetleri tekelli kamu 
hizmetlerine örnektirler. 

B) Eğitim ve sağlık hizmetleri tekelsiz kamu 
h izmetlerine örnektirler. 

C) Kamu hizmetlerinin konusunu oluşturan 
faaliyet özel kesime de bırakılmış ise, yani 
idare kamu hizmeti olarak kabul edilen 
faaliyeti özel kesim ile yan yana yürütüyor 
ise, tekelsiz kamu hizmetlerinden söz edilir. 

D) Kamu hizmetinin konusunu oluşturan 

faaliyet özel kesime tamamen yasaklanmış 
ise, tekelli kamu hizmetlerinden söz edilir. 

E) Tüm kamu hizmetleri tekelolarak devlet 
tarafından yürütülmektedir. 
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15. Bir kamu görevlisinin çok açık olan bir yasa 

hükmünü yanlış uygulaması veya açık ve 
bariz bir biçimde yetkisini aşması nasıl 

nitelendirilir? 

A) Kişisel kusur 
B) Hizmet kusuru 
C) idari kusur 
D) Mali kusur 
E) Geçici kusur 

16. Kusursuz sorumlulukla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Kusur şartı aranmaksızın, idarenin sorumlu 
olması hiçbir şekilde kabul edilemez. 

B) Mesleki risk, tehlike ilkesinin meslek kazaları 
alanında uygulanma biçimidir. 

C) Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi uyarınca, 
idarenin kamu yararı düşüncesi ile giriştiği 
bir faaliyet belli bazı kişileri zarara uğratır 
ise, bu zararın, herhangi bir kusuru olmasa 
dahi, idarece karşılanması gerekir. 

D) Fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesinin en 
belirgin uygulama alanı kamulaştırmadır 

denilebilir. 
E) Tehlike ilkesine göre, tehlike yaratma 

olasılığı fazla ve teknik yönden karmaşık 

olan, dolayısıyla her zaman nedeni 
saptanamayacak olan zararlara yol 
açabilecek bir idari faaliyet ya da araç-gereç 
zarara yol açar ise, bu zararın, kusur şartı 
aranmaksızın, idarece tazmin edilmesi 
gerekir. 

17. Hizmet kusuruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) idarenin yürüttüğü bir hizmetin 
kurulmasında, düzenlenmesinde ya da 
işleyişindeki bozukluk veya aksaklığa hizmet 
kusuru denir 

B) Hizmetin kötü işlemesi, onun gereği gibi 
yürütülmemesi anlamına gelmektedir. 

c) idarenin hizmetin özelliklerine göre 
kendisinden beklenen çabukluğu 

gösterememesi, diğer bir deyişle hizmetin 
geç işlemesi hizmet kusuru olarak kabul 
edilemez. 

D) Hizmetin hiç işlememesi halinde hizmet 
kusurunun varlığı kabul edilmektedir. 

E) idarenin hukuka aykırı işlem yapması 
hizmet kusuru teşkil eder. 
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18. idarenin iradesi dışında oluşan, öngörülmesi 
ve en büyük bir dikkat ve özenle dahi 
önlenmesi mümkün olmayan ve de bir kamu 
hizmetinin yürütülmesini imkansızlaştıran, 

yer sarsıntısı ve toprak kayması gibi olaylara 
ne ad verilir? 

A) Sosyal risk 
B) Rücu 
c) Beklenmeyen durum (Kaza) 
D) Mesleki risk, 
E) Zorlayıcı neden ( Mücbir sebep) 

19. idarenin sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Zarar üçüncü bir kişinin kusuru ile meydana 
gelmişse, idarenin sorumluluğunda bir 
değişiklik meydana gelmez, sorumluluk 
aynen devam eder. 

B) Bazı hallerde idari davranış ile zarar 
arasındaki nedenseilik ilişkisi, araya giren bir 
başka olay nedeniyle ya zayıflar ya da 
tamamen ortadan kalkar. Bu durum ise, 
idarenin sorumluluğunun tamamen ortadan 
kalkmasına ya da azalmasına yol açar. 

C) Zarar, zarar görenin kusuru ile meydana 
gelmiş ise, idarenin hem kusurlu hem de 
kusursuz sorumluluğu ortadan kalkar. 

D) Zarar, zarar görenin kusurlu davranışı 

sonucu artmış ise, idare kısmen sorumlu 
olur. idarenin sorumluluğundaki azalma, 
zarar görenin kusuru oranındadır. 

