GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

3. Genel yönetimin üstlendiği kamu
1. “......... ilkesi, Devlet organları arasında

hizmetlerini

yerine

getirmekle

üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli

görevli olan bakanlıkların düzenlen-

devlet

mesinde uyulması zorunlu olan ve

yetki

kullanılmasından

ve
ibaret

görevlerinin
olup

bununla

sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği

kanunda tek tek sayılmış olan ilkeler
hangi seçenekte yer almıştır?

olduğunu anlatır.”
a) İdarenin bütünlüğü; etkili bir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan

idare,

yere

koordinasyon

aşağıdakilerden

hangisi

işbölümü,

kontrol

ve

sağlanması;

görev çakışması ve israftan

getirilmelidir?

kaçınılması
b) Kuruluş ve görevler itibariyle

a) Güçler ayrılığı

yerelliğe dayalı

b) Laik Devlet

c) Kuruluş

c) Atatürk Milliyetçiliği

yüksek

d) Sosyal Devlet

ve

teşkilatlanmada

performans,

kaotik

yönetim
d) Aynı ve benzer görevlerin farklı
bakanlıklarda

yürütülebilmesi,

atıl kapasitenin korunması

2. Başbakan ve Bakanların Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne karşı hangi
tür sorumluluğu vardır?
a) Müteselsil
b) Medeni
c) Siyasi
d) Ahlaki
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4. Aşağıdaki

ifadelerin

hangisi

yanlıştır?

6. "Ülkemizde ...... temel yönetsel görevleri
genel

(merkezi)

yönetimi

oluşturan

kuruluşlarca yürütülür. Genel yönetimin
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

merkez örgütü, Cumhurbaşkanı, Başbakan

uyarınca yargı erki, yasama ve

ve

yürütme erklerinden bağımsız-

Bakanlardan

dır.

üzerine aldığı hizmetleri ...... ekonomik ve

b) Yasama ile yürütme organları,

Bakanlar

Kurulu,
oluşur.

Bakanlıklar
Genel

ve

yönetim,

toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya

yönetim teşkilatı yargı karar-

durumuna

larına uymak zorundadır.

örgütlenmiştir."

göre

yürütmek

için

......

c) Yargı yetkisi Cumhurbaşkanı
adına mahkemelerce kullanılır.
d) Hakimler; anayasaya, kanuna
ve hukuka uygun olarak vicdani
kanaatlerine

göre

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan
yerlere

sırası

ile

hangi

ifadeler

getirilmelidir?

hüküm
a) hükümetin - elindeki personele

verirler.

- belediyelerde
b) idarenin - bütçeye - uygun
biçimde
c) başbakanın

-

talimatlara

-

Ankara'da
d) Devletin - hizmetin gereklerine taşrada
5. Kamu yönetimini etkileyen ve ona
yön veren anayasal ilkeler nelerdir?

7. "Genel yönetimin taşra örgütlenmesinin
dayandığı ilke ......dir."

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
demokratik,

laik,

sosyal

bir

hukuk devleti olması

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere

b) Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,

aşağıdakilerden

hangisi

getirilmelidir?

devrim kanunlarının korunması
c) Planlı

kalkınma,

bütünlüğü

ve

idarenin
yasallığı,

a) yerinden yönetim
b) yetki genişliği

merkezden yönetim, yerinden

c) vesayet

yönetim, yetki genişliği

d) özerklik

d) Hepsi
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Yönetim

8. Yerel

Anayasa'nın

hangi

kuruluşları
maddesinde

11. Bakanlık

yurt

dışı

teşkilatı

hangisinden oluşur?

düzenlenmiştir?
a) Dış

temsilcilik

a) 127'nci

diplomatik

b) 126'ncı

konsolosluklar

niteliğindeki

temsilcilikler

ve

b) Dış temsilcilikler bünyesindeki

c) 130'uncu
d) 123'üncü

ihtisas birimleri
c) Dış

9. Hizmet yönünden yerinden yönetim
kuruluşları tüzel kişiliklerini nasıl

temsilcilik

niteliğinde

olmayan yurt dışı teşkilatı
d) Hepsi

kazanırlar?

a) Anayasa ile
b) Yasayla ya da yasanın verdiği
yetkiye

dayanılarak

çıkarılan
12. Anayasa’nın 130’uncu maddesine göre

yönetsel kararla
c) Cumhurbaşkanı

kararnamesi

üniversiteler, “çağdaş eğitim – öğretim
esaslarına dayanan bir düzen içinde

ile
d) Bu nitelikteki kuruluşların genel
müdürlerinin kararı ile

milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun
insan

gücü

yetiştirmek

amacı

ile;

ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
10. Bakanlık
hiyerarşik

Merkez
kademeleri

Teşkilatının
ve

birim

unvanları hangileridir?

eğitim – öğretim, ...... yayın ve danışmanlık
yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek
üzere” faaliyet gösterirler.

a) Müsteşarlık, müsteşarlığa bağlı

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan

genel müdürlük, strateji geliş-

yere aşağıdaki ifadelerden hangisi

tirme başkanlığı veya daire

getirilmelidir?

başkanlığı
b) Genel müdürlük

a) her türlü

c) Şube müdürlüğü, ihtiyaca göre

b) bilimsel araştırma

kurulacak şeflik
d) Hepsi
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13. Aşağıdakilerden

hangisi

devletin

gelir ve harcamalarını denetler?

15. "Özel kanun ya da statü ile kurulmuş
bulunan,

kamu
devlet

(iktisadi

iktisadi

teşebbüsleri

teşekkülleri

ve

kamu

a) Uluslararası Para Fonu (IMF)

iktisadi kuruluşları) ile bunların müessese,

b) Anayasa Mahkemesi

ortaklık ve iştirakleri ya da özel hukuki,

c) Sayıştay

mali

d) Türkiye Büyük Millet Meclisi

bakımından yerinden yönetim kuruluşları-

ve

idari

statüye

tâbi,

hizmet

dır."

Plan ve Bütçe Komisyonu

Yukarıdaki

tanım

aşağıdakilerden

hangisine aittir?
a) Bağlı kuruluş
b) İlgili kuruluş
c) Yetki genişliği
d) Yerel yönetimler

14. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici
kurumların ortak özellikleri nedir?

16. Aşağıdakilerden
yönetimin

taşra

hangisi
kuruluşu

merkezi
niteli-

ğindeki bölge yönetimi kapsamında
a) Bu kuruluşların kendi görev ve

değildir?

yetkilerini kullanmalarına ilişkin
kararları kendilerinin alması ve
bir

bakanlığa

"bağlı"

olmamaları

a) Bölge müdürlükleri
b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Teşkilatı

b) Anayasal kuruluş olmaları

c) Türkiye Barolar Birliği

c) İdari ve mali özerkliğe sahip

d) Kalkınma Ajansları

olmamaları
d) Hepsi
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17. Aşağıdakilerden

hangisi

Cumhur-

19. "Anayasa’ya göre, ......... mahkemelerin

başkanının yargı ile ilgili görev ve

bağımsızlığı

ve

hakimlik

teminatı

yetkilerinden değildir?

esaslarına göre kurulup görev yapan adli
ve idari yargı hakim ve savcılarının özlük

a) Yargıtay üyelerini seçmek

işlerini düzenleyen ve bir mahkemenin

b) Anayasa Mahkemesi üyelerini

veya bir hakimin veya savcının kadrosunun

seçmek

kaldırılması ya da bir mahkemenin yargı

c) Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyelerini seçmek
d) Askeri

Yargıtay

çevresinin

değiştirilmesi

konusundaki

teklifleri karara bağlamakla yetkili bir

üyelerini

organdır.”

seçmek
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yere

aşağıdakilerden

hangisi

getirilmelidir?

a) Anayasa Mahkemesi
b) Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu
c) Yargıtay
d) Adalet Bakanlığı

18. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da
sayılan

yüksek

mahkemelerden

birisi değildir?

a) Anayasa Mahkemesi
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Danıştay
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20. “Yüksek Kurullar, merkezde oluşturulan,
kurulun

işlev

ve

niteliğine

göre,

21. I- Bölge, il ve ilçe kuruluşları görev ve
hizmet

alanlarının

sosyal,

ekonomik

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Devlet Bakanı,

özelliklerine, nüfus ve coğrafi durumuna,

Genelkurmay Başkanı, çeşitli bakanlık

görev

temsilcileri ile kuvvet komutanlarının yer

ihtiyaca

aldığı; genel olarak görev alanlarıyla ilgili

kurulabilir; ancak bunlara farklı yetkiler

konularda Bakanlar Kurulu’na ya da

verilemez.

duruma göre kesin kararlar alabilen ve

II- Bakanlıkların ve bağlı kuruluşların,

kuruluş yasaları ile verilen görevleri

bölge, il ve ilçelerde, bakanlık veya bağlı

yerine getiren kurullardır.”

