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1. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler yaklaşımlarından 
hangisi insan doğasının kötü niteliği üzerine inşa 
edilmiştir? 

A) Neoliberalizm B) Realizm 

C) Fonksiyonalizm D) İngiliz Okulu 

 E) Karar Verme Kuramı 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki uluslararası ilişkiler yaklaşımlarından 
hangisi pozitivist metodolojiye yönelik bir eleştiri 
içermez? 

A) Eleştirel Kuram  

B) İdealizm 

C) Konstrüktivizm (İnşacılık) 

D) Postmodernizm  

E) Toplumsal cinsiyet çalışmaları 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Kuramın hege-
monya sorununa ilişkin yaklaşımlarından biri 
değildir? 

A) Hegemonya devlete değil sınıflara ait bir olgudur. 

B) Küreselleşmeyi ulus aşırı bir sınıf yürütür. 

C) Hegemonya üretim ilişkilerinin bir süreci olarak 
kurulur. 

D) Hegemonya rıza unsuruna dayanır. 

E) Küresel sistem tek bir devletin hegemonyası 
altında istikrar kazanır. 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde 
Konstrüktivist (İnşacı) Kuram tarafından savunu-
lan görüşlerden biri değildir? 

A) Kimlik, çıkarların ve eylemlerin belirlenmesinde 
önemli bir role sahiptir. 

B) Öznelerarasıcılık (intersubjectivity) uluslararası 
politikayı incelemenin yöntemlerinden biridir. 

C) Aktörlerin davranışlarını uluslararası sistemin 
yapısı belirler. 

D) Normatif yapılar materyal yapılardan önceliklidir. 

E) Yapı ve amil (agent) karşılıklı olarak birbirini inşa 
etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Demokratik Barış Kura-
mının dayandığı görüşlerden biridir? 

A) Savaşların yarattığı çevresel sonuçlar devletleri 
alternatif yollar aramaya iter. 

B) Kamuoyu baskısı devletleri güç kullanmaktan 
alıkoyar. 

C) Demokratik devletler arasındaki güç dengesi 
savaşların çıkmasını önler. 

D) İki kutuplu sistem uluslararası istikrarı korur. 

E) Devletlerin ekonomik olarak kendine yeterliliği 
uluslararası barışı sağlar. 
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6. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde 
Neorealistler ile Neoliberaller arasındaki tartış-
mada yer almaz? 

A) Neorealistler, Neoliberalleri uluslararası örgüt-
lerin devletlerin çıkarlarını yansıttığını görmez-
den gelmekle eleştirirler. 

B) Neoliberaller, Neorealizmin uluslararası sistem-
deki değişimi açıklayamadığını ileri sürerler. 

C) Neorealistler, Neoliberallerin ekonomik karşılıklı 
bağımlılığın çatışmayı önlediği görüşüne karşı 
çıkarlar. 

D) Neoliberaller, Neorealistleri devlet dışındaki 
aktörleri yeterince dikkate almamakla eleştirirler. 

E) Neorealistler, Neoliberalleri demokratikleşme 
boyutunu ihmal etmekle eleştirirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Feminist Uluslararası 
İlişkiler Kuramı tarafından ileri sürülen görüşler-
den biri değildir? 

A) Politik alanda erkek deneyimlerinin evrenselleş-
tirilmesi kadınları görünmez kılmıştır. 

B) Uluslararası ilişkilerde “Kadınlar nerede?” sorusu 
temel alınmalıdır. 

C) Feminizm uluslararası ilişkilerde bir çalışma 
konusudur, bir uluslararası ilişkiler teorisi değil-
dir. 

D) Uluslararası ilişkiler disiplininin egemenlik ve 
iktidar gibi temel kavramları maskülen bir dille 
inşa edilmiştir. 

E) Dünya siyasetinde kadınlara biçilen rolü anlamak 
için iktidar ilişkilerinin inşasını toplumsal cinsiyet 
üzerinden incelemek gerekmektedir. 

