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ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1)  Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na hangi ülkenin müttefiki olarak girmiş-
tir?
a) Fransa
b) Rusya
c) Almanya
d) İngiltere

2) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Misak-ı Millînin ilanı
c) TBMM’nin açılması
d) Halifeliğin kaldırılması

3) Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde kurulan ve başkanlığını Mustafa Kemal
Atatürk’ün yaptığı kurulun adı nedir?
a) Kuvay-ı Milliye
b) Milli Kongre Cemiyeti
c) Temsil Heyeti
d) Millî Meclis

4)  Mustafa Kemal Atatürk’e Batı Cephesindeki hangi savaş sonrasında Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Büyük Taarruz
c) Kütahya- Eskişehir Muharebesi
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi
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5) “Misak-ı Millî” nerede kabul edilmiştir?
a) Temsil Heyetinde
b) Mebusan Meclisinde
c) Amasya Görüşmelerinde
d) Londra Konferansında

6) Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Londra Konferansı

7) Hatay’ın Anavatan’a katılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1936
d) 1932

8) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) Batıcılık
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9) Harf İnkılabı hangi yılda gerçekleştirilmiştir?
a) 1928
b) 1937
c) 1923
d) 1926

10) Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932
yılında Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) İstanbul Üniversitesi

11)  1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Samsun
b) Kastamonu
c) Eskişehir
d) İzmir

12) Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun kurulmasının temel ama-
cıdır?
a) Güneş Dil teorisini ispatlamak
b) Osmanlıcanın izlerini silmek
c) Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
d) Türk dilini Avrupa dillerine benzetmek
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13) Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomiyi düzenlemeye yöneliktir? 
a) Halkçılık
b) Devletçilik
c) Laiklik
d) Milliyetçilik

14) Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilerek herkesin eşit olarak
kabul edilmesi Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik

15) İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 12 Mart 1921
c) 29 Ekim 1923
d) 20 Ocak 1921

16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre milleti oluşturan ögelerden biri
değildir?
a) Dil Birliği
b) Tarih Birliği
c) Kültür Birliği
d) Irk Birliği
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17)  Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda Türkiye’nin istediği
şekilde çözülememiştir?
a) Hatay Sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya Sorunu
d) Yunanistan Sınırı

18) Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biridir?
a) Kılık kıyafet inkılabı
b) Medeni Kanunun kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması

19) Yeni Türk Devletinin ilk anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 1921
b) 1936
c) 1926
d) 1924

20) Laik düzene geçişte aşağıdaki inkılaplardan hangisi en etkin rolü oyna-
mıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı
d) Uluslararası ölçülerin kabulü
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21) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 29 Ekim 1923
b) 3 Mart 1924
c) 23 Nisan 1920
d) 19 Mayıs 1919

22) Mustafa Kemal “gazilik” unvanı ve “ mareşallik” rütbesini hangi savaş
sonrasında almıştır?
a) Çanakkale Savaşı
b) Büyük Taarruz
c) Sakarya Savaşı
d) 1. İnönü Savaşı

23)  Milli Mücadele döneminde Ermeniler ile yapılan hangi antlaşma ile Doğu
Cephesi kapanmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Ankara Antlaşması
d) Lozan Antlaşması

24) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı
Devleti ile imzalanmıştır?
a) Versailles (Versay) Antlaşması
b) Sevres (Sevr) Antlaşması
c) Neuilly (Nöyi) Antlaşması
d) Saint-Germen (Sen-Jermen) Antlaşması
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25) Milli Mücadele döneminde yapılan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi 
doğu sınırımızı belirleyen antlaşmalardan biri değildir?
a) Ankara Antlaşması
b) Gümrü Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Kars Antlaşması

26) Mustafa Kemal’e hangi ilimizde suikast girişiminde bulunulmuştur?
a) İzmir
b) Çanakkale
c) Ankara
d) Sivas

27)  Millî Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma ile güney sınırımız be-
lirlenmiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması

28) Atatürk ilkelerinden hangisi toplum hayatında dini tutuculuğun yerine
aklın ve bilimin egemen olmasını amaçlamıştır?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) İnkılapçılık
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29) Lozan Barış Antlaşmasında belirlenemeyen sınırımız aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Türkiye - Suriye
b) Türkiye - İran
c) Türkiye - Irak
d) Türkiye – Yunanistan

30) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son padişahıdır?
a) Vahdettin
b) Abdülmecit Efendi
c) Kanuni Sultan Süleyman
d) II. Abdülhamid

31) Dış Politika sorunlarında yabancı okullar konusunda Türkiye’nin en çok
sorun yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) ABD
b) İngiltere
c) Yunanistan
d) Fransa

32) Mustafa Kemal Atatürk hangi tarihte Samsun’a çıkmıştır?
a) 23 Nisan 1919
b) 28 Ocak 1920
c) 19 Mayıs 1919
d) 27 Aralık 1919
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33) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 13 Ekim 1923
d) 3 Mart 1924

34) Millî Mücadele döneminde Batı Cephesinde hangi ülkenin kuvvetleriyle
savaşılmıştır?
a) Fransa
b) İngiltere
c) Yunanistan
d) İtalya

