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1. Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış de-
netimine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış de-
netimi; hukuka uygunluk, malî denetim ve 
performans denetimini kapsar. 

B) Hukuka uygunluk denetimi; eylem ve işlem-
lerin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 
mevzuata uygunluğunun denetimidir. 

C) İç denetim, kamu kurum ve kuruluşlarının 
hesap verme sorumluluğu çerçevesinde bü-
tün faaliyet, karar ve işlemlerinin, kurumsal 
amaç, hedef ve planlara ve kanunlara uy-
gunluk yönünden incelenmesi ve sonuçla-
nın değerlendirilmesidir. 

D) Malî denetim; gelir, gider ve mallara ilişkin 
hesap ve işlemlerin doğruluğunun, malî tab-
loların tasdikinin ve mali sistemlerin deneti-
midir. 

E) Performans denetimi; yönetimin bütün ka-
demelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve 
programların planlanması, uygulanması ve 
kontrolü aşamalarında ekonomikliğin, verim-
liliğin ve etkililiğin, denetlenmesini ifade 
eder. 
 
 
 

2. I.   Ön denetim  
II.  Anında denetim 
III. İç denetim 
IV. Hiyerarşik denetim 
Yukarıdakilerden hangileri denetimin yapıldı-
ğı döneme göre denetim türleri arasında yer 
alır? 

A) I ve II 
B) Yalnız II 
C) III ve IV 
D) Yalnız IV 
E) II, III ve IV 

 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi 
edinme ve denetim yollarından biri değildir? 

A) Meclis soruşturması  
B) Meclis incelemesi  
C) Meclis araştırması  
D) Gensoru 
E) Genel görüşme 

 
 
 

4. Kamuoyu denetimi, yönetimin denetlenmesinde 
önemli yollardan biridir. 
Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimini 
sağlayan anayasal düzenlemelerden biri de-
ğildir? 

A) Toplantı hak ve hürriyetleri 
B) Konut hakkı 
C) Düşünceyi ifade hürriyeti 
D) Siyasi faaliyette bulunma hakkı 
E) Seçme-seçilme hakları 

5. Aşağıdakilerden hangisi denetim türlerinden 
biri değildir? 

A) İç denetim 
B) Öz denetim 
C) Dış denetim 
D) Ön denetim 
E) Anında denetim 

 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkeme-
sinde iptal davası açma yetkisine sahip de-
ğildir? 

A) TBMM Başkanı 
B) Cumhurbaşkanı 
C) TBMM 1/5’i 
D) İktidar partisi grubu 
E) Ana muhalefet partisi grubu 

 
 

7. Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak 
ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu 
gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Ana-
yasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruya ne ad 
verilir? 

A) İptal davası 
B) İtiraz yolu 
C) Fiili yol 
D) Bireysel başvuru 
E) Dilekçe hakkı 

 
 

8. Askeri yargının görev alanıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Askeri yargı organlarının işleyişi, askeri hâ-
kimlerin özlük işleri, bağlı bulundukları ko-
mutanlık ile ilişkileri, mahkemelerin bağım-
sızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
kanunla düzenlenir. 

B) Askeri Yargıtay, askeri mahkemelerden ve-
rilen karar ve hükümlerin son inceleme 
merciidir.  

C) 2010 Anayasa değişikliğiyle, askeri mah-
kemelerin asker olmayan kişileri sadece sa-
vaş halinde yargılayabilecekleri düzenlen-
miştir. 

D) 2010 tarihli değişikliğe göre devletin güven-
liğine, anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlara ait davaların adliye 
mahkemelerinde görülmesi hükme bağlan-
mıştır. 

E) Askeri Yargıtay üyeleri TBMM tarafından 
seçilir. 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi HSYK’ya üye seçme 
yetkisine sahip değildir? 

A) Cumhurbaşkanı 
B) Türkiye Adalet Akademisi 
C) Yargıtay Genel kurulu 
D) Danıştay Genel kurulu 
E) Başbakan 
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10. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı düzenine 
dâhil mahkemeler arasında yer almaz? 

A) Aile mahkemeleri 
B) İş mahkemeleri 
C) Asliye ticaret mahkemeleri 
D) Bölge idare mahkemeleri 
E) Kadastro mahkemeleri 

 

 

11. İdarenin idari faaliyet ve işlemlerini özel hu-
kukun uygulama alanı dışında tutarak, ayrı 
hukuk kurallarına tabi kılan, bu kuralları uy-
gulayacak olan idari makamları adli makam-
lardan tamamen ayıran yönetim sistemine ne 
ad verilir? 

A) Adli idare sistemi 
B) İdari rejim 
C) İdari vesayet 
D) Kamu kudreti 
E) Kamusal rejim 

 

 

12. Danıştay dairelerinin yapısına ilişkin olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi doğru değil-
dir? 

A) Danıştay Birinci Dairesi vergi dava dairesi-
dir. 