 

 

8. Güvenliğin devlet yerine birey odaklı bir perspek-
tifle ele alınması gerektiğini savunan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anayurt güvenliği B) Bölgesel güvenlik 

C) Küresel güvenlik D) İnsani güvenlik 

 E) Ulusal güvenlik 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki Soğuk Savaş dönemi gelişmeleri ve bu 
gelişmelerin aktörleri eşleşmelerinden hangisi 
yanlıştır? 

A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill 

B) Moskova Telgrafları - George Kennan 

C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze 

D) Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası - Nikita 
Kruşçev 

E) Tek Ülkede Sosyalizm İlkesi - Mao Zedung 

 

 

 

 

 

10. “Domino teorisi” kavramı uluslararası ilişkilerde 
aşağıdaki durumlardan hangisini tanımlamak için 
kullanılır? 

A) Bir ülkedeki gelişmenin diğer bölge ülkelerinde 
de benzer sonuçlara yol açması 

B) Bir ülkenin ticaretinde başka bir ülkeye verdiği 
ayrıcalıkların üçüncü ülkeler tarafından da talep 
edilmesi 

C) BM Genel Kurulunda üye ülkelerden bazılarının 
aynı yönde oy kullanması 

D) İki rakip ülkenin silahlanma yarışına girmesi 

E) NATO üyesi bir devletin tehdit algısının diğer üye 
devletleri de aynı ölçüde etkilemesi 
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11. Aşağıdakilerden hangisi IMF ve Dünya Bankasına 
yöneltilen eleştirilerden biri olamaz? 

A) Yaklaşık 150 üyeye sahip olmalarına rağmen 
başkanlarının ABD ve AB ülkelerinden seçilmesi 

B) Önerdikleri ekonomi politikalarının olumsuz 
sonuçlar yaratması 

C) Politikalarının büyük devletler tarafından belir-
lenmesi 

D) Merkezlerinin ABD’de olması 

E) Üyeliğin ekonomik performansa bağlı olması 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikası ile ilgili gelişmelerden biri 
değildir? 

A) 1992 - Petersberg Görevleri 

B) 1998 - St Malo Deklarasyonu 

C) 1999 - Helsinki Temel Hedef (Headline Goal) 
Belgesi 

D) 2002 - Prag Belgesi 

E) 2003 - Berlin Artı (Berlin Plus) Anlaşması 

 

 

 

 

 

13. Alan dışılık (out of area) kavramı aşağıdaki du-
rumlardan hangisini tanımlamak için kullanıl-
mıştır? 

A) NATO’nun kurucu antlaşmasında belirtilen böl-
geler dışında sorumluluk üstlenmesi 

B) AB’nin üye ülkeler dışında askerî sorumluluk 
üstlenmemesi 

C) Almanya’nın Soğuk Savaş sonrasında barış 
gücü operasyonlarına katılması 

D) BM’nin etnik çatışmalara müdahalesi 

E) ABD’nin Latin Amerika’daki askerî operasyonları 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dekolonizasyon (sömür-
geciliğin tasfiyesi) sürecinin uluslararası ilişki-
lerde yarattığı sonuçlardan biri değildir? 

A) BM çerçevesinde Yeni Uluslararası Ekonomik 
Düzen girişiminin ortaya çıkması 

B) Bağlantısızlık hareketinin ortaya çıkması 

C) Uluslararası örgütlerin sayısının artması 

D) Üçüncü Dünyacılığın bir alternatif ideoloji olarak 
ortaya çıkması 

E) Dünyada enerji maliyetlerinin ucuzlaması 

 

 

 

 

15. Uluslararası hukuk – iç hukuk ilişkilerini tanımla-
mada İkici Görüş Kuramını benimseyen bir hukuk 
düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? 

A) Bir hukuk düzeninde geçerli olan kural diğerinde 
doğrudan etki doğurur. 

B) Bir hukuk düzeninde bağlayıcı olan kural diğerin-
de de bağlayıcıdır. 

C) İki hukuk düzeninin kurallarının birbiriyle çatış-
ması olanaksızdır. 

D) İki hukuk düzeninin çatışan kuralları arasında 
tercih yapılabilir. 

