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1. Siyasal düşünceler tarihinde, siyasette etiğin 
önemini ilk kez savunan düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Pythagoras  B) Thales 

C) Diogenes  D) Sokrates 

 E) Heraklitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin temel 
disiplinlerinden biri değildir? 

A) Siyaset felsefesi 

B) Uluslararası ilişkiler 

C) Politik ekonomi 

D) Siyasal düşünceler tarihi 

E) Yöntem bilimi 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Max Weber’in meşru ikti-
dar modeline temel oluşturan otorite türlerinden 
biri değildir? 

A) Geleneksel otorite 

B) Yasal ve akılcı otorite 

C) Bürokratik otorite 

D) Militarist otorite 

E) Karizmatik otorite 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi otoriter rejimin özellikle-
rinden biri değildir? 

A) Kapsayıcı ideoloji B) Pazar ekonomisi 

C) Tek parti  D) Organize terör 

 E) İletişimde tekel 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminin 
özelliklerinden biridir? 

A) Egemenlik kavramına vurgu 

B) İki dünya teorisi 

C) Feodalitenin güçlenmesi 

D) Kilise egemenliğinin kabulü 

E) Ebedi yasanın adaleti belirlemesi 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’nün savun-
duğu siyasal görüşlerden biri değildir? 

A) Kuvvetler ayrılığı 

B) Doğal hukuk kuramı 

C) Despotizm, monarşizm ve cumhuriyet olarak üç 
farklı yönetim anlayışı 

D) Siyaset biliminin teolojik etkilerden arındırılması 

E) Toplumsal olayların nedensellik içinde açıklan-
ması yöntemi 
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7.  
I. Tali kurucu iktidarın, Anayasa’da düzenlenen 

temel hak ve özgürlükleri sınırlayan değişiklikler 
yapması mümkün değildir. 

II. Tali kurucu iktidar, Anayasa’yı değiştirirken 
Anayasa’da ve ilgili mevzuatta öngörülen 
değiştirme usulleriyle bağlıdır. 

III. Tali kurucu iktidarın karşısında, kendisini sınır-
layan hiçbir sosyolojik engel mevcut değildir. 

IV. Tali kurucu iktidarın, Anayasa’nın değiştirilme 
biçimini değiştirmesi mümkündür. 

V. Halkın, referandum yoluyla tali kurucu iktidarın 
gerçekleştirdiği bir Anayasa değişikliği hakkında 
son sözü söyleyebilmesi mümkündür. 

1982 Anayasası’na göre, tali kurucu iktidar kavra-
mı ve tali kuruculuk işleviyle ilgili yukarıdaki ifa-
delerden hangileri doğrudur? 

A) I, II ve IV  B) I, II ve V 

C) II, III ve IV  D) II, IV ve V 

 E) III, IV ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa’ya uygunlu-
ğu Anayasa Mahkemesince denetlenemez? 

A) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası 
antlaşmalar 

B) Bütçe kanunları 

C) TBMM İçtüzüğü 

D) Kesin hesap kanunları 

E) Özel af kanunları 

 

 

 

 

9.  
I. Yargıtay 

II. Danıştay 

III. Ağır ceza mahkemesi 

IV. Anayasa Mahkemesi 

V. Askeri Yargıtay 

Yukarıdaki mahkemelerden hangilerinin üyeleri-
nin seçiminde Cumhurbaşkanı yetkili değildir? 

A) I ve III  B) I ve IV C) I ve V 

 D) II ve IV E) II ve V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, anayasaların değiştiril-
mesini zorlaştıran katılık ölçütlerinden biri 
değildir? 