kuruluşu temsil edecek şekilde tek bir taşra

ve

hizmetlerin
göre

niteliklerine

farklı

tip

ve

ve

statüde

teşkilatı kurmaları esastır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda

III- Merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma

ifade edilen Yüksek Kurullardan biri

yetkisi

değildir?

kanunlarında belirtilir. Kanunlarında bu

kurum

ve

kuruluşların

kendi

konuda açıkça yetki bulunmayan bir kurum
a) Milli Güvenlik Kurulu

veya kuruluş, bakanlık onayı ile taşra

b) Yüksek Askeri Şûra

teşkilatı kurabilir.

c) Yükseköğretim Kurulu

IV- Ülke düzeyinde yerine getirilmesi

d) Ekonomik ve Sosyal Konsey

gereken hizmetler için, taşra teşkilatının il
ve ilçe kuruluşu şeklinde düzenlenmesi
esastır. Ancak, bu hizmet alanlarında
bölgedeki

illerin

sağlayacak

nitelikte

kurulabileceği

tamamına
bölge

gibi,

destek

kuruluşları

bölgenin

bütün

illerinde veya birkaç ilinde görev ve hizmet
yapacak şekilde de bölge kuruluşları
kurulabilir.
Yukarıdaki

ifadelerden

hangileri

Bakanlık ve bağlı kuruluş taşra
teşkilatı ile ilgili uyulması gereken
esaslardan değildir?

a) II, III
b) II, IV
c) I, III, IV
d) I, III
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25. Belli bir mesleğe mensup olanların
22. “Dış temsilcilikler, ...... teklifi üzerine ......

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,

ile kurulur veya akredite edilir, kaldırılır,

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

birleştirilir veya değiştirilir.”

mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak

gelişmesini

sağlamak,

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan

meslek disiplini ve ahlakını korumak

yerlere

maksadı ile kanunla kurulan kamu

aşağıdakilerden

hangileri

tüzel kişiliğini haiz, hizmet yerinden

getirilmelidir?

yönetim kuruluşlarına ne ad verilir?
a) Dışişleri Bakanlığının- Bakanlar
a) Vakıf

Kurulu kararı
b) Başbakanın - Kanun

b) Dernek

c) Dışişleri Bakanlığının - Kanun

c) Kamu

d) Başbakanın - Bakanlar Kurulu

Kurumu

Niteliğindeki

Meslek Kuruluşu
d) Kamu İktisadi Kuruluşu

kararı
23. Kamu hizmetlerinin görülmesinde
verim ve uyum sağlamak amacıyla,

26. Bir derneğin, kamuya yararlı dernek
olup olmadığı nasıl tespit edilir?

birden çok ili içine alan, görev ve
yetkileri
merkezî

kanunla
idare

düzenlenen

teşkilatına

ne

ad

a) Anayasa ile
b) Kanunla ya da kanunun verdiği
yetkiye

verilir?

dayanılarak

çıkarılan

idari kararla
a) Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
b) Bölge Yönetimi

kararnamesi

ile

c) Eyalet Yönetimi

d) İçişleri Bakanlığının teklifi ve
Bakanlar Kurulu kararıyla

d) Bucak Yönetimi
24. Aşağıdakilerden hangisi üniversite
organları arasında yer almaz?

c) Cumhurbaşkanı

27. Aşağıdakilerden
meslek

hangisi

gruplarına

hitap

belirli
eden

vakıflardır?
a) Rektör
b) Senato

a) Mazbut Vakıflar

c) Üniversite Yönetim Kurulu

b) Mülhak Vakıflar

d) Yükseköğretim Kurulu

c) Cemaat Vakıfları
d) Esnaf Vakıfları
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28. Aşağıdakilerden
derneğin

hangisi

kamuya

bir

yararlı

dernek

olabilmesi için aranan niteliklerden
değildir?
a) Derneğin en az bir yıldan beri
faaliyette bulunması
b) Derneğin

amacının

topluma

yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması
c) Derneğin amacını gerçekleştirmek
yetlerin

üzere

giriştiği

topluma

faaliyararlı

sonuçlar verecek nitelikte ve
ölçüde olması
d) Askerlik,

milli

genel

kolluk

savunma

ve

hizmetlerine

hazırlayıcı öğretim ve eğitim
faaliyetlerinde bulunması
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1

A

21

D

2

C

22

A

3

A

23

B

4

C

24

D

5

D

25

C

6

D

26

D

7

B

27

D

8

A

28

D

9

B

10

D

11

D

12

B

13

C

14

A

15

B

16

C

17

A

18

C

19

B

20

C
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