35)  Aşağıdaki savaşlardan hangisi Millî Mücadele Döneminde yapılmamış-
tır?
a) Çanakkale Savaşı
b) Büyük Taarruz
c) Sakarya Savaşı
d) Kütahya- Eskişehir Savaşı

36) Osmanlı Devletinin Çanakkale Cephesindeki başarısından sonra İttifak
Devletlerinin yanında savaşa katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtalya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Rusya
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37) Mustafa Kemal Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”  emrini
hangi savaş sırasında vermiştir?
a) Büyük Taarruz
b) Sakarya Meydan Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Çanakkale Savaşları

38) Cumhuriyet rejimine yönelik planlanan hangi olayın etkisi ile Türkiye
Musul meselesinde başarısızlığa uğramıştır?
a) Menemen Olayı
b) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
c) Şeyh Sait Ayaklanması
d) Çerkez Ethem Ayaklanması

39) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer neresidir?
a) I. Balkan Savaşı
b) II. Balkan Savaşı
c) Çanakkale Cephesi
d) Trablusgarp Savaşı

40)  Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
b) Trakya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Kilikyalılar Cemiyeti
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41) “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı ilk kez aşağıdaki  kongreler-
den hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi
c) Erzurum Kongresi
d) Balıkesir Kongresi

42) Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması görüş-
melerine katılmamıştır?
a) Fransa
b) İtalya
c) Yunanistan
d) İngiltere

43) Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 29 Ekim 1923
b) 3 Mart 1924
c) 1 Kasım 1922
d) 23  Nisan 1920

44)  Türk kadınına toplumsal alanda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanunla ve-
rilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Kanun-i Esasi
d) Ceza Kanunu
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45) 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini kazanmıştır?
a) Belediye seçimlerine katılma hakkı
b) Boşanma hakkı
c) Şahitlik hakkı
d) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı

46) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden birisi de-
ğildir?
a) Mavri Mira Cemiyeti
b) Pontus Rum Cemiyeti
c) Kilikyalılar Cemiyeti
d) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

47) TBMM Hükümeti ve Misak-ı Millîyi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) İtalya
d) Fransa

48) Moskova Antlaşması TBMM Hükümeti ile hangi devlet arasında imza-
lanmıştır?
a) Sovyet Rusya
b) İngiltere
c) İtalya
d) Fransa
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49) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi ile bir Rum devleti kurmak amaç-
lanmıştır?
a) Konya Ayaklanması
b) Pontus Ayaklanması
c) Yozgat Ayaklanması
d) Kuvay-ı İnzibatiye Ayaklanması

50) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan girişimlerden biri
değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi
b) Devletçilik uygulaması
c) Türk Tarih Kurumunun kurulması
d) Kabotaj Kanunu

51) Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkışından sonra sırasıyla hangi şe-
hirlerde Milli Mücadeleye yönelik girişimlerde bulunmuştur?
a) Erzurum - Sivas - Ankara
b) Erzurum – Amasya - Sivas
c) Amasya - Erzurum – Sivas
d) Ankara - Erzurum – Sivas

52) Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” yetkisini kim tarafından verilmiştir?
a) Osmanlı Mebusan Meclisi
b) İstanbul Hükümeti
c) Temsil Heyeti
d) TBMM
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53)  “Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” fikrini içeriğinde bulundu-
ran Atatürk ilkesi hangisidir?
a) Milliyetçilik
b) Devletçilik
c) Halkçılık
d) Laiklik

54) Paris Barış Konferansında, 1. Dünya Savaşının başında İtalyanlara vaat
edilen Batı Anadolu çevresi verilen sözler tutulmayarak başka bir ülkeye ve-
rilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuş-
tur. Konferansta Batı Anadolu topraklarının verilmesi kararlaştırılan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Yunanistan
d) ABD

55) Osmanlı Devleti’nin son halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vahdettin
b) Abdülmecid Efendi
c) V. Mehmed Reşad
d) Yavuz Sultan Selim

56)  Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak Devletleri arasında yer almamış-
tır?
a) Osmanlı Devleti
b) Rusya
c) Almanya
d) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
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57) “Milli Sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” ifadesiyle
milli sınırlardan ilk kez nerede bahsedilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Amasya Görüşmeleri
c) Erzurum Kongresi
d) Sivas Kongresi

58)  Cumhuriyet döneminde ilk defa çok partili hayata geçiş denemesi hangi
siyasi partinin kuruluşu ile olmuştur?
a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Demokrat Parti
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası

59) Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Millî Mücadele ha-
reketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
b) Kongrede temsil heyetinin oluşturulması
c) Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması

60) Aşağıdakilerden hangisinde millî cemiyetler birleştirilerek tek çatı al-
tında toplanmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Maarif Kongresi
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61)  20. yüzyılın başlarında İtalya’nın Trablusgarp’a saldırmasının nedenleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Trablusgarp’ın konum olarak İtalya’ya yakın olması
b) Sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
c) Hammadde ve pazar arayışı
d) Trablusgarp’ta kendi vatandaşlarının nüfusunun fazla olması

62) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nerede toplanmıştır?
a) Ankara
b) Erzurum
c) İzmir
d) İstanbul

