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4. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi gelişmiş kapitalist ülkelerde Sosyalist Devrim Kuramının kurucusu olarak kabul edilebilir?

1. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi devletin siyasal
sistemdeki rolünü farklı çıkarlar arasında tarafsız
ara buluculuk olarak tanımlar?
A) Çoğulcu Yaklaşım

A) Louis Althusser

B) Antonio Gramsci

B) Marksist Yaklaşım

C) Judith Butler

D) Ernesto Laclau
E) Noam Chomsky

C) Klasik Elitist Yaklaşım
D) Anarşist Yaklaşım
E) Muhafazakâr Yaklaşım

5. Aşağıdaki devletlerin hangisinde yürütme - yasama ilişkileri “yarı - başkanlık” sistemine örnek teşkil eder?

2. Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Batı Avrupa’da refah devleti politikalarının uygulama alanı
bulmasında belirleyici öneme sahiptir?
A) Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması

A) İtalya

B) Türkiye

B) Birleşmiş Milletlerin kurulması

C) Fransa

D) İngiltere
E) Amerika Birleşik Devletleri

C) İkinci Dünya Savaşı
D) Almanya’da nasyonal sosyalizmin yükselişi
E) Milletler Cemiyetinin kurulması

6. Aşağıdakilerden hangisi Platon’un Devlet adlı
eserinde “ideal devlet” kurgusunun tanımlayıcı
niteliklerinden biri olarak kabul edilemez?

3. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda liberal,
sosyal alanda ise muhafazakâr politikaların uygulanmasını savunur?
A) Sosyal liberalizm

B) Yeni sağ

C) Yeni sol

D) Klasik liberalizm

A) Üretim, koruma ve yönetim işlevlerini gören üçlü
sınıfsal yapı
B) Koruyucular için aile ve özel mülkiyetin olumlanması
C) Yarı - kast olarak değerlendirilebilecek toplumsal
yapı

E) Üçüncü yol

D) Kadın ve erkek koruyucuların eşitliği
E) Filozof kral yönetimi

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. 1982 Anayasası’na göre, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin, Anayasa Mahkemesine seçeceği üyeler için
Cumhurbaşkanına aday gösterme yetkisi yoktur?

A) Bir milletvekilinin dokunulmazlığı, TBMM Genel
Kurulunda en az üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile kaldırılabilir.

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Sayıştay

B) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek TBMM’ce
dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin, varsa
başka suçlardan ötürü yargılanabilmesi de mümkündür.

D) Yükseköğretim Kurulu
E) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

C) Herhangi bir suç işlediği ileri sürülerek dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin, yargılanması
devam ederken seçimler yapılıp yeniden seçilmesi durumunda tekrar dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadan yargılamaya devam
edilir.
D) Bir milletvekili hakkında hukuk davası açılabilmesi için de önce usulüne uygun olarak dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.
E) Seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak koşuluyla Anayasa’nın 14. maddesinde belirtilen hususlardan ötürü bir milletvekilinin tutulması, sorguya çekilmesi, tutuklanması ve yargılanması için Meclisin kararına gerek duyulmaz.

8.
I. TBMM Başkan ve Başkanlık Divanı seçimleri
hakkındaki karar
II. Bir milletvekilinin devamsızlıktan ötürü milletvekilliğinin düşürülmesi hakkındaki karar
III. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verilmesi hakkındaki
karar
IV. TBMM İçtüzüğü’nün değiştirilmesi hakkındaki
karar

10. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesinin
ancak beşte üç oy çokluğu ile alabileceği kararlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kanunların iptali – TBMM İçtüzüğü’nün iptali
B) Anayasa değişikliklerinin iptali – Olağanüstü hâl
kanun hükmünde kararnamelerinin iptali

V. Bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkındaki karar

C) TBMM İçtüzüğü’nün iptali – Siyasi partilerin kapatılması

TBMM’nin yukarıdaki kararlarından hangileri Anayasa’da açıkça Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi tutulmuştur?