A) Anayasa’da değiştirilmesi yasak olan maddelerin 
bulunması 

B) Anayasa değişikliği tekliflerinin, yasama organın-
da 2 kez görüşülmesinin gerekmesi 

C) Anayasa değişikliklerinin kabul edilebilmesi için 
olağan kanunlara göre daha nitelikli çoğunlukla-
rın aranması 

D) TBMM’ce üye tam sayısının beşte üç ile üçte iki 
arasında bir çoğunlukla kabul edilen bir anayasa 
değişikliğinin, Cumhurbaşkanınca bir kez daha 
görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilmediği 
takdirde halk oyuna sunulmasının zorunlu olması 

E) Anayasa değişikliklerinin, Resmi Gazete’de ya-
yımlandığı gün değil daha ileri bir tarihte yürür-
lüğe girmesi 
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11. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişiklikleri-
nin denetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si doğrudur? 

A) Anayasa değişikliklerinin denetimi sadece siyasi 
denetim yoluyla gerçekleştirilir. 

B) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini 
sa-dece şekil açısından denetleyebilir. 

C) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerini 
esas açısından da denetleyebilir. 

D) Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin, 
ancak TBMM’nin denetlemesine izin verdiği bö-
lümlerini denetleyebilir. 

E) Anayasa değişiklikleri hiçbir biçimde denetlene-
mez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma 
gibi geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, 
Cumhurbaşkanlığına vekâlet etme görevini aşağı-
dakilerden hangisi üstlenir? 

A) Başbakan  

B) Anayasa Mahkemesi Başkanı 

C) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 

D) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 

E) TBMM Başkanı 

 

 

 

 

 

 

13. Hata ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Saik hatası da duruma göre esaslı hata olabilir. 

B) Hataya düşen taraf, sözleşmeyi iptal etmese de 
karşı taraftan tazminat isteyebilir. 

C) Hataya düşen taraf sözleşmeyi hatayı öğrendiği 
tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edebilir. 

D) Akdin konusunda hata duruma göre esaslı hata 
sayılmayabilir. 

E) Hata karşı tarafça anlaşılabiliyorsa sözleşme 
kurulmuş olmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi bir itirazın konusunu 
oluşturmaz? 

A) İbra  

B) Muvazaa  

C) Sözleşme taraflarından birinin ayırt etme gücüne 
sahip olmaması 

D) Adi kefalette alacaklının asıl borçluya başvurma-
dan kefile başvurması 

E) Sözleşmenin hile nedeniyle iptal edilmiş olması 
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15. Karinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Babalık karinesi adi karinedir. 

B) Birlikte ölüm karinesi adi karinedir. 

C) Nüfus sicilindeki kayıtların doğruluğu hakkında 
karine kesin karinedir. 

D) Gaiplik karinesi adi karinedir. 

E) Taşınıra bir sınırlı ayni hak iddiasıyla zilyet bulu-
nan kimsenin iddia ettiği hakkın varlığı karine 
olarak kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Dürüstlük ilkesinin işleviyle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Dürüstlük ilkesi sözleşmenin tamamlanmasında 
uygulanır. 

B) Dürüstlük ilkesi sadece kanunda öngörülen hal-
lerde uygulanır. 

C) Dürüstlük ilkesi sözleşme hükümlerinin yorumun-
da uygulanır. 

D) Dürüstlük ilkesi örtülü boşlukların doldurulmasın-
da uygulanır. 

E) Dürüstlük ilkesi bir kanun hükmünün yorumunda 
uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim akımı-
nın çıkış noktasını oluşturan temel görüştür? 

A) Yönetim, bilimsel esaslara dayalı temel ilkeler 
üzerinde yürütülmelidir. 

B) Yönetimin geliştirilmesi için bilimsel araştırmala-
ra önem verilmelidir. 

C) Bir işi en iyi yapmanın tek bir yöntemi vardır ve 
bunun araştırılarak bulunması gerekir. 

D) Çalışanların uzmanlık bilgileri işletmeler için yol 
göstericidir. 

E) Bir işletme için en vazgeçilmez ilke denetim 
ilkesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. İnsan kaynakları yönetiminde, “iş genişletme” ne 
demektir? 

A) Beceri geliştirmek için belirli sürelerle iş değişik-
liği yapılması 

B) İşgörenin zamanını kendisinin ayarlayabileceği 
çalışma düzeni kurulması 

C) İşin üretim standardının değiştirilmesi 

D) İşgörenin görevlerinin yatay biçimde genişletil-
mesi 

E) Görevlerin sorumluluk düzeyinin ve içeriğinin 
genişletilmesi 
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19. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetiminde 
ücret politikalarını doğrudan etkilemez? 