63)  Mondros Mütarekesiyle Anadolu’daki Türk varlığına son verilmek isten-
miştir. Türk ulusu bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile tepki ver-
miştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Kuvay-i Milliye’yi oluşturma
d) TBMM’nin açılması

64) Atatürk ilkelerinin Anayasaya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1937
b) 1924
c) 1926
d) 1938
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65) İlk TBMM tarafından 1921 yılında kabul edilen Anayasanın adı aşağıda-
kilerden hangisidir?
a) Kanun-u Esasi
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Sened-i İttifak
d) Teşkilat-ı Milliye Kanunu

66)  Devletin, özel sermaye tarafından yapılamayacak olan yatırımları ken-
disinin yapacağını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) İnkılapçılık

67)  Kurtuluş savaşı sonunda Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı ola-
rak verdiği yer neresidir?
a) Gökçeada
b) Bozcaada
c) Kuşadası
d) Karaağaç

68) Aşağıdakilerden hangisi “hukuk alanında” yapılan inkılaplardan biri
değildir?
a) Millet Mekteplerinin açılması
b) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
c) Ankara Hukuk Mektebi’nin açılması
d) Anayasa’nın kabulü
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69) Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti dönemine ait
değildir?
a) Cumhuriyet Halk Partisi
b) Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
c) Serbest Cumhuriyet Partisi
d) İttihat ve Terakki Partisi

70) Mustafa Kemal’in “Atatürk” soyadını aldığı “Soyadı Kanunu”nun kabul
edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1926
b) 1928
c) 1934
d) 1937

71)  Atatürk’ün özel sektör yatırımlarına destek sağlamak amacıyla kurduğu
ilk özel bankanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Merkez Bankası
b) Türkiye İş Bankası
c) Etibank
d) Ziraat Bankası

72) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra başlayan işgaller
karşısında halk tarafından Kuvayı Milliye ordusu kurulmuştur. İlk Kuvayı
Milliye direnişinin başladığı yer neresidir?
a) Dörtyol
b) İzmir
c) Adana
d) Doğu Trakya
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73)  Milli Mücadele Döneminde İtilaf Devletleri’nin Sevr Antlaşması’nın mad-
delerini biraz yumuşatarak TBMM’ye kabul ettirmek amacıyla toplandıkları
yer neresidir?
a) Lozan Konferansı
b) Londra Konferansı
c) Amasya Görüşmeleri
d) Paris Barış Konferansı

74)  Türk denizlerinde gemi işletme ve ticaret yapma hakkının Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarına verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) İzmir İktisat Kongresi
d) Kabotaj Kanunu

75) Millet Mektepleri hangi inkılabın destekleyicisi olarak açılmıştır?
a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
b) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
c) Harf inkılabı
d) Cumhuriyetin ilanı

76)  Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkının Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olan denizcilere verilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Devletçilik
d) Cumhuriyetçilik
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77) “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”
Yukarıda verilen sözü Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta söylemiştir?
a) I. İnönü Savaşı
b) Sakarya Savaşı
c) Çanakkale Savaşı
d) Büyük Taarruz

78) Lozan Görüşmelerine gözlemci üye olarak katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Sovyet Rusya
c) İsviçre
d) ABD

79) 1. Dünya savaşı sırasında kömür yataklarının bulunduğu Alsas- Loren
bölgesi konusunda anlaşmazlık yaşayan ülkeler hangisidir?
a) İngiltere-Almanya
b) Rusya- Avusturya Macaristan
c) Fransa-İtalya
d) Fransa- Almanya

80) I. Sıcak denizlere inme
II. Boğazları ele geçirme
III. Balkanlarda Panslavizm politikasını gerçekleştirme

I. Dünya Savaşına girerken yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmeyi planla-
yan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) Almanya
d) Avusturya Macaristan
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81) Dünyada yayılan milliyetçilik akımının kaynağı olan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) ABD

82) I. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Osmanlı Devleti
d) İtalya

83)  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında savaş-
tığı savunma cephelerinden biri değildir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kanal Cephesi

84) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Almanların da desteğiyle böl-
gedeki petrolleri ele geçirerek, Türkçülüğü gerçekleştirmek istediği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkas Cephesi b) Suriye-Filistin Cephesi
c) Irak Cephesi d) Kanal Cephesi
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85) 1. Dünya Savaşına katılımıyla birlikte kazanan tarafın belirlenmesini
sağlayan ve savaşın sona ermesini hızlandıran ülke aşağıdakilerden han-
gisidir?
a) İtalya
b) Osmanlı Devleti
c) Bulgaristan
d) ABD

86) Çanakkale Cephesinde İtilaf Devletleri başarısız olunca yardım gönde-
rilemeyerek savaştan çekilmek zorunda kalan ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Rusya
d) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

87) I. Dünya Savaşında en çok kaybın verilerek savaşın uzamasına neden
olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Kafkas Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye Cephesi

88)  Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ermenilerin Ruslarla 
işbirliği yapması nedeniyle bölgedeki Ermenilere yönelik olan Tehcir (Sevk
ve İskân) Kanunu’nu çıkartmıştır?
a) Çanakkale Cephesi
b) Romanya Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kafkas Cephesi
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89) Aşağıdaki cephelerden hangisi 1. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin
müttefikleri Rusya’ya karadan yardım göndermek için açtığı cephedir?
a) Irak Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Kanal Cephesi

90) TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Suriye
b) Pakistan
c) Afganistan
d) Azerbaycan

91) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında 13 bin civarında İngiliz askerini
esir alarak Kutü’lAmare zaferini kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Hicaz- Yemen Cephesi
b) Kanal Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye- Filistin Cephesi

92) I. Dünya Savaşı sonunda dünya barışını sağlamak ve sürdürmek ama-
cıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milletler Cemiyeti
b) Birleşmiş Milletler
c) NATO
d) Varşova Paktı
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93) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra işgal edilen ilk Türk
toprağı neresidir?
a) İzmir ve çevresi
b) Antalya ve Konya çevresi
c) Adana ve çevresi
d) Musul

94) Aşağıdakilerden hangisi ile Millî Mücadele'de savaşlar dönemine son
verilmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Mudanya Ateşkes Antlaşması

95) Milli Mücadele Döneminde, Sivas Kongresi’nde alınan kararla çıkarılan
Milli Mücadeleye yönelik gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Minber
b) Hakimiyet-i Milliye
c) İrade-i Milliye
d) İstiklal Gazetesi

96) Milli Mücadele Döneminde kurulan Temsil Heyetinin varlığını, İstanbul
Hükümeti’nin ilk defa tanığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Londra Konferansı
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Amasya Görüşmeleri
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97) İstanbul’da toplanan Osmanlı Mebusan Meclisinde Misakı Milli kararla-
rının alınması üzerine İtilaf Devletleri Meclisi dağıtarak İstanbul’u işgal et-
mişlerdir. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturduğu söy-
lenebilir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Saltanatın kaldırılması
c) TBMM’nin açılması
d) Sevr Antlaşması’nın imzalanması

98) 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM’ de yasama, yürütme ve yargı yetki-
lerinin meclise ait olduğu belirtilerek “ Güçler Birliği” ilkesi uygulanmıştır. Bu
durumdaki öncelikli amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Meclisin yargılamaları istediği şekilde yönlendirmesini sağlamak
b) Meclisin çıkaracağı kanunları halkın eleştirmesinin önüne geçebilmek
c) TBMM’nin sadece kendi isteklerine göre karar almasını sağlamak
d) Milli Mücadele Döneminde yapılan işlerin hızlı ve tek elden yürütülmesini
sağlamak

99) TBMM’nin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisi ile kazanılmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

100)  Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin sınır-
ları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
a) Galiçya Cephesi
b) Makedonya Cephesi
c) Hicaz Cephesi
d) Romanya Cephesi
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T.C. ANAYASASI SORULARI
(İLKÖĞRETİM) 

1) 1982 Anayasası'na göre, anayasa değişikliği teklifi için hangi çoğunluk ge-
reklidir?
a) TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu
b) TBMM üye tam sayısının içte bir çoğunluğu
c) TBMM üye tam sayısının içte iki çoğunluğu
d) TBMM üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu

2) 1982 Anayasası'na göre, kanunların ve cumhurbaşkanlığı kararnamele-
rinin anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi hangisine aittir?
a) Danıştay
b) Cumhurbaşkanı
c) Yargıtay
d) Anayasa Mahkemesi

3) 1982 Anayasası'na göre, başkomutanlık yetkisi aşağıdakilerden hangi-
sine aittir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Genelkurmay Başkanı
c) TBMM
d) Milli Savunma Bakanı

4) I. Savaş hali
II. Sıkıyönetim
III. Seferberlik
IV. Olağanüstü hal

Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangilerinde TBMM seçimlerin bir yıl 
geriye bırakılmasına karar verebilir? 
a) Yalnız I
b) I, III, IV
c) I, II, III
d) I, II, III, IV

33



5) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için aranan ve
mutlaka olması gereken şartlardan değildir?
a) Yükseköğrenim yapmış olmak
b) 40 yaşını doldurmuş olmak
c) TBMM üyesi olmak
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

6) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetki-
lerinden değildir?
a) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını ha-
fifletmek ya da kaldırmak
b) Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçmek
c) Yasaların TBMM İçtüzüğü'nün, tümünün ya da belirli hükümlerinin Anaya-
sa'ya biçim ya da esas yönünden aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mah-
kemesinde iptal davası açmak,
d) Milletlerarası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak

7) “….… hakkında, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği
önerge ile cezai soruşturma açılması istenebilir.” 
1982 Anayasası hükümlerine göre yukarıda boş bırakılan yere hangisinin 
gelmesi uygun olur? 
a) Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanlar
b) Cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı yardımcısı
c) Cumhurbaşkanı veya bakanlar
d) Bakanlar

8) 1982 Anayasası'na göre, hakimlerin yaş haddi kaçtır? 
a) 55
b) 60
c) 70
d) 65
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9) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemeyecek maddeleri ara-
sında yer almaz?
a) Türkiye Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün oluşu.
b) Devletin resmi dilinin Türkçe olması.
c) Devletin başkentinin Ankara olması.
d) Yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması.