D) Kanun hükmünde kararnamelerin iptali – Anayasa değişikliklerinin iptali

A) I, II ve III

E) Anayasa değişikliklerinin iptali – Siyasi partilerin
kapatılması

B) I, IV ve V

D) II, IV ve V

C) II, III ve IV

E) III, IV ve V

Diğer sayfaya geçiniz.
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13. Aşağıdakilerden hangisi saklı paylı mirasçıdır?

11.
I. Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı yakınlarına
derhâl bildirilir.

A) Teyze

B) Kardeş
D) Hala

II. Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama
veya tutuklama nedeni daima sözlü olarak yapılır.

C) Amca

E) Evlatlık

III. Yakalanan veya tutuklanan kişi tutulma yerine
en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli
süre hariç en geç 48 saat içinde hâkim önüne
çıkarılır.
IV. Toplu olarak işlenen suçlarda yakalananlar en
çok 1 ay içinde hâkim önüne çıkarılır.
V. Hâkim kararı olmadan yakalama ancak suçüstü
hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde yapılabilir.
14. Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğüne tescil
edilir?

1982 Anayasası’na göre, kişi hürriyeti ve güvenliğiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III

B) I, III ve IV

D) II, III ve IV

A) Eklenti

C) I, III ve V

B) Gemiler

E) III, IV ve V

C) Ön alım hakkı
D) Yapı alacaklısı ipoteği
E) Arazi üzerindeki ağaçlar

12. Aşağıdakilerden hangisi yarı - başkanlık sisteminde mutlaka bulunması gereken bir özelliktir?
15. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan birinin darda kalması, düşüncesizliği veya
tecrübesizliğinden yararlanılarak edimler arasında meydana getirilen açık oransızlığa ne ad verilir?

A) Yasama organının çift meclisli olması
B) Cumhurbaşkanını parlamentonun seçmesi
C) Cumhurbaşkanını halkın seçmesi
D) Cumhurbaşkanının yasama organına karşı siyasal sorumluluğunun bulunması
E) Bir kez Cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin, bir
daha Cumhurbaşkanı seçilememesi

A) Gabin

B) Mutlak muvazaa

C) İkrah

D) İrade bozukluğu
E) Fahiş nispetsizlik

Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Aşağıdakilerden hangisi esaslı hatalardan biri değildir?

19. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından biri değildir?

A) Şahısta hata

A) Kamu hizmetlerinde yeknesaklığın sağlanması

B) Saikte hata

B) Kırtasiyeciliğin azaltılması

C) Akdin mahiyetinde hata

C) Hizmet sunumunun yerel ihtiyaçlara uygunluğu

D) Akdin konusunda hata

D) Demokrasi anlayışının gelişmesi

E) Edimler arasında oransızlık yaratacak miktar
hatası

E) Kamu hizmetleri sunumunda hız sağlanması

20. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insanı mekanik
bir varlık olarak ele alır?
17. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin siyaset biliminden ayrılarak ayrı bir bilimsel inceleme
alanı olması gerektiğini savunmuştur?

A) Sistem Yaklaşımı
B) Durumsallık Yaklaşımı

A) Max Weber

B) Frederick W. Taylor

C) Yönetişim Yaklaşımı

C) Woodrow Wilson

D) Henri Fayol

D) Klasik Yönetim Yaklaşımı
E) Neo - klasik Yönetim Yaklaşımı

E) Herbert Simon

21. Aşağıdakilerden hangisi Sistem Yaklaşımının yönetime sunduğu yararlardan biri değildir?
A) Yönetsel sistemin çevre koşullarına dikkat çekilmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışının özelliklerinden biri değildir?