E) Kusura dayalı sorumluluk söz konusu 
olduğunda, beklenmeyen durumun 
meydana gelmesi idarenin sorumluluğunu 
ortadan kaldırır. 

20. Aşağıdakilerden hangisi il encümenının 

görev ve yetkilerinden biri değildir? 

A) Vali tarafından havale edilen konularda 
görüş bildirmek 

B) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 
C) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili 

kamulaştırma kararlarını almak ve 
uygulamak 

D) iı özel idaresi personelini alamak 
E) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci 

düzeyleri arasında aktarma yapmak 

A 13 
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21. Aşağıdakilerden hangisi idarenin başkent 

teşkilatında yer alan merkezi idareye 
yardımcı kuruluşlardan biri değildir? 

A) içişleri Bakanlığı 
B) Danıştay 

C) Sayıştay 

D) Milli Güvenlik Kurulu 
E) Devlet Planlama Teşkilatı 

22. Olağan dönemlerde kuralolarak Bakanlar 
Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık 
eder? 

A) TBMM Başkanı 
B) Genel Kurmay Başkanı 
c) Başbakan 

D) Cumhurbaşkan i 

E) içişleri Bakanı 

23. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Mutlaka kanunla veya kanunun açıkça 

verdiği bir yetkiye dayanılarak kurulurlar. 
B) Üyelik isteğe bağlı olarak uygulanır. 
C) Kamu kurumu niteliğindedirler ve kamusal 

yetkiler kullanırlar. 
D) Kamu tüzelkişiliğine sahiptirler. 
E) Karar organlarını kendi üyeleri arasından 

seçerler. 

24. Aşağıdakilerden hangisi memurluğa engel 
ceza mahkumiyetieri arasında sayılamaz? 

A) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan 
mahkumiyet 

B) Taksirli suçlardan mahkumiyet 
c) irtikap suçundan mahkumiyet 
D) Dolandırıcılık suçundan mahkumiyet 
E) Rüşvet suçundan mahkumiyet 
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25. Bir yıldan az süreli 
hizmetlerde sözleşme ile 
sayılmayan görevliler 
hangisidir? 

Al Memur 
Bl Sözleşmeli personel 
C) Geçici personel 
D) işçi 
E) Sürekli personel 

veya mevsimlik 
çalıştırılan ve işçi 

aşağıdakilerden 

26. Bir memurun olumlu sicil alabilmesi için sicil 
raporundaki sicil notu ortalamasının 100 
üzerinden kaç olması gerekir? 

A) 55 
B) 60 
C) 65 
D) 70 
E) 75 

27. Memurlar, kendileri hakkında soruşturma izni 
verilmesi kararlarına karşı aşağıdakilerden 

hangisine itiraz edebilirler? 

A) iı idare kurulu veya ilçe idare kurulu 
B) Bölge idare mahkemesi 
c) Asliye ceza mahkemesi 
D) Kurumun yüksek disiplin kurulu 
E) Cumhuriyet başsavcılığı 

28. iptal ve tam yargı davalarıyla, genel 
hizmetlerden birinin yürütülmesi için yapılan 
idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında 
çıkan uyuşmazlıklara il işkin davaları 

çözümleyen genel yetkili ilk derece 
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anayasa Mahkemesi 
B) Danıştay 

C) idare mahkemesi 
D) Vergi mahkemesi 
El Askeri Yüksek idare Mahkemesi 

A 14 
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29. Sayıştay dairelerince verilen kararlar, söz 

konusu kararın yazılı olarak bildirilmesinden 
itibaren kaç gün içinde Temyiz Kuruluna 
başvurulmak suretiyle temyiz olunabilir? 

A) 15 
B) 30 
C) 60 
D) 90 
E) 180 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de idari 
yargı sisteminin temel özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari işlem ve eylemlerin ilk ve son 
derece mahkemesi olarak Askeri Yüksek 
idare Mahkemesi kurulmuştur. 

B) idari yargı sistemi dayanağını Anayasa'dan 
almaktadır. 

c) Yargıtay, idare mahkemelerince verilen 
kararları inceleyen yüksek idare mahkemesi, 
danışma ve inceleme merciidir. 

D) idari yargı sistemi parçalı bir görünüm 
göstermektedir. 

E) idari yargı yerlerinin görevalanı geniş 
kapsamlı tutulmuştur. 
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