10) “Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri … yılda bir yapılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yedi
b) Dört
c) Beş
d) Altı

11) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?
a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
b) Yasaları yayımlamak
c) Para basılmasına karar vermek
d) Savaş ilanına karar vermek

12) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin kullandığı denetim ve bilgi edinme
yollarından birisi değildir?
a) Yazılı soru
b) Meclis araştırması
c) Genel görüşme
d) Gensoru
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13) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
a) Milli Savunma Bakanı
b) İçişleri Bakanı
c) Dışişleri Bakanı
d) Hazine ve Maliye Bakanı

14) Bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini ve
birbirleriyle olan ilişkilerini ve bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına
alan kurallar bütününe ne denir?
a) Kanun
b) Uluslararası antlaşma
c) İçtüzük
d) Anayasa

15) İdarenin yargısal denetiminin yapılabilmesi aşağıdaki ilkelerden hangi-
sinin bir unsurudur? 
a) Laiklik ilkesi
b) Cumhuriyetçilik ilkesi
c) Hukuk devleti ilkesi
d) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

16)  “Klasik olarak, egemenliğin bir kişiye değil, dar ya da geniş bir topluluğa
ait olması ve devlet organları ile eğer var ise devlet başkanının bu topluluk
tarafından seçilmesidir.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Monarşi
b) Aristokrasi
c) Cumhuriyet
d) Demokrasi
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17) “Kuvvetler ayrılığı, nitelik bakımından birbirinden farklı üç Devlet faali-
yetinin, ayrı ayrı organlarca kullanılmasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu Devlet faaliyetlerinden birisi değildir?
a) Yasama
b) Eğitim
c) Yürütme
d) Yargı

18) 1982 Anayasası'na göre, Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?
a) 11
b) 13
c) 17
d) 15

19) 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Yüce Divan göreviyle
belli kişileri görevleri nedeniyle yargılama yetkisine sahiptir?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

20) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında yer almaz?
a) Dernek kurma hakkı
b) Sendika kurma hakkı
c) Sağlık, çevre ve konut hakları
d) Eğitim ve öğretim hakkı

37



21) Aşağıdakilerden hangisi laik devlet ilkesiyle bağdaşmaz?
a) Kimsenin, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaat-
lerini açıklamaya zorlanamaması
b) Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin gözetim ve denetimi altında
yapılması
c) Siyasi partilerin tüzük ve programlarının dini hükümlere dayandırılması
d) Dinin veya din duygularının yahut dince kutsal sayılan şeylerin istismar
edilememesi ve kötüye kullanılamaması

22) Aşağıdakilerden hangisi “seçmen” olabilme koşullarından biridir?
a) Türkiye’de ikamet ediyor olmak
b) 25 yaşını doldurmuş olmak
c) Seçmen kütüğüne yazılı olmak
d) Tutuklu olmamak

23) “Kanunların uygulanmasını denetlemek ve toplum içindeki uyuşmaz-
lıkları çözme faaliyetidir.” 
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden devletin hangi fonksiyonunu ifade eder?
a) Yürütme
b) Yargı
c) İdari vesayet
d) Yasama

24) Anayasamıza göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekilinden
oluşmaktadır?
a) 400
b) 450
c) 600
d) 550
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25) 1982 Anayasası'na göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu başkanlığı görevini
hangisi yürütmektedir?
a) Cumhurbaşkanı
b) TBMM Başkanı
c) Adalet Bakanı
d) Cumhurbaşkanı yardımcısı

26) 1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik Kurulu 'nun başkanlık görevi han-
gisine aittir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Cumhurbaşkanı yardımcısı
c) Milli Savunma Bakanı
d) Genelkurmay Başkanı

27) Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yürütmeye ilişkin yetkilerini
kullanmalarından dolayı aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a) Danıştay
b) Türkiye Büyük Millet Meclisi
c) Anayasa Mahkemesi
d) Cumhurbaşkanı

28) Aşağıdakilerden hangisi yargı yetkisi için doğru ifade edilmiştir?
a) Cumhurbaşkanının yapacağı işlemler yargı denetimine kapalıdır.
b) İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilebilir.
c) İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.
d) Yüksek Askeri Şura’nın tesis ettiği bütün kararları yargı denetimine tabidir.
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GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1)  Topluma sunulacak hizmetlerin Devlet tüzel kişiliği tarafından sunulması
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Kamu yönetimi
b) Adem-i temerküz
c) Merkezden yönetim
d) Yetki genişliği

2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yerel yönetim kuruluşlarından birisi
değildir?
a) Belediye
b) İl Özel İdaresi
c) İlçe
d) Köy

3) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden bi-
risi değildir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Danıştay

4) Cumhurbaşkanıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanı, Devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Mil-
letinin birliğini temsil eder.
b) Cumhurbaşkanı, en fazla bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
c) Cumhurbaşkanının görevleri ve kullanacağı yetkiler Anayasa’da tek tek
sayılmıştır.
d) Cumhurbaşkanı, 5 yıllık süre için halk tarafından seçilir.
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5) 1982 Anayasası’na göre milletvekili seçilmek için kaç yaşını doldurmuş
olmak gerekir?
a) 30
b) 25
c) 20
d) 18

6) 1982 Anayasası’na göre milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uy-
gun bulma yetkisi kimdedir?
a) TBMM
b) Dışişleri Bakanı
c) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
d) Cumhurbaşkanı

7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre yargı erki, yasama ve yürütme erk-
lerinden bağımsızdır.
b) Yasama ve yürütmenin yargı kararlarına uymaları zorunlu değildir.
c) Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez;
tavsiye ve telkinde bulunamaz.
d) Yargı yetkisi Türk Ulusu adına ve bağımsız mahkemelerce kullanılır.