A) İş gücü piyasası 

B) Sendikalar 

C) Sağlık şartları 

D) Yasal düzenlemeler 

E) Asgari yaşam şartları 

 

 

 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi proje örgütünün en 
belirleyici özelliğidir? 

A) Az sayıda çalışandan oluşması 

B) Proje süresi ile sınırlı olması 

C) Uzmanlaşmanın öne çıkması 

D) Zaman süresi kısıtlı işlerin hızlı biçimde yapılma-
sını sağlaması 

E) Basık hiyerarşiye sahip olması 

 

 

 

 

 

 

21. Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” olarak bilinen 
güdüleme kuramının temel varsayımı aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Bir ihtiyacı giderebilecek birden fazla hedef ola-
bilir. 

B) İhtiyaçlar geçicidir. 

C) İhtiyaçlar giderilmeden birey güdülenemez. 

D) Bireyin öncelikli ihtiyaçları kendini gerçekleştir-
mesine yöneliktir. 

E) İhtiyaçlar sıralıdır ve giderilemeyen ihtiyaçlar bi-
reyi güdüler. 

22. Örgütsel iletişimde kişinin inandıklarına ters dü-
şen bilgileri duymazlıktan veya görmezlikten gel-
mesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? 

A) Değer yargılama B) Seçici algılama 

C) Bilgiyi çarpıtma D) Algı yanılması 

 E) Filtreleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 1982 Anayasası’na göre, kamulaştırma bedelinin 
taksitle ödenebilmesinin mümkün görüldüğü hal-
lerde taksitlendirme süresi en fazla kaç yıl olabi-
lir? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. 1982 Anayasası’na göre, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarıyla ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüzel kişilikleri vardır. 

B) Organlarının seçiminde siyasi partiler aday gös-
teremezler. 

C) Organlarının seçimi yargı gözetimi altında yapı-
lır. 

D) Organları kendi üyeleri tarafından seçilir. 

E) Organları açık oyla seçilir. 
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25. 1982 Anayasası’na göre, yürütmeyle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yürütme yetkisi ve görevine ilişkin tek sorumlu-
luk Cumhurbaşkanına aittir. 

B) Başbakan TBMM üyeleri arasından seçilir. 

C) Bakanlar Kurulunu oluşturan Başbakan ve tüm 
bakanlar hükûmetin genel siyasetinin yürütülme-
sinden birlikte sorumludur. 

D) TBMM dışından da Cumhurbaşkanı seçilmesi 
mümkündür. 

E) Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak 
hükûmetin genel siyasetinin yürütülmesini göze-
tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özel-
liklerinden biri değildir? 

A) Kuruluş esasları kanunla belirlenir. 

B) Devlet tüzel kişiliği içinde yer almazlar. 

C) Türlerinin belirlenmesi Anayasa’yla yapılmıştır. 

D) Kendi aralarında birlik kurmaları İçişleri Bakanı-
nın iznine tabidir. 

E) Karar organları kanunda gösterilen seçmenler 
tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel 
kişileridir. 

 

 

 

27. Köy derneği kimlerden oluşur? 

A) Köy ihtiyar heyetince seçilen köy halkından 

B) Köy ihtiyar heyetinden 

C) Aynı ildeki köylerin muhtarlıklarından 

D) Dernekler Kanunu çerçevesinde, üye olmak iste-
yen reşit köy ahalisinden 

E) Köyde yaşayan seçmenlerden 

 

 

 

 

 

 

 

28. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangi-
sinin yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur? 

A) Başbakanlık  B) İl özel idaresi 

C) İlçe idaresi  D) Belediye 

 E) Köy 

 

 

 

 

 

 

29. Tarih öncesinden günümüze değin gelen farklı 
uygarlıkların ürünü olan, ait oldukları dönemlerin 
toplumsal, ekonomik, mimari ve benzeri özellikle-
rini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarih-
sel olayların yer aldığı yerler ile doğal özellikleri 
bakımından korunması gereken yerlere ne ad 
verilir? 