B) Kurumsal yapıyı alt sistemlerin amaçlarıyla
uyumlu kılma olasılığı

A) Biçimsel örgüt yapısı üzerinde durması

C) Yönetsel sistemin bütünüyle kendi amaçlarına
odaklanması

B) İş bölümü ve uzmanlaşmayı hedeflemesi
C) Örgütlenmede hiyerarşiyi esas alması

D) Alt sistemlerin asıl sisteme katkılarını belirleme
olanağı

D) İnsan unsurunu temel faktör olarak incelemesi
E) Yönetimin temel ilkelerini geliştirmesi

E) Sistem dışı ve içi unsurların ayırt edilerek, aksaklıklara etkili çözümler bulma becerisi

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye meclislerinin bazı kararları hakkında büyükşehir belediye başkanına tanınan veto yetkisi ne tür
bir yetkidir?

22. Aşağıdakilerin hangisinde yönetsel yaklaşım ve
bu yaklaşımın temel düşünürü doğru verilmiştir?
A) Bilimsel Yönetim - Henri Fayol
B) Yönetimin Temel İlkeleri - Henri Fayol

A) Siyasi

B) Hiyerarşi

C) İnsan İlişkileri - Max Weber

C) Yargısal

D) Yarı yargısal

D) Bürokratik Yönetim - Elton Mayo

E) İdari vesayet

E) Yönetimin Temel İlkeleri - Frederick W. Taylor

23. Belediye Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 15
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.
B) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 5
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz sayılır.
C) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 3
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz sayılır.

25. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin mali sorumluluğuna hükmedilebilmesi için zarar ile idarenin
fiili arasında illiyet bağı bulunması koşulu aranmaz?
A) Sosyal risk
B) Hizmet kusuru
C) Görev kusuru
D) Tehlikeli faaliyetler
E) Kamu külfetleri karşısında eşitlik

D) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 7
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar yürürlüğe girmez.
E) Kesinleşen belediye meclisi kararları en geç 10
gün içinde mahallin en büyük mülki idare amirine
gönderilmezse bu kararlar kendiliğinden geçersiz sayılır.

Diğer sayfaya geçiniz.

33

A
KPSS-AB-PÖ / 2008
28. Kamu ihaleleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

26. Aşağıdakilerin hangisinde idarenin kusursuz sorumluluğu yoktur?
A) Kolluk kuvvetlerince gözetim altında tutulan bir
kimsenin tutulduğu yerdeki diğer bir şüpheli tarafından yaralanması

A) Bir kamu malının satımına ilişkin ihale ilanı, tek
başına iptal davasına konu edilebilir bir işlem
değildir.

B) Yol genişletme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yerdeki bir akaryakıt istasyonunun bir ay iş
yapamaması

B) İdari şartnameler düzenleyici işlem niteliğindedir.
C) Yeni Kamu İhale Kanunu önceki Devlet İhale Kanunu’nu tamamen yürürlükten kaldırmamıştır.

C) Terörün yoğun olduğu bir bölgede önceden herhangi bir tehdit olmayan bir köydeki bazı evlerin
teröristlerce yakılması

D) Kamu ihale sözleşmeleri idari sözleşme niteliğinde değildir.

D) Petrol boru hattındaki doğal nedenlerle oluşan
bir sızıntının bir kimsenin meyve bahçesine zarar
vermesi

E) Kamu İhale Kurulu kamu mallarının satımına
ilişkin ihalelerde denetim yetkileri kullanamaz.

E) Yol yapımı esnasında patlatılan dinamit nedeniyle yakınlardaki bir çiftlikte bazı hayvanların telef
olması

29. Daha çok oturma bölgelerinin iç yapısı ile ilgili
olan kent kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

27. Şeklî ölçütle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A) Ortak Özekli Çemberler Kuramı

A) Yasama organı idari fonksiyona dahil işlem yapabilir.

B) Dilimler Kuramı

B) Yargı organları idari fonksiyona dahil işlem yapabilirler.
C) İdare organları yasama fonksiyonuna dahil işlem
yapabilirler.

C) Birden Çok Özekli Büyüme Kuramı
D) Özekselleşen Yerler Kuramı
E) Tek Büyük Kent Kuramı

D) Yürütme organının idari fonksiyona dahil olmayan işlemleri de bulunabilir.
E) İdari cezalar yargı fonksiyonuna dahil değildir.

