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1. Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan ör-
güt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen planlı 
insan faaliyetine ne ad verilir?

A) Yönetim
B) İdare
C) Yönetişim
D) Kamu
E) İşletme

2. Anglo-Sakson sisteminin uygulandığı ülke aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Almanya
C) Fransa
D) İsveç
E) Norveç

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukukunda “devlet 
tüzel kişiliği”ni ifade etmek için kullanılan terimler 
arasında yer almaz?

A) Devlet idaresi
B) Genel idare
C) Devlet
D) Merkezi idare
E) Başkent teşkilatı

4. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığın ilişkili ku-
ruluşlarından biridir?

A) Devlet Personel Başkanlığı
B) Futbol Federasyonu
C) RTÜK
D) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
E) Hazine Müsteşarlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi tek-yanlı idari işlemlere 
örnek olarak gösterilemez?

A) Memur atama 
B) Disiplin cezası verme 
C) Kamulaştırma 
D) Tüzük ve yönetmelik çıkarma
E) İnşaat ruhsatı verme 

6. Bir işlemin yapılması için yetkili olan makamın, ka-
nunda aksine hüküm yoksa, o işlemin değiştirilme-
si, ilgası veya geri alınması için de yetkili olmasına 
ne ad verilir?

A) Yetkilerin paralelliği ilkesi
B) Yetki-imza devri
C) Vekalet
D) Zaruret hali teorisi
E) Fiili memur teorisi

7. Aşağıdakilerden hangisi kanun hakkında kararna-
me ile düzenlenemeyen konulardan biri değildir?

A) Konut dokunulmazlığı
B) Seyahat hakkı
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Gösteri yürüyüşü düzenleme
E) Bakanlıklar 

8. Bir kanunun uygulanmasını göstermek veya em-
rettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı ol-
mamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek 
şartıyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yazılı 
hukuk kurallarına ne ad verilir?

A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Genelge
D) Yönerge
E) Tebligat

9. Aşağıdakilerden hangisi idari kamu hizmetlerinin 
kamu hukukuna tabi olmasının sonuçlarından biri 
değildir?

A) İdari kamu hizmetleri ile bu hizmetlerde çalışan 
personel arasındaki ilişkiden kaynaklanan uyuş-
mazlıklar idari yargıda karara bağlanır.

B) İster bir kamu tüzel kişisi tarafından, isterse bir 
kamu tüzel kişisinin denetimi altında bir özel hukuk 
tüzel kişisi tarafından işletilsin, sınaî ve ticarî kamu 
hizmetlerinde çalışan personel, kural olarak idare 
hukukuna tâbidir.

C) İdarî kamu hizmetleri ile bu hizmetlerin kullanıcıları 
arasındaki ilişki daima kamu hukukuna tâbidir ve 
bu ilişkilerden doğan davalar idarî yargıda görülür.

D) İdari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
idarî yargıda çözümlenir.

E) İdarî kamu hizmetlerinden kaynaklanan zararlar-
dan dolayı sorumluluk, kural olarak, kamu hukuku-
na tâbidir ve bundan doğan davalar da, yine kural 
olarak, idarî yargının görev alanına girer.

10. Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz usulünün ayırıcı 
özellikleri arasında yer almaz?

A) İmtiyaz, iki taraflı bir işlem, yani bir sözleşmedir.
B) İmtiyazın konusu, bir kamu hizmetinin kurulması ve 

işletilmesidir.
C) İmtiyaz usulünde özel hukuk kişisi kamu hizmetini 

ücretsiz yürütür.
D) İmtiyaz usulünde, kamu hizmeti imtiyaz sahibi özel 

hukuk kişisi tarafından kendi kâr ve zararına işle-
tilir.

E) İmtiyaz, genellikle 40-50 yıl gibi uzun bir süre için 
yapılır.
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11. Bir özel hukuk kişisinin, kamu idaresi ile yaptığı bir 
sözleşme uyarınca, kamu idaresine ödeyeceği be-
lirli bir ücret karşılığında, bir kamu hizmetini kendi 
kâr ve zararına işletmesi usulüne ne ad verilir?

A) Müşterek emanet
B) Vekalet
C) İltizam
D) İmtiyaz
E) Aracılık 

12. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda kamu gö-
revlisi kavramına dahil olmayanlar grubunda yer 
almaz?

A) Cumhurbaşkanı
B) Kör ihtiyar meclisi üyeleri
C) Milletvekilleri
D) Muhtarlar
E) Sözleşmeli personel

13. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğu-
na Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlı-
ğının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca 
karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet 
sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sa-
yılmayan kimseler aşağıdakilerden hangisi ile ifa-
de edilir?

A) Geçici personel
B) Sözleşmeli personel
C) Dönemlik personel
D) Mevsimlik personel
E) Hizmetli personel

14. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin siyasal partilere 
yakınlığına göre değil, bilgi ve yeteneklerine göre 
memurluk mesleğine girmeleri ve bu meslekte iler-
lemeleri ve yükselmeleri anlamına gelir?

A) Kariyer ilkesi
B) Liyakat ilkesi
C) Serbestlik ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
E) Adalet ilkesi

15. Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk so-
rumluluğuna yol açıp adli yargıda karara bağlanan 
faaliyetlerinden biri değildir?

A) Sınaî ve ticarî kamu hizmetlerinden kaynaklanan 
zararlar

B) İdarenin özel mallarının işletilmesinden kaynakla-
nan zararlar

C) Fiilî yol veya usulsüz el koymadan doğan zararlar
D) İdarenin kusurlarından kaynaklanan zararlar
E) Kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynakla-

nan zararlar

16. Aşağıdakilerden hangisi ağır kusurun arandığı du-
rumlardan biri değildir?

A) Tıbbî Faaliyetler
B) Kolluk Faaliyetleri
C) Planlama Faaliyetleri
D) Vergi İdaresi Faaliyetleri
E) Adalet Kamu Hizmetleri

17. Kamu külfetleri karşısında eşitliğin bozulmasından 
dolayı sorumluluğun başlıca özellikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kusurlu sorumluluk ve risk sorumluluğuna nazaran 
“tamamlayıcı” niteliktedir.

B) Kamu düzenine ilişkindir.
C) Kazalardan kaynaklanmayan, yani arızî nitelikteki 

olmayan zararların tazmininde söz konusu olur.
D) Bir kusursuz sorumluluk halidir.
E) Kişinin idarenin kusurlu olduğunu ispatlaması ge-

reklidir.

18. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin kolluk 
makamları arasında yer almaz?

A) Kaymakamlar
B) Belediye Encümeni
C) Bucak Müdürleri
D) Bakanlar Kurulu
E) İçişleri Bakanı

19. Kamulaştırmanın ilk aşaması aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Kamulaştırma için yeterli ödenek temin edilmesi
B) Kamu yararı kararının alınması
C) Kamulaştırma kararının alınması
D) Satın alma usulünün denenmesi
E) Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi

20. l. Dışlık
ll. Kusursuzluk
lll. Öngörülemezlik
lV. Önlenemezlik
Yukarıdakilerden hangileri mücbir sebebin şartları 
arasında yer almaz?
A) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve III
D) II ve IV
E) Yalnız I
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CEVAP ANAHTARI

1 B 11 D

2 A 12 E

3 E 13 A

4 C 14 B

5 D 15 D

6 A 16 C

7 E 17 E

8 B 18 B

9 B 19 A

10 C 20 B