8) Tarım, sanayi, hayvancılık gibi iktisadi alanlarda faaliyet göstermek için
kurulmuş olan kamu kurumları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilimsel kamu kurumları
b) Düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları
c) İdari kamu kurumları
d) İktisadi kamu kurumları
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9) Belli bir yörenin mahalli nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması için kuru-
lan kamu tüzel kişiliğe sahip kamu idarelerine ne ad verilir?
a) Yerinden Yönetim
b) Mahalle
c) Mahalli idare
d) Kamu kurumu

10) 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının aşağıdakilerden hangisini
atama yetkisi yoktur? 
a) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
b) Bakan
c) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
d) Anayasa Mahkemesi Başkanı

11) Bakanın emrinde, bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif
ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planla-
rına ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet
gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmekle görevli ma-
kam hangisidir?
a) Müsteşar
b) Müsteşar Yardımcısı
c) Bakan Yardımcısı
d) Genel Müdür

12) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Ofislerinden biri değildir?
a) İletişim Ofisi
b) Dijital Dönüşüm Ofisi
c) İnsan Kaynakları Ofisi
d) Yatırım Ofisi
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13) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangi idarenin yönetimi yetki
genişliği esasına dayanmaktadır?
a) Bucak İdaresi
b) Belediye İdaresi
c) İl İdaresi
d) Köy İdaresi

14) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra kuruluşu arasında yer
alır?
a) İl ve ilçeler
b) İlçe ve belediyeler
c) Bağlı kuruluşlar
d) İlgili kuruluşlar

15) Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerine örnek olarak gös-
terilemez?
a) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
b) Devlet Hava Meydanları İşletmesi
c) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
d) Devlet Malzeme Ofisi

16) İl Genel İdaresi hakkında hangisi söylenemez?
a) Devlet tüzel kişiliği bünyesindedir.
b)  Başkent teşkilatı tarafından belirlenen politika ve alınan kararların uygula-
yıcısıdır
c) Merkezi idarenin vesayet denetimi altındadır
d) Türkiye’de şu an 81 ilde il idaresi bulunmaktadır
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17) Aşağıdaki tanımlardan hangisi kamu iktisadi kuruluşuna aittir?
a) Sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri
kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu iktisadi te-
şebbüsüdür.
b) Ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsü-
dür.
c) Sermayesinin %65’i devlete ait olup piyasa kuralları içinde diğer firma-
larla rekabet içinde mal ve hizmet üreten kuruluşlardır.
d) Düzenleyici ve denetleyici fonksiyona sahiptir

18) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Bir ilde büyükşehir be-
lediyesi kurulabilmesi için o ilin ulaşması gereken nüfus sayısı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
a) 75.000
b) 100.000
c) 250.000
d) 750.000

19) Aşağıdakilerden hangisi belediyenin organlarından birisi değildir?
a) Belediye başkanı
b) Belediye birlikleri
c) Belediye meclisi
d) Belediye encümeni

20)  Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatında yer alan hiyerar-
şik kademelerden biri değildir?
a) Müsteşar
b) Bakan Yardımcılığı
c) Genel Müdür
d) Daire Başkanı
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel il-
kelerinden birisidir? 
a) Sadakat
b) Liyakat
c) Tarafsızlık
d) Devlete bağlılık

2) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan
değildir?
a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin

3) Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde izlenecek usul, aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır.
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet
edilen amirler atlanarak yapılır.

4) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylık-
sız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına baş-
vurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
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5) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne za-
man hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
d) Göreve başladıkları günden itibaren

6) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan izinlerden değildir?
a) Seyahat izni
b) Mazeret izni
c) Hastalık ve refakat izni
d) Aylıksız izin

7) Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak
en çok kaç aya kadar izin verilebilir? 
a) 10 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay

8) “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurum-
larınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir
………. dosyası tutulur.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) Sicil Dosyası
b) Özlük Dosyası
c) Bilgi Kayıt Dosyası
d) Disiplin Dosyası
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9) Üç defa başarı belgesi alan memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi ve-
rilir? 
a) Üstün Başarı Belgesi
b) Olumlu Başarı Belgesi
c) Takdir Belgesi
d) Takdirname

10)  Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uy-
gun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?
a) Üç ay
b) Bir yıl
c) Altı ay
d) İki yıl

11) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı idari yoldan itiraz süresi
kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

12) “Konusu suç teşkil eden emir …”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirilir.
c) Kesinlikle yerine getirilmez.
d) Kesinlikle yerine getirilir.
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13) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler
arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs  - 5 Eylül
b) 10 Mayıs - 10 Eylül
c) 15 Mayıs - 15 Eylül
d) 20 Mayıs - 20 Eylül

14) Devlet memuru memurlukla bağdaşmayan nitelik ve derecede, yüz kı-
zartıcı ve utanç verici bir harekette bulunması durumunda hakkında hangi
işlem yapılır?
a) Yıllık izin verilir.
b) Mazeret izni verilir.
c) Hastalık izni verilir.
d) Devlet memurluğuna son verilir.