E) İki hukuk düzeni arasında ilişki kurmak için ak-
tarma yapılması tercihe bağlıdır. 

 

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi siyasi nitelikli irade 
uyuşmaları olan  “bağlayıcılığı olmayan üstlen-
meler”e bir örnektir? 

A) Milletler Cemiyeti Misakı (1919) 

B) Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) 

C) Helsinki Nihai Senedi (1975) 

D) BM Deniz Hukuk Sözleşmesi (1982) 

E) Kyoto Protokolü (1997) 
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17. Uluslararası hukukun buyruk kuralları (jus cogens) 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Bir kere kabul edildikten sonra hiçbir şekilde 
değiştirilemez. 

B) Aksine hiçbir kuralın konulması olanağı yoktur. 

C) Devletlerin uluslararası topluluğunun bütünü 
tarafından kabul edilmiş olmalıdır. 

D) Kendisiyle çatışan yürürlükteki antlaşmalar batıl 
olur. 

E) Devletlerin antlaşma yapma iradesini sınırlar. 

 

 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi antlaşmalar hukukunun 
öngördüğü tamamlayıcı yorum kurallarından 
biridir? 

A) Konu ve amaca uygun yorum 

B) Terimlerin olağan anlamına uygun yorum 

C) İyi niyetli yorum 

D) Hazırlık çalışmalarını dikkate alan yorum 

E) Metnin bütününü göz önüne alan yorum 

 

 

 

 

19. Devletlerin tanınması ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) Mevcut bir devletten ayrılarak kurulan devletler 
tanınmaya ihtiyaç duymaz. 

B) Tanıma, diplomatik ilişki kurmayı da zorunlu 
kılar. 

C) BM üyesi olmayan bir devlet tanınamaz. 

D) Aynı uluslararası konferansa katılmak tanıma 
anlamına gelir. 

E) Bir devleti tanımak, o devlet hükûmetini de 
tanımak anlamına gelmez. 

 

 

 

20. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk kişi-
liği açısından uluslararası örgütleri devletlerden 
ayıran temel özelliktir? 

A) İşlevsel kişilik B) Aktif kişilik  

C) Pasif kişilik  D) Tüzel kişilik 

 E) Kurumsal kişilik 

 

 

 

 

 

 

 

21. Aşağıdakilerden hangisi bir devlet olmakla birlik-
te BM’de gözlemci üye statüsündedir? 

A) Andora  B) İsviçre C) San Marino 

 D) Vatikan E) Monako 

 

 

 

 

 

 

 

22. Meşru müdafaa hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 

A) Ancak bir saldırı karşısında söz konusudur. 

B) Kullanılan güç saldırı ile orantılı olmalıdır. 

C) BM Antlaşması’nın 2/4. maddesinde düzen-
lenmiştir. 

D) BM Güvenlik Konseyi devreye girene kadar 
başvurulabilir. 

E) Bireysel ya da kolektif olarak kullanılabilir. 
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23. Aşağıdaki durumların hangisinde devletlerin 
objektif sorumluluğa sahip olduğu genel kabul 
görür? 

A) Endüstriyel tesislerin çevresel zararları 

B) Uzay araçlarının neden olacağı zararlar 

C) Uluslararası akarsuların kirlenmesi 

D) Atmosfere sera gazı emisyonu 

E) Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi “zararla karşılık”ın 
“misilleme”den temel farkını ifade eder? 

A) Uluslararası hukuka uyulmasını sağlama yön-
temi olma 

B) Uluslararası hukuka aykırı olmayan bir eyleme 
karşı söz konusu olma 

C) Ancak bir yargı kararına kadar uygulanabilme 

D) BM desteğinin gerekli olması 

E) Uluslararası hukuka aykırı yolların kullanılması 

 

 

 

 

 

25. Uyuşmazlıklarını hakemlik yoluyla çözmek iste-
yen devletlerin hazırlayacakları tahkimnamede 
aşağıdakilerden hangisini belirleme yetkisi 
yoktur? 

