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DIKKAT! 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından' 
sonra değişiklik yapılmış olabilir_ Bununla 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınlZda 
verilen bilgilere göre cevap layı nız_ Bir 
sorun un cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre 
do· ru olan cevabı i aratıeyiniz. 

1. idarenin toplumun gündelik düzenini korumak 
için giriştiği faaliyetler aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Planlama faaliyetleri 
B) içdüzen faaliyetleri 
C) Kolluk faaliyetleri 
D) Kamu hizmetleri 
E) Destekleme faaliyetleri 

2. Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan 

uyuşmazlıklar aşağıdakilerden hangisinde 
çözülür? 

A) Askeri Ceza Mahkemesi 
B) Danıştay 
C) Askeri Yüksek idare Mahkemesi 
D) Askeri Yargıtay 
E) Genel Kurmay Başkanlığı 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari 
fonksiyonun amaç ya da özelliklerinden biri 
değildir? 

A) idari fonksiyon, kamu gücü kullanılarak 
yerine getirilir. 

B) idari fonksiyon, idari işlemlerle yerine getirilir. 
C) Idari fonksiyon sürekli bir devlet 

fonksiyonudur. 
D) idari fonksiyon hükümetin siyasi denetimi ile 

görevlidir. 
E) idari fonksiyonun amacı kamu yararının 

gerçekleştirilmesidir. 

A 10 

4. idare veya idarenin gözetim ve denetimi 
altında özel teşebbüs tarafından kamu 
~a~arının gerçekleştirilmesi ve toplumsal 
ıhtıyaçların karşılanması amacı ile yapılan 

her türlü faaliyete ne ad verilir? 

A) Planlama faaliyeti 
B) Kamu hizmeti 
c) Kolluk faaliyeti 
D) Milli güveliğin korunması 
E) Teşvik faaliyeti 

5. Yürütme yetkisi ve görevi aşağıdakilerden 

hangisi tarafından kullanılır? 

A) Danıştay Başkanlığı 

B) Anayasa Mahkemesi 
c) Genel Kurmay Başkanlığı 
D) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
E) Türkiye Büyük Millet Meclisi 

6. idare ve vergi mahkemelerinin nihai karar ve 
hükümlerinin son inceleme mercii neresidir? 

A) Sayıştay 

B) Yüce Divan 
c) Danıştay 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi 
E) Yargıtay 

7. Hakkında suç işlediği iddiası ile soruşturma 
açılan belediye başkanını aşağıdakilerden 

hangisi görevden uzaklaştırabilir? 

A) içişleri Bakanı 
B) Yargıtay 

c) Yüksek Seçim Kurulu 
D) Danıştay 
E) idare mahkemesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim 
idaresinin sakıncalarından biri değildir? 

A) Ülke bütünlüğünün sarsılma tehlikesi 
B) Mali denetimdeki güçlükler 
c) Partizanca uygulamalara yol açması 
D) Hizmetlerin daha az harcama ile rasyonel bir 

şekılde yürütülmesi 
E) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde 

yürütülmemesi 
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9. Merkezi idare ile yerinden yönetim idareleri 
arasında hukuki bağı sağlamak amacıyla 

Yasa koyucu tarafından düşünülmüş araç 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hiyerarşi 
B) idari vesayet 
C) Yerindelik denetimi 
D) Yetki genişliği 
E) Kanuni idare 

10. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi gucunun 
kapsamı içerisinde değerlendirilemez? 

A) Hiyerarşik amirin astına disiplin cezası 

verme yetkisi 
B) Hiyeraşik amirin astın yerine geçerek işlem 

yapma yetkisi 
C) Hiyerarşik amirin aslına sicil notu verme 

yetkisi 
D) Astın işlemlerini denetleme yetkisi 
E) Asta emir verme yetkisi 

11. 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 

12. Kamu tüzel kişiliği ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi vanlıştır? 

A) Kanunla veya Kanunun açıkça izin verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulurlar. 
B) Kamu kudreti ile donatılmışlardır. 
C) Kamu tüzelkişilerinin malları kamu malı 

statüsündedir. 
D) Kamu tüzelkişilerinin personeli kamu 

personeli statüsündedir. 
E) Kamu tüzelkişilerinin üzerindeki denetim, 

hiyerarşik denetimdir. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi idare Hukukunun 

özelliklerinden biri değildir? 

A) idare Hukuku özel hukukun bir dalıdır. 
B) idare Hukuku tedvin ediiememiş bir hukuk 

dalıdır. 
c) idare Hukuku içtihatlara dayanan bir hukuk 

dalıdır. 
D) idare Hukukuna kamu yararı düşüncesi 

egemendir. 
E) idare Hukukunun uygulanmasından doğan 

uyuşmazlıklar idari Yargıda çözümlenir. 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir idari düzenleyici 
işlemdir? 

A) Kanun Hükmünde Kararname 
B) Tüzük 
c) Anayasa 
D) Kanun 
E) Milletlerarası Antlaşma 

15. Yayımlanmış olan bir Kanun, metninde ne 
zaman yürürlüğe gireceği gösterilmemişse, 

ilgili Kanun uyarınca, Resmi Gazetede 
yayımını izleyen günden başlamak üzere kaç 
gün sonra yürürlüğe girer? 

A) 15 
B) 30 
c) 45 
D) 60 
E) 90 

16. Tüzük ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Bakanlar Kurulu ve Kamu tüzelkişileri 
tarafından çıkarılır. 

B) Kanunun uygulanmasını göstermek veya 
Kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere 
çıkarılır. 

c) Tüzüklerin Kanunlara aykırı olmaması 
gerekir. 

D) Tüzüklerin Danıştay'ın incelemesinden 
geçirilmesi gerekir. 

E) Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır ve 
Kanunlar gibi yayımlanır. 
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17. Olağanüstü dönemde çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnameler(KHK) ile ilgili 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Anayasanın 2.kısmının 1.ve 2.böıümlerinde 
yer alan temel hak ve ödevlerin bu 
kararnamelerle düzenlenmesi mümkün 
kılınmıştır. 

B) TBMM tarafından verilen bir yetki Kanununa 
ihtiyaç vardır. 

C) Olağanüstü dönem Kanun Hükmünde 
Kararnameleri Anayasa Mahkemesinin 
denetimi d ışında tutulmuştur. 

D) Olağanüstü dönem Kanun Hükmünde 
Kararnameleri Cumhurbaşkanının 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılabilir. 

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

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

A) TBMM Başkanlığına 
B) Anayasa Komisyonuna 
C) TBMM Genel Kuruluna 
D) Siyasi Parti Meclis Gruplarına 
E) Anayasa Mahkemesine 

19. Aşağıdakilerden hangisi idari kararların, 

hukuka uygunluk karinesinden 
yararlanmasının bir sonucu olamaz? 

A) idari kararlar hukuka uygunluk karinesinden 
yararlandıkları için hukuka aykırılıkları ileri 
sürülemez. 

B) idari kararlar ilgililer üzerinde araya hukuka 
uygun olduklarına dair bir yargı kararı 

girmeksizin etki gösterirler. 
C) idare, zorla icra etme yetkisine sahip olduğu 

hallerde, araya bir yargı kararı girmeksizin 
işlemini icra edebilir. 

D) idare, Kanunun kendisine vermiş olduğu 
yetki çerçevesinde belirtilen yaptırımları, 

araya bir yargı kararı girmeksizin 
uygulayabilir. 

E) idari kararlar, hukuka uygunluk 

A 
karinesinden yararlandıkları ıçın hukuka 
aykırılıkları iddiası ile dava açılması kural 
olarak işlemin yürütülmesini durdurmaz. 
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20. 1982 Anayasası bazı idari kararları yargı 

denetimi dışında tutmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi 
dışında tutulmuş bir idari karar değildir? 

A) Yüksek Askeri Şura kararları 
B) Silahlı Kuvvetler mensupları hakkındaki 

disiplin cezaları 
c) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı 

işlemler 

D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları 
E) Bakanlar Kurulu kararları 

21. idarece tek yanlı olarak 
kararların ilgililerin hukuki 
değişiklik yapabilmesini ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) idari işlemin bireyselliği 
B) Re'sen icra 
c) Kararların icrailiği 

D) Yargısal denetim 
E) Takdir yetkisi 

alınan idari 
durumlarında 

eden kavram 

22. Bir idari işlemi yapmış olan idare makamı veya 
organı, aksine bir hüküm bulunmadıkça, o idari 
işlemi değiştirmeye, kaldırmaya ve geri almaya 
da yetkilidir. 

Bu ilke aşağıdaki idare Hukuku ilkelerinden 
hangisidir? 

A) Kanuni idare ilkesi 
B) idarenin bütünlüğü ilkesi 
c) Yetki paralelliği ilkesi 
D) Yetki paylaşımı ilkesi 
E) Usulde paralellik ilkesi 

23. idarenin görevli olmadığı bir alanda işlem 
tesis etmesiyle ortaya çıkan ve yapılan 

işlemin yok hükmünde sayıldığı sakatlık 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fonksiyon devri 
B) Yetki tecavüzü 
c) Yetki gasp i 
D) Fonksiyon gaspı 
E) Yetki devri 
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24. Aşağıdakilerden hangisi idari kararları 

sakatlayan hallerden biri değildir? 

A) imza devri 
B) Hata 
C) Hile 
D) ikrah 
E) Hukuka aykırılık 

25. idarenin düzenleme yetkisi ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Düzenleme yetkisi düzenli idare ilkesinden 
kaynaklanır. 

B) Düzenleme yetkisi eşitlik ilkesinden 
kaynaklanır. 

C) idarenin düzenleme yetkisi genel 
niteliktedir. 

D) Düzenleyici işlemler dayandıkları üst hukuk 
kurallarına aykırı olabilirler. 

E) Düzenleme yetkisi idarenin takdir 
yetkisinden kaynaklanır. 

26. idari cezalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) idari düzenin sağlanmasına yöneliktirler. 
B) idari işlem ile verilirler. 
C) idari mercilerce verilirler. 
D) Askeri idari cezalar haricinde idari cezalar ile 

kişi özgürlüğü kısıtlanamaz. 
E) Mutlaka kanunla konulurlar. 

27. Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın 

aşamaları arasında y.!..!: almaz? 

A) Kamulaştırma bedeli için yeterli ödenek 
temin edilmesi 

B) Kamulaştırma kararının alınması 
C) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi 
D) Kamu yararı kararının alınması 
E) Kamulaştırılacak mala geçici olarak el 

konulması 

28. Bir idari kuruluşun mensuplarına verilen idari 
cezalara ne ad verilir? 

A) Kamulaştırma 

B) Kabahat cezaları 
C) Geçici işgal 
D) idari icra 
E) Disiplin cezaları 
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29. idarenin geçıcı işgal yetkisi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Geçici işgal taşın ırlar üzerinde söz konusu 
olur. 

B) Geçici işgal ilgili bakanlıkça tesis edilir. 
c) Geçici işgal ile ilgili uyuşmazlıklar Ankara 

mahkemelerinde çözümlenir. 
D) Geçici işgal işleminin sebebi idarenin giriştiği 

bir bayındırlık işidir. 
E) Geçici işgal il idare mahkemesinin kararı 

olmadıkça gerçekleştirilemez. 

30. 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 
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