A) Ören yeri 

B) Sit alanı 

C) Kültür varlığı alanı 

D) Tarihi eser alanı 

E) Arkeolojik alan 
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30. Türkiye’de “gecekondu” kavramı konuşma diline 
ve kentleşme literatürüne hangi yıldan itibaren 
girmeye başlamıştır? 

A) 1940  B) 1945  C) 1950 

 D) 1960  E) 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi kent planlarının hazırlan-
masında gözetilen ilkelerden biri değildir? 

A) Genellik ilkesi 

B) Geniş kapsamlılık ilkesi 

C) Uzun süreli olma ilkesi 

D) Zorunluluk ilkesi 

E) Kalkınma ilkesi 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ailelerin konut gereksinimlerini karşılamak için 
devletçe saptanan önceliklere göre alınan yasal 
ve eylemsel önlemlerin tümüne ne ad verilir? 

A) Yerleşme politikası 

B) Kentleşme politikası 

C) Konut politikası 

D) Yapı politikası 

E) Uydu kent politikası 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi kent planlaması süreci-
nin evrelerinden biri değildir? 

A) Hedeflerin belirlenmesi 

B) Araştırma ve çözümleme 

C) Plan yapma ya da karar verme 

D) Planın uygulanması 

E) Kentin büyümesini doğal akışına bırakma 

 

 

 

 

 

 

 

34. Merkezdeki kent ile onun yakın etki alanı içinde bulu-
nan yerleşmeler, fiziksel yönden birleşmiş olmasalar 
da ekonomik ve toplumsal yönlerden birleşmiş olabi-
lirler. 

Bu şekilde bütünleşmiş birimlere ne ad verilir? 

A) Metropoliten bölge B) Megalopolis 

C) Ekümenopolis D) Uydu kent bölgesi 

 E) Mücavir alan 

 

 

 

 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi toplumların gelişmişlik 
düzeyini mekanik ve organik dayanışma süreçle-
riyle açıklamıştır? 

A) Max Weber  B) Karl Marx 

C) Herbert Spencer D) Emile Durkheim 

 E) Auguste Comte 

 

 

 

 



 
A 

 
KPSS-AB-PÖ/2007 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

 36 

36. Yüz yüze, duygusal, sıcak, resmî olmayan ilişkile-
rin var olduğu ve üyelerinin birbirlerini yakından 
tanıdığı sosyal gruplara ne ad verilir? 

A) Birincil gruplar B) İkincil gruplar 

C) Üçüncül gruplar D) Referans grupları 

 E) Akran grupları 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Prens Sabahaddin aşağıdakilerin hangisinde yer 
almıştır? 

A) Kadro Hareketi 

B) Jön Türk Hareketi 

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası 

D) Yön Hareketi 

E) Ülkü Hareketi 

 

 

 

 

 

 

 

38. Takrir-i Sükûn Kanunu hangi dönemde yürürlüğe 
girmiştir? 

A) I. Meşrutiyet Dönemi 

B) II. Meşrutiyet Dönemi 

C) Tanzimat Dönemi 

D) Erken Cumhuriyet Dönemi 

E) Millî Şef Dönemi 

 

 

 

39. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nda yer 
alan, iktidar partisinin mutlak egemenliğinin ön-
lenmesine yönelik düzenlemelerden biri değildir? 

A) Nispi temsil sistemi 

B) Bağımsız bir Anayasa Mahkemesi 

C) Cumhuriyet Senatosu adında bir ikinci meclis 

D) Temel hak ve özgürlükler 

E) Bürokrasinin güçlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Türkçülüğün manifestosu olarak bilinen Üç Tarz-ı 
Siyaset aşağıdakilerden hangisinin eseridir? 

A) Ziya Gökalp  B) İbrahim Kafesoğlu 

C) Yusuf Akçura D) Muharrem Ergin 

 E) Ahmet Ağaoğlu 
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