15) “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile em-
sallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli
ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde
ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal
fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hiz-
metlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere
dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı
veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından … verile-
bilir.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Teşekkür belgesi
b) Ödül
c) Üstün başarı belgesi
d) Başarı belgesi

16) Devlet Memurları Kanunu’nun kaç temel ilkesi vardır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

48



17) Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi
için bekleme süresi kaç yıldır?
a) 5 yıl
b) 3 yıl
c) 1 yıl
d) 6 ay

18) Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğrudur?
a) Kamu hizmetleri; memurlar eliyle gördürülür.
b) Kamu hizmetleri; memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülür.
c) Kamu hizmetleri; memurlar ve işçiler eliyle gördürülür.
d) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

19) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Adaylık statüsüne ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan fazla olamaz
b) Aday memur iken yıllık izin kullanılamaz
c) Aday memurun başka bir kuruma nakli yapılamaz
d) Aday memur iken kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların
memuriyetle ilişiği kesilir

20) Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, sadece kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hak-
kında mal bildirimi verirler.
b) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve ana babalarına ait ta-
şınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ait taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
d) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal
bildirimi verirler.
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21) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
b) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir” sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “esnaf” sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.

22) Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Devlet memurluğundan çıkarma

23) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği-
nin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Devlet memurluğundan çıkarma

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını 
gerektiren fiil ve hâllerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev ma-
hallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
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25) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kul-
lanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygula-
nır? 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

26) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına
neden olan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uy-
gulanır?
a) Uyarma
b) Aylıktan kesme
c) Kınama
d) Memurluktan çıkarma

27) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “aylıktan kesme” cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek
b) Özürsüz veya izinsiz görev mahallini terk etmek
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Özürsüz olarak 1 veya 2 gün göreve gelmemek

28) Devlet memurlarına kimler başarı belgesi verilebilir?
a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler
c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler
d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
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29) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisi uygulanır? 
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme
d) Kınama

30) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fi-
illeri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır? 
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma

31) Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda görevlendirilen memur-
lara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen
para aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aylık
b) Sözleşmeli ücreti
c) Gündelik
d) Fazla çalışma ücreti

32) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan memurlara
ödenen para aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş güçlüğü zammı
b) İş riski zammı
c) Eleman teminindeki güçlük zammı
d) Mali sorumluluk zammı
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33) 657 sayılı Kanun’da kaç çeşit istihdam şekli vardır?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 2

34) Memurlara ödenen aylık, hangi hâllerde, geri alınmaz?
a) İstifa - Memurluktan çıkarma
b) Ölüm - İstifa
c) Emeklilik - Ölüm
d) Emeklilik – İstifa

35) Aday memurlara kademe ilerlemesi ne kadar süre ile uygulanmaz?
a) Bir yılını dolduruncaya kadar
b) İki yılını dolduruncaya kadar
c) Asaleti tasdik edilinceye kadar
d) Yıllık izin hakkı elde edene kadar

36) Devlet memurunun çocuğu için aile yardımı ödeneği hangi hâllerde
ödenir?
a) Çocuğun 25 yaşını geçmemesi hâlinde
b) Çocuğun evlenmesi hâlinde
c) Çocuğun ölümü hâlinde
d) Çocuğun herhangi bir işte menfaat karşılığı çalışması hâlinde
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37) Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel
ilkelerden değildir?
a) Bu tür atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden
benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan bölgeler ara-
sında yapılır.
b) Bu tür atamalarda memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılı-
mını sağlamak esastır.
c) Bu tür atamalar zorunlu hizmet süreleri esas alınarak yapılır.
d) Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

38) Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine
başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

39) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olan kadınların uymaları gere-
ken kılık ve kıyafet hususlarından değildir?
a) Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek giyilmemesi
b) Diz altı etek giyilmesi
c) Strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmemesi
d) Her gün makyaj yapılması

40) Aşağıdakilerden hangisi uyarma veya kınama cezası vermeye yetkili-
dir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir
d) Yüksek disiplin kurulu
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41) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında
fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç
günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir? 
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4

42) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler
b) Mezun olduğu okulların rozetleri
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler
d) Siyasi parti rozeti

43) Devlet memurlarının uymaları gereken kılık ve kıyafet hükümlerine göre
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, bina içerisinde gömleksiz dolaşabilirler.
b) Devlet memurları, bina içerisinde çorapsız dolaşabilirler.
c) Devlet memurları, bina içerisinde terlik tipi (sandalet) ayakkabıyla dola-
şabilirler.
d) Devlet memurları, bina içerisinde günlük taranmamış saçla dolaşabilir.