A) Uyuşmazlığa uygulanacak kurallar  

B) Kararın bağlayıcı olup olmayacağı 

C) Hakem sayısı 

D) Kullanılacak dil ya da diller 

E) Mahkemenin yeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdaki silah türlerinden hangisinin kullanımını 
yasaklayan uluslararası bir düzenleme yoktur? 

A) Nükleer silahlar B) Kimyasal silahlar 

C) Biyolojik silahlar D) Bakteriyolojik silahlar 

 E) Kara mayınları 
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27. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleş-
mesi’nin getirdiği düzenlemelerden biri değildir? 

A) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması 

B) Boğazların silahsızlandırılmış statüsünün sona 
erdirilmesi 

C) Boğazların askerden arındırılmış statüsünün 
sona erdirilmesi 

D) Boğazların uluslararası boğaz statüsünün sona 
erdirilmesi 

E) Boğazlardaki seyrüsefer serbestliğinin süresiz 
kılınması 

 

 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi bir başka devlet ülkesini 
işgal ettiği gerekçesiyle Milletler Cemiyeti üyeli-
ğinden çıkarılan tek devlettir? 

A) ABD  B) Sovyetler Birliği 

C) Almanya  D) Japonya 

 E) İtalya 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 Osmanlı Rus 
savaşının sonuçlarından biridir? 

A) Rusya’nın ticaret gemilerine Boğazlardan geçiş 
hakkı tanınmıştır. 

B) Osmanlı ve Rusya arasında karşılıklı saldır-
mazlık anlaşması yapılmıştır. 

C) İngiltere, Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koru-
ma politikasından vazgeçmiştir. 

D) Fransa, Rusya’ya karşı Osmanlı’nın toprak 
bütünlüğünü koruma politikasına geçmiştir. 

E) Rusya Osmanlı topraklarındaki tüm gayrimüs-
limlerin hamiliğini üstlenmiştir. 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi 1885 - Berlin Konferansı 
nın sonuçlarından biridir? 

A) Afrika kıtasındaki sömürge girişimlerinde sözlü 
işgal ilkesinin kabulü 

B) Osmanlı topraklarının İngiltere ve Fransa 
arasında paylaşılması 

C) Bulgaristan’ın bağımsızlığını kazanması 

D) Esir ticaretine son verilmesi  

E) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun sona 
ermesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere ve Fransa’nın 
Nazi Almanyası’na karşı izlediği “yatıştırma” 
politikası olarak tanımlanamaz? 

A) İngiltere ve Fransa’nın, Çekoslovakya’nın 
Almanya tarafından ele geçirilmesine tepkisiz 
kalmaları 

B) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Ren 
bölgesini silahlandırmasına tepkisiz kalmaları 

C) İngiltere ve Fransa’nın, Avusturya’nın Almanya 
tarafından ilhak edilmesine tepkisiz kalmaları 

D) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın Polonya’yı 
işgaline tepkisiz kalmaları 

E) İngiltere ve Fransa’nın, Almanya’nın hava 
kuvvetleri oluşturmasına tepkisiz kalmaları  
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32. Millî Mücadele döneminde Ankara Hükûmeti’nin 
imzaladığı ilk anlaşma aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

A) Ermenistan ile Gümrü Anlaşması 

B) Fransa ile Ankara Anlaşması 

C) İtalya ile San Remo Anlaşması 

D) Sovyetler Birliği ile Moskova Anlaşması 

E) İngiltere ile Londra Anlaşması  

 

 

 

 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi Arap milliyetçiliğinin 
yarattığı bölgesel sonuçlardan biridir? 

A) 1958’de Mısır ile Suriye’nin birleşmesi 

B) 1969’da İslam Konferansı Örgütünün kurulması  

C) 1970’te Ürdün’de iç savaşın çıkması 

D) 1977’de Enver Sedat’ın Kudüs’ü ziyareti  

E) 1991 Körfez Savaşından sonra Filistinlilere 
yönelik desteğin artması  

 

 

 

 

 

 

34. 1978 - Camp David Anlaşmaları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Filistinlilere özerklik verilmesi kabul edilmiştir. 

B) Mısır ve İsrail arasında imzalanmıştır. 

C) Sina yarımadası Mısır’a geri verilmiştir. 

D) İsrail ile Suriye arasında barış müzakerelerine 
başlanması kabul edilmiştir. 

E) İsrail ile bir Arap devleti arasında imzalanan ilk 
barış anlaşmasıdır. 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ın ortaya 
çıkmasına neden olan gelişmelerden biri olarak 
kabul edilir? 

A) 1946 - İran Meclisi’nin Sovyetler Birliği ile petrol 
anlaşmasını iptal etmesi  

B) 1948 - Berlin Krizi 

C) 1948 - Yugoslavya’nın Kominform’dan atılması 

D) 1948 - İsrail’in kurulması 

E) 1956 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. 
Kongresi kararları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde 
Asya’da yaşanan siyasi gelişmelerden biri değil-
dir? 

A) Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorunu-
nun ortaya çıkması 

B) Çin ve Hindistan arasında sınır çatışmasının 
yaşanması 

C) Vietnam’ın Kamboçya’yı işgali 

D) SSCB ve Çin arasında sınır çatışmasının 
yaşanması 

E) Japonya ile SSCB’nin Kuril Adaları nedeniyle 
çatışmaları 
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37. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde 
ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan kriz-
lerden biri değildir? 

A) 1948 - Prag Darbesi B) 1956 - Süveyş Krizi 

C) 1960 - U-2 Krizi D) 1962 - Küba Krizi 

 E) 1979 - Afganistan Krizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Türkiye ve Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkiler 
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Orta Asya ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanma-
larının ardından Türkiye bu ülkelere bir model 
olarak sunulmuştur. 

B) Türkiye, 1990’ların başında etnik ve dinsel 
bağlardan hareket ederek bu ülkelerle yakın-
laşma politikası izlemiştir. 

C) Türkiye’nin Dağlık Karabağ sorununda günü-
müze dek tarafsız bir tutum benimsemesi Orta 
Asya ülkelerinin tepkisini çekmiştir. 

D) Türkiye’nin bölgeye açılma politikasındaki plan-
sızlık ve yetersizlik, ikili ilişkilerin yoğunluğunun 
1990’ların ikinci yarısından itibaren azalmasına 
neden olmuştur. 

E) Türkiye, Askerî Eğitim ve İşbirliği Antlaşmaları 
aracılığıyla Orta Asya ülkelerinde askerî perso-
nel yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. 

 

 

 

 

39. Türkiye - ABD ilişkileriyle ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi doğrudur? 

A) ABD, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girme-
sini desteklemiştir. 

B) Türkiye, ABD’nin NATO aracılığıyla Yugoslav-
ya’yı bombalamasına itiraz etmiştir. 

C) ABD, Türkiye’ye yaptığı her 7 birimlik askerî 
yardım için Yunanistan’a 10 birimlik askerî 
yardım yapmıştır. 

D) Türkiye, ABD’den gelen Johnson Mektubu’ndan 
sonra ülkedeki ABD üslerinin faaliyetlerini askıya 
almıştır. 

E) Türkiye - ABD ilişkilerinin çerçevesini oluşturan 
Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması 
1990’da yenilenmeyerek yürürlükten kalkmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi 1990’larda yaşanan 
Makedonya sorunuyla ilgili gelişmelerden biri 
değildir? 

A) Yunanistan, Makedonya adının kendi tarihine ait 
olduğunu savunmuştur. 

B) Yunanistan, Makedonya’nın uluslararası örgüt-
lere üyeliğini engellemeye çalışmıştır. 

C) Makedonya, Yunanistan’daki Makedon azınlığın 
baskı altında olduğunu ileri sürmüştür. 

D) Makedonya, Arnavutluk’taki Makedon azınlığın 
haklarının çiğnendiğini ileri sürmüştür. 

E) Bulgaristan, Makedonya’nın Bulgaristan tarihinin 
simgelerini kendisine mal etmeye çalıştığını ileri 
sürmüştür. 
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