B) Danıştay dairelerinde bir daire iki ayrı heyet 
halinde çalışır. 

C) İdari dava daireleri ile vergi dava daireleri 
kendi aralarında işbölümü esasına göre ça-
lışır. 

D) Dava daireleri arasındaki işbölümü karar ta-
sarısı, Başkanlar Kurulu tarafından hazırla-
nır. 

E) Hazırlanan işbölümü karar tasarısı, toplantı 
tarihinden yedi gün önce ilân edilmek kay-
dıyla Genel Kurulun onayına sunulur. 

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İdari Dava 
dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak 
verdikleri kararları temyizen inceler? 

A) İçtihatları Birleştirme Kurulu 
B) Başkanlık Kurulu 
C) Vergi Dava Daireleri Kurulu 
D) İdari Dava Daireleri Kurulu 
E) İdari İşler Kurulu 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mah-
kemesi olarak doğrudan dava açılamaz? 

A) İdare mahkemesi  
B) Bölge idare mahkemesi  
C) Vergi mahkemesi  
D) Danıştay idari dava dairesi  
E) Danıştay vergi dava dairesi  

 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın idari gö-
revleri arasında yer almaz? 

A) Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderi-
len kanun tasarıları hakkında görüş bildir-
mek 

B) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma 
ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde dü-
şüncesini bildirmek 

C) Tüzük tasarılarını incelemek 
D) İdari uyuşmazlıkları çözmek  
E) Belediye başkanının görevden alınması 

 
 

16. I.  İdarenin kamu gücü kullanarak yaptığı işlem- 
    ler ve eylemler, idare hukukunun konusuna 
    girer. 
II. İdare tek yanlı, egemenliğin bir parçası olarak     
    emretme gücü (kamu kudreti) kullanmaktadır. 
    İlgililere  bu  tek  yanlı iradesini  gerektiğinde 
    zorla kabul ettirmek yetkisine sahiptir. 
III.Kamu gücü kullanılarak  yapılan  işlem ve  ey- 
    lemlerden  kaynaklanan  uyuşmazlıklar  idari  
    yargı mercilerinde çözümlenecektir. 
Yukarıdaki özellikler idarenin görev alanının 
belirlenmesinde kullanılan hangi ölçüte iliş-
kindir? 

A) Kamu gücü 
B) Kamu hizmeti 
C) Kamu yararı 
D) Karma ölçüt 
E) Kamu düzeni 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yerindelik denetimi-
ne ilişkin ölçütlerden biri değildir? 

A) İdarenin tercihte bulunma yetkisine sahip 
olduğu durumda yargının idareyi bu yetkiyi 
belirli bir kişi lehine kullanmaya zorlayama-
ması 

B) İdarenin yürütmesi gereken bir faaliyet hak-
kında, yargının talimat niteliğinde hüküm ku-
ramaması 

C) İdarenin takdir yetkisini kullanırken açık ha-
taya düştüğünün belirlenemediği hallerde 
yargının denetimden kaçınması 

D) İdarenin takdir yetkisini kamu yararı ve hiz-
met gereklerine uygun kullanıp kullanmadı-
ğının denetlenememesi 

E) İdarenin takdir yetkisini kullanırken eşitlik il-
kesine uygun davranmadığının somut ve 
objektif olarak belirlenemediği durumda de-
netim yapılmaması 
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18. İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve 
haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleri 
aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

A) Hükümet tasarrufu 
B) Yasama kısıntısı 
C) Re’sen icra 
D) Takdir yetkisi 
E) Fiili yol 

 

 

 

 

 

 

 

19. İdarenin, belli koşul ve durumların ortaya 
çıkması halinde belli bir işlemi yapıp yap-
mamak veya kanunda öngörülen çeşitli çö-
zümler arasında bir tercih yapmak konusun-
da serbestiye sahip olduğu durumlarda aşa-
ğıdaki yetkilerinden hangisi söz konusudur? 

A) Örgütlenme yetkisi 
B) Zorunluluk yetkisi 
C) Bağlı yetki 
D) Takdir yetkisi 
E) Atama yetkisi 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare iş-
levi kapsamında yaptığı işlemlerden biridir? 

A) Kanun koymak 
B) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerini 

atamak 
C) Bütçe kanun tasarılarını kabul etmek 
D) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını 

uygun bulmak 
E) Bakanlar Kurulu’nu denetlemek 
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CEVAP ANAHTARI 
1 C 11 B 
2 A 12 A 
3 B 13 D 
4 B 14 B 
5 B 15 E 
6 A 16 A 
7 D 17 D 
8 E 18 E 
9 E 19 D 

10 D 20 B 
 