44) Aile yardımı ödeneğinin ödenme usulüne ilişkin aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
a) Karı ve kocanın her ikisi de memur ise eşler arasında yarı yarıya bölüştü-
rülerek ödenir.
b) Her ay aylıklarla beraber ödenir.
c) Hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
d) Borç için haczedilemez.
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45) “Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve … olarak verilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdî
c) Maktu
d) Faturalı

46) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendile-
rine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde, görev-
lerine ne zaman başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerinin bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
d) Amirin çağırdığı tarihte

47) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare
zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerin-
den ödenmesi esastır?
a) Cari bedel
b) Defter bedeli
c) Rayiç bedel
d) Maktu bedel

48) Memura ait özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Denetim raporları
b) Soruşturma raporları
c) Mal bildirimleri
d) Maaş bordroları
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49) Kanunda belirtilen durumlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi
vermeye kim yetkilidir?
a) Bakan Yardımcısı
b) Vali
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Cumhurbaşkanı

50) Devlet memurlarından hangilerine ödül verilebilir?
a) Gayretli çalışan memurlara
b) Fazla çalışan memurlara
c) Başarı belgesi verilen memurlara
d) Üstün başarı belgesi verilen memurlara

51) Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atanma hakkından ya-
rarlanabilir?
a) Aday memurlar
b) Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar
c) İstisnai memurlar
d) Avukatlık hizmetleri sınıfında çalışanlar

52) Bireyin sosyal yaşamında belirleyici bir rol oynayan ve her toplumsal
yapıda farklı özellikler gösteren bireyler arası ilişkilere ne ad verilir?
a) İnsan ilişkileri
b) Manevi ilişkiler
c) Maddi ilişkiler
d) Yönetsel ilişkiler

57



53) Bireyin yaşamda verimli, etkili ve başarılı olması öncelikle aşağıdakiler-
den hangisine bağlıdır?
a) Kendisine verilen talimatları yerine getirmesine
b) Sağlıklı insan ilişkileri geliştirmesine
c) Bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamasına
d) Kendi çıkarlarını ön planda tutmasına

54) Bir kimseden diğerine duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da
sözsüz olarak iletilmesine ne ad verilir?
a) Konuşma
b) Dinleme
c) Anlama
d) İletişim

55) Bireyin yaşamı boyunca okulda ve çevrede kazandığı tüm davranışlara
ne ad verilir?
a) Öğrenilmiş davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Doğuştan gelen davranışlar
d) Olumsuz davranışlar

56) Toplumsal yaşamı düzenleyen ve herkesin uyması zorunlu olan insan
yapımı kurallara ne ad verilir? 
a) Ahlak kuralları
b) Din kuralları
c) Hukuk kuralları
d) Görgü kuralları
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57) Her toplumda saygın tutulup nesilden nesile aktarılan örf ve âdetlere ne 
ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Yasa ve yönetmelikler
c) Protokol kuralları
d) Yönetim kuralları

58) Devlet törenlerinde uyulması gereken resmî nezaket ve görgü kuralla-
rına ne ad verilir? 
a) Ahlak kuralları
b) Protokol kuralları
c) Dinsel kurallar
d) Hukuk kuralları

59) Bireyin duygu ve düşüncelerini, görüp yaşadıklarını karşısındakilere 
sözle iletmesine ne ad verilir? 
a) İletişim
b) Mesaj
c) Dinleme
d) Konuşma

60) Birey iş yerinde çalışırken aşağıdakilerden hangisine önem vermelidir?
a) Kendini fazla yormamaya çalışmalıdır.
b) Kendi çıkarlarını ön planda tutmalıdır.
c) Saygılı ve uyumlu insan ilişkileri geliştirmelidir.
d) Amirleriyle olan ilişkilere daha çok önem vermelidir.
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61) Kurum ya da kuruluşların etkinliklerini tanıtmak ve toplumun anlayış ve
yakınlığını kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri tüm çabalara ne ad ve-
rilir? 
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Kültürel ilişkiler
d) Kurumsal ilişkiler

62) “Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıfları içinde ilerleme ve
yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve
bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe
sahip kılmaktır.” 
Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Liyakat
b) Güvenlik
c) Kariyer
d) Sınıflandırma

63) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları 
arasında yer almaz?
a) Devlet memurları görevlerini kesintisiz biçimde ve hizmet gereklerine uy-
gun olarak yürütmek zorundadır.
b) Devlet memurları görevlerini yerine getirirken din, dil, ırk, cinsiyet ve mez-
hep gibi ayrımlar yapamaz.
c) Devlet memurları iş birliği içinde çalışmak zorundadır.
d) Devletin menfaatini isterlerse korurlar.

64) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının taşıması gereken özellik-
lerinden değildir?
a) Terbiyeli, nezaketli ve ağırbaşlı olmak
b) Saygın, güvenli ve saygılı olmak
c) Dürüst ve düzenli olmak
d) İdeolojik davranmak
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65) Mal bildirimi verilmesine ilişkin hususlara uymayan Devlet memurları
hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanabilir?
a) İlgili amir tarafından uyarılır.
b) Görevden uzaklaştırılır.
c) Konu hakkındaki disiplin hükümleri uygulanır.
d) Mal varlığına el konulur.

66) Adaylık devresi içinde eğitiminde başarılı olan adaylar kimin teklifi üze-
rine asli memurluğuna atanırlar?
a) Bakanın
b) Atamaya yetkili amirin
c) Disiplin amirinin
d) En yakın amirinin

67) