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1. idari fonksiyona ilişkin aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. 
B) Amacı kamu yararını gerçekleştirmektir. 
C) idari işlemlerle yerine getirilir. 
D) Sürekli bir devlet fonksiyonudur. 
E) Yasama ve yargı organları idari fonksiyona 

dahil işlemleryapamazlar. 

2. idarenin öngörme ve seçenek belirleme 
şeklinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ne ad 
verilir? 

A) Kolluk faaliyetleri 
B) Destekleme faaliyetleri 
C) Planlama faaliyetleri 
D) Özendirme faaliyetleri 
E) Özyönetim faaliyetleri 

3. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin 
sağlanmasından sorumludur? 

A) Cumhurbaşkan i 
B) Milli Savunma Bakanlığı 
C) Bakanlar Kurulu 
D) içişleri Bakanlığı 
E) Genelkurmay Başkanlığı 

4. Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun 
özelliklerinden biri değildir? 

A) Sürekli bir devlet fonksiyonudur. 
B) Kamu gücü kullanılarak yerine getirilir. 
C) idari işlemler ile yerine getirilir. 
D) Zaman zaman icra edilir. 
E) idare üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle 

donatılmıştır. 
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5. Anayasa'da öngörülen Cumhuriyetin 
niteliklerinden hangisine göre Türkiye 
idaresinin görevleri belirlenir? 

A) Laik devlet 
B) i nsan haklarına saygılı devlet 
c) Hukuk devleti 
D) Demokratik devlet 
E) Sosyal devlet 

6. idari yargı ile adli yargı düzenine dahil 
mahkemeler arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmekle 
görevli mahkeme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Yargıtay 

B) Sayıştay 
c) Danıştay 

D) Uyuşmazlık Mahkemesi 
E) Anayasa Mahkemesi 

7. Yetki genişliği ilkesi gereğince 

aşağıdakilerden hangisine merkezi idare 
adına karar alma ve uygulama yetkisi 
tanınmıştır? 

A) Bakan 
B) Vali 
c) Belediye başkanı 
D) Kaymakam 
E) Müsteşar 

8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da yer alan 
idareye ilişkin ilkelerden biri değildir? 

A) idarenin bütünlÜğÜ ilkesi 
B) Yetki genişliği ilkesi 
c) Yerinden yönetim ilkesi 
D) Merkezden yönetim ilkesi 
E) Yetkide paralellik ilkesi 
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9. ~ağıdakilerden hangisi yerel yerinden 
yönetim kuruluşlarının özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Yerel yerinden yönetim kuruluşlarında 

çalışan kamu görevlileri merkezi idarenin 
hiyeıarşisine tabidir. 

B) Melkezi idaıaden ayrı kamu tüzelkişilikleri 
vardır. 

C) Oıganları hizmet göıdükleri yerin seçmenleri 
taıalından belirlenir. 

D) Devletten ayrı malvarlıkları vaıdır. 
E) Devletten ayrı bütçeleri vaıdır. 

10. Hiyerarşi gucunun kapsamına ilişkin 

aşağıdaki Ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Hiyeıarşik amir asta disiplin cezası verme 
yetkisine sahiptir. 

B) Hiyeıarşik amir astın hizmet yerini değiştinne 
yetkisine sahiptir. 

C) Hiyeıarşik amir astın işlemlerini hukukilik 
denetimiyle sınırlı olmak üzere denetleme 
yetkisine sahiptir. 

D) Hiyeıarşik amir asta emir verme yetkisine 
sahiptir. 

E) Hiyeıarşik amir asta sicil verme yetkisine 
sahiptir. 

11. Bakanlıklarda !.!!. yüksek hiyerarşik amir 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müsteşar 
B) Bakan 
cı Başbakan 
D) Genel müdür 
El Müsteşar yaıdımcısı 
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12. idari vesayet yetkisine ilişkin aşağıdaki 

Ifadelerden hangisi söylenemez? 

A) Idari vesayet yetkisinin kullanılabilmesi için 
açıkça kanunda öngörülmesi zorunludur. 

B) Idari vesayet yetkisi ayrıksı bir yetkidir. 
C) idari vesayet yetkisi yerinden yönetim 

kuruluşlannın işlemleri ve organları üzerinde 
kullanılır. 

D) Idari vesayet yetkisi yerinden yönetim 
kuruluşlanna tanınan özerkliğin bir 
istisnasıdır. 

E) Anayasa'da malkezl idaıanin hem yeıal 
yönetimler üzerinden hem de hizmet 
yerinden yönetim kuruluşları üzerinde idari 
vesayet yetkisine sahip olduğu açıkça 
düzenlenmiştir. 

13. Aşağıdakilerden hangisine karşı anayasaya 
aykırılık Iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
başvurulabılır? 

A) Bütçe Kanunu 
B) inkılap Kanunları 
C) Milletleıaıası anlaşmalar 
D) Sıkıyönetim halinde çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnameler 
E) Olağanüstü halde çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnameler 

14. Olağanüstü hallerde ve sıkıyönetim halinde 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez? 

A) Siyasal haklar ve ödevler düzenlenebilir. 
B) Bunların çıkarıiabilmesi için yetki kanununa 

gerek yoktur. 
C) Anayasa Mahkemesi'nin denetimi 

dışındadır. 
D) Sosyal haklar ve ödevler düzenlenebilir. 
E) TBMM'nin onayına sunulmaları zorunlulUğU 

yoktur. 

15. ~ağıdakilerden hangisi olağan dönem 
Kanun Hükmünde Kararnamelerı Ile 
düzenlenebilir? 

A) Siyasal ödevler 
B) Temel hak ve ödevler 
C) Siyasal haklar 
D) Sosyal haklar ve ödevler 
E) K~i hakları ve ödevleri 
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16. Yürürlük tarihleri metinlerinde göslllrilmemis 
tüzükler ne zaman yürürlüğe girer? 

A) Resmi Gazete'de yayımlandıklan günün 
ertesi 

B) Resmi Gazete'de yayımlandıklan günün 
ertesinden başlayarak on gün sonra 

C) Resmi Gazete'de yayımlandıklan gunun 
ertesinden başlayarak on beş gün sonra 

D) Resmi Gazete'de yayımlandıklan günün 
ertesinden başlayarak otuz gün sonra 

E) Resmi Gazete'de yayımlandıklan günün 
ertesinde" başlayarak kırk beş gün sonra 

17. Aşağıdakilerden hangisi 
tüzüklerin uygulanmasını 
yönebnelik cıkaramaz? 

A) DnivelSiteler 
B) Bakanlıklar 
cı Belediye 
D) Diyanet işleri Başkanlığ i 
E) Başbakanlık 

kanunların ve 
sağlamak için 

18. Idari rejime ilişkin aşağıdaki Ifadelerden 
hangisi söylenemez? 

A) Kıta Avrupası ülkelerinde ve Türkiye'de 
uygulanmaktadır. 

B) Iki ayrı hukuk ve iki ayn yaıgı sistemi olarak 
da adlandınıır. 

C) Idari faaliyellere hiçbir şekilde özel hukuk 
kurallan uygulanmaz. 

D) idare ve faaliyetlerine bağımsız bir hukuk 
olan idare hukuku uygulanır. 

E) Istisnai olarak bazı idari uyuşmazlıklar adli 
yaıgıda çözümlenir. 

19. idarenin aldığı bir kararını re'sen icra 
edebilmesi için yasal izne gerek duyması 
hangi ilkeden kaynaklanmaktadır? 

A) idalSnin bütünlüğü ilkasi 
B) Kanuni idare ilkesi 
C) Yetkide paralellik ilkesi 
D) Usulde paralellik ilkasi 
E) Sosyal devlet ilkasi 
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20. Yetki devrine iIi~kin a~ağıdaki ifadelerden 

hangisi söylenemez? 

A) Istisnaidir. 
B) Karar alma yetkisi yetki devredilen makama 

geçer. 
C) Yetkiyi devralan memuriyetteki görevlinin 

degişmesi halinde yetki devri kendiliginden 
geçelSiz hale gelir. 

D) Kanunda açıkça öngörülen kararve işlemler 
için mümkündür. 

E) Yetki devri kaklınlmadıkça yetkiyi deVlSden, 
yetkisini kullanmaz. 

21. idarenin bir başka devlet orgammn görev 
alanma giren konularda işlem tasis etmeSiyle 
ortaya çıkan yetki sakaaığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yetki gasbı 
B) Merci tecayüzü 
C) Fonksiyon gasbı 
D) Yetki saptımıası 
E) Yetki tecaYÜzü 

22. Aşağıdaki hukuka aykınlik hallerinden 
hangisinde yokluk yaptırımı uygulanmaz? 

A) Toplantı yeter sayısına uyulmadan alınan 
karartar 

B) Konusu mümkün olmayan idari karaMar 
cı isteğe bağlı ~lemlerde ilgilinin talep ve 

nzasının bulunmaması 
D) Yetki gasbı 
E) K~isel amaç güdülerek alınan idari karaMar 

23. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin konu 
unsurundaki sakatlık hallerinden biri 
değildir? 

A) Idari işlemin konusunun imkansız olması 
B) Siyasal amaç güdüleısk idari işlem 

yapılması 
C) Geçmişe etkili sonuç doğuran idari işlem 

yapılması 

D) Belli statüdekilelS uygulanacak kurallann bu 
statüde olmayanlara uygulanması 

E) idari işlemin konusunun meşru olmaması 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. ~ağıdakilerden hangisi kolektif ve 
Işlemlerde uyulması gereken 
kurallarından biri değildir? 

karma 
yetki 

A) Kolekt~ işlemlerde karar yeter sayısına 
uyulması gerekir. 

B) Kolekt~ işlemlerde bir sıra izlenerek 
iradelerin açıklanması gerekir. 

C) Kamıa ~Iemlerde bir sıra izlenerek 
iradelerinin açıklanması gerekir. 

D) Kolekt~ işlemlerde toplantı yeter sayısına 
uyulması gerekir. 

E) Kolekt~ işlemlerde kararlar kurul üyelerinin 
katılımlan ile alınmalıdır. 

25. Belli bir mesleğe mensup olanlann müşterek 
ihtiyaçlarım karşılamak, meslek disiplini ve 
ahlakım korumak maksadı ile kanunla 
kurulan kamu tüzel ki~il8rin8 na ad verilir? 

A) Belediye 
B) Valilik 
cı Bakanlık 
D) Kamu kurumu nneliğ indeki meslek 

kuruluşlan 
E) i i genel meclisi 

26. Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu 
yararının gerektirdiği durumlarda, bedelini 
peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette 
bulunan ta~ınmaz mallann tamamına vaya bir 
kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre 
el koymasına na ad verilir? 

A) Trampa 
B) Istimval 
C) Meşruhatlı davetiye 
D) Kamulaştınna 
E) Kamu alaca!) i 

27. Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi 
sırasmda, bu hizmetin görülmesi için 
gereksinim duyulan maddelerı çıkarmak 

veya hazırlayabilmek ıçın özel mülkiyette 
bulunan bır laşınmaza ldarece geçıcı olarak 
el ablmasına ne ad verilir? 

A) Geçici ~gal 
B) Trampa 
cı istimval 
D) Kamulaştınna 
E) i ıt~ak hakkı 
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28. ~ağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın 

aşamalarından biri değildir? 

A) Kamulaştımıa bedeli için yeterli ödenek 
temin edilmesi 

B) Ödeme emrinin tebliğ edilmesi 
C) Kamu yaran karan alınması 
D) Kamulaştınlacak taşınmazın belirtenmesi 
E) Kamulaştımıa karannın alınması 

29. Kamulaştırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlısbr1 

A) Kamulaştımıanın konusu Iaşınır mallardır. 
B) Kamulaştımıa ancak kamu yararını 

geIÇekleştinnek için yapılabilir. 
C) Kuralolarak kamulaştınlacak taşınmazın 

karşılığ ının peşin olarak ödenmesi gerekir. 
D) Idare, yeterli ödeneği temin etmeden 

kamulaştırma işlemine başlayamaz. 

E) Kamulaştımıanın konusunu özel 
mülkiyelieki IaşınmaZıaroluşturur. 

30. Mevzuatın öngördüğü düzen kurallarına 
uymama halinde uygulanan ve kamu 
görevlerinin gereği gibi görülebilmesi için 
görevliler hakkında uygulanan cezalara ne ad 
verilir? 

A) Disiplin cezalan 
B) Hapis cezalan 
C) Adli yard ım 
D) Re'sen icra 
E) Istimval 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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