Diğer sayfaya geçiniz.

34

A
KPSS-AB-PÖ / 2008
30. Belediye sınırları dışında, kara yollarının her iki yanında trafik güvenliğini etkileyecek her türlü yapı için
kara yolunun bakım ve onarımından sorumlu kuruluştan izin alınması zorunluluğu vardır.
Buna göre, kara yolunun her iki yanındaki kuşak
içinde kaç metre uzaklıkta yapı izni verilmektedir?
A) 15

B) 20

C) 30

D) 50

33. Büyükşehir belediyelerinin yönetimine ilişkin
5216 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin ( j ) fıkrası,
birinci sınıf sağlığa aykırı kuruluşlara açılış izni
vermek ve bunları denetlemek yetkisini hangi
kuruma vermiştir?
A) İlçe belediyelerine
B) Büyükşehir belediyelerine

E) 100

C) Sağlık Bakanlığına
D) Hıfzısıhhaya
E) İl sağlık müdürlüğüne

31. Aşağıdakilerden hangisi kent planlaması sürecinin evrelerinden biri değildir?

34. Bilim ve eğitim bakımından önemli olan nadir,
tehlikeye açık olup salt bilim ve eğitim amacıyla
kullanmaya ayrılmış yerlere ne ad verilir?

A) Hedeflerin belirtilmesi
B) Araştırma ve çözümleme
C) Planın uygulanması

A) Millî parklar

B) Doğal alan

C) Doğa koruma alanı

D) Doğa anıtı

E) Doğa parkı

D) Plan yapma ya da karar verme
E) İmar ve parselasyon yapma

35. Kişinin kendi kültürüne ait akli ve duygusal unsurları esas alarak öteki kültürleri eleştirmesine,
kendi kültürünü doğal sayarken ötekileri suni olarak değerlendirmesine ne ad verilir?

32. Ortadoğu ve İslam kültürünün etkisindeki kentlerin üzerine oturduğu üç temel öğe aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Cami, pazaryeri ve hamam

A) Kültürel taassup

B) Cami, medrese ve hamam

B) Kültürel ayrımcılık

C) Medrese, cami ve pazaryeri

C) Kültürel ırkçılık

D) Medrese, cami ve çarşı

D) Kültürel meşrulaştırma

E) Medrese, cami ve mahalle

E) Kültürel çatışma

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürkün 1927 yılında okuduğu nutkunda değindiği konulardan biri değildir?

36. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarının
giderek ağlarla birbirlerine bağlandığını ileri sürmüş ve “Ağ Toplumu” kavramını geliştirmiştir?
A) Antony Giddens

B) Ulrich Beck

A) Lozan Konferansı

C) George Ritzer

D) Manuel Castel

B) Çerkez Ethem ve Kuvayı Seyyare

E) Daniel Bell

C) Erzurum Kongresi
D) Halifeliğin Kaldırılması
E) Harf İnkılabı

37. 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin ardından ilk
genel seçimler hangi yıl yapılmıştır?
A) 1982

B) 1983
D) 1985

C) 1984
E) 1986
40. Babıâli Baskını ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 23 Ocak 1913 tarihinde, Enver Paşa liderliğindeki bir grup İttihat ve Terakkili tarafından gerçekleştirilmiştir.
B) Baskının ardından, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa
görevinden istifa ettirilmiş, bu makama Mahmut
Paşa getirilmiştir.
C) Baskının ardından, 11 Şubat 1913’te siyasi af çıkarılmıştır.

38. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi
devlet adamlarından biri değildir?

D) I. Balkan Savaşı’ndaki yenilgi, Babıâli Baskınının gerçekleştirilmesinde önemli rol oynamıştır.

A) Mahmut Nedim Paşa

E) Baskının ardından, ordu içindeki Halaskar Zabitan grubu hayli güçlenmiştir.

B) Mehmet Emin Ali Paşa
C) Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa
D) Tevfik Paşa
E) Mithat Paşa

KAMU YÖNETİMİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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