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1. Belirli amaç veya amaçları gerçekleştirmek için iş 
birliği içinde yürütülen grup faaliyetine ne ad ve-
rilir?

A) Yönetim
B) İdare
C) Yönetişim
D) Denetleme
E) Örgütlenme

2. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim yaklaşı-
mının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Gelecekte ulaşılmak istenilen amaçların belirlen-
mesi

B) Belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili bir 
zaman planlamasının oluşturulması

C) Çelişen ekonomik ve sosyal çıkarlar arasında dü-
zenleme yapılması

D) Örgütün içinde yer aldığı çevrenin, bugünü ve gele-
ceği dikkate alınarak nesnel olarak analiz edilmesi

E) Örgütün mevcut durumunun, özellikle kapasite 
yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin ilkeleri 
arasında yer almaz?

A) Katılımcılık
B) Bütçeleme
C) Tarafsızlık
D) Çok yönlülük
E) Verimlilik

4. Merkezî yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki, 
görev ve kaynak aktarımını ifade eden kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Stafilizasyon
B) Resesyon
C) Sendikasyon
D) Enformasyon
E) Desantralizasyon

5. Aşağıdaki isimlerden hangisine göre kamu yöneti-
mi bilimi insan davranışının karmaşıklığını tanıma-
lı, idari durumlarla ilgili normatif değer sorunlarıy-
la ilgilenmeli ve kendisi (kamu yönetimi) ile kendi 
sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi göz önünde tut-
malıdır?

A) Woods
B) Dahl
C) Spencer
D) Waldo
E) Kahn 

6. İnsan İlişkileri Teorisi aşağıdaki isimlerden hangisi 
tarafından öne sürülmüştür?

A) Elton Mayo
B) Woodrow Wilson
C) Chester Barnard
D) Herbert A. Simon
E) Dwight Waldo

7. Bürokrasiyi devlet işlerinin profesyonel yöneticile-
rin elinde olduğu bir sistem olarak tanımlayan isim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gournay
B) Marx
C) Mill
D) Michels
E) Weber

8. Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre bürokrasi-
nin temel özelliklerinden biridir?

A) Gayrişahsiliği
B) Biçimselliği
C) Görev hiyerarşisi
D) Rasyonelliği
E) Kariyer yapısı

9. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra 
örgütü kapsamında yer almaz?

A) İl
B) Bucak
C) Bölge
D) İlçe
E) Mahalle 

10. Aşağıdakilerden hangisi merkezdeki yardımcı ku-
ruluşlara örnek olarak verilemez?

A) Yüksek Askeri Şura
B) Kamu İktisadi Kuruluşları
C) Terörle Mücadele Yüksek Kurulu
D) Yüksek Planlama Kurulu
E) Danıştay ve Sayıştay
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11. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin dayan-
dığı değerler/ilkelerden biri değildir?

A) Demokrasi ve katılım
B) İdari etkinlik
C) Özerklik
D) Özgürlük
E) Yerinden paylaşım

12. Kamu politikasının özellikleri arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

A) Politika, karardan daha geniş ve onu da kapsayan 
bir süreçtir.

B) Politika, yönetimden çok fazla ayrılabilen bir şey 
değildir.

C) Kamu politikaları önceden kesinlikle tahmin edilen 
sonuçlara sahiptir.

D) Politika, niyetler (amaçlar) kadar davranışları da 
kapsamaktadır.

E) Politika, olumlu bir hareketi içerdiği gibi hareketsiz 
durmayı da içerir.

13. Aşağıdakilerden hangisi kamu politikalarında rol 
oynayan aktörlerden biri değildir?

A) Koalisyon
B) Seçmenler
C) Baskı grupları
D) Bürokratlar
E) Siyasi partiler

14. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde kamu politi-
kası, siyasal sistemin çevreden yükselen beklenti 
ve istemlere verdiği karşılık olarak görülmektedir?

A) Kurumsal yaklaşım
B) Bürokratik yaklaşım
C) Kamusal yaklaşım
D) Sistem yaklaşımı
E) Rasyonel yaklaşım

15. Kamu ve özel sektördeki insan kaynakları yaklaşı-
mının benzerlikleri arasında aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz?

A) Her iki kesimde de insan kaynakları yönetimi, örgü-
tün beşerî yönü ile ilgilidir.

B) Her iki kesimde de iş bölümü, hiyerarşi, yazılı kural-
lar, tarafsızlık gibi bir takım öğeleri içeren bir yapı, 
norm ve ilişkiler düzeni bulunmaktadır.

C) Her ikisinde de kamu yararı ağır basan faaliyetler-
den oluşur.

D) Her iki kesimde de insan kaynakları yönetiminde, 
kalite, verimlilik, etkinlik, kariyer, dürüstlük, 
performans ve profesyonellik gibi değer ve ilkeler 
önem kazanmıştır.

E) Her kesimde de insan kaynaklarına ilişkin, girdiler-
den daha çok çıktılara ve sonuçlara yönelme eğili-
mi egemen olmaya başlamıştır.

16. Aşağıdakilerden hangisi organizasyonların kadro 
sınıflandırmasını kullanmalarının nedenlerinden 
biri değildir?

A) Nöbetleşe çalışma zamanları kullanımını sağlamak
B) Objektif kadro envanterlerini çıkarmak ve sürdür-

mek
C) Benzer işler arasında eşitliği sağlamak
D) İşleri yerine getirmek için gerekli olan becerilerle 

görevler arasında bağlantı kurmak
E) Aynı işlerde çalışanlar üzerinde yapılacak değer-

lendirmelerde standart sağlamak

17. Türkiye’de insan kaynakları yönetiminin özellikleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Memurluk açık bir kariyer düşüncesine dayanır.
B) Memurluğa girişte genel öğrenim esastır.
C) Hizmete giriş merkezî bir sınav sistemiyle gerçek-

leştirilir.
D) Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi belirleyici 

bir ölçüttür.
E) Aylıklar ve ücretler, sınıf ve derece esasına göre 

düzenlenmiştir.

18. Aşağıdakilerden hangisi güçlendirilmiş hesap veri-
lebilirliğin vaatlerinden biri değildir?

A) Demokrasi taahhüdü
B) Adalet taahhüdü
C) Etik davranış taahhüdü
D) Performans taahhüdü
E) Kariyer taahhüdü

19. Yasama organı üzerindeki kamu yönetimi denetimi 
aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile gerçekleştiri-
lir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Cumhurbaşkanı
C) Başbakan
D) Danıştay
E) Anayasa Mahkemesi

20. Kamu yönetiminde bütünlüğü sağlamak amacıyla 
merkezi yönetimin yerinden yönetim kuruluşları 
üzerinde yasalarda açıkça öngörülen yetkilerine 
ad verilir?

A) Dış denetim
B) Vesayet denetimi
C) Hiyerarşik denetim
D) Aracı kuruluşlar ile denetim
E) İç denetim
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CEVAP ANAHTARI

1 A 11 E

2 C 12 C

3 D 13 A

4 E 14 D

5 B 15 C

6 A 16 A

7 C 17 A

8 D 18 E

9 E 19 A

10 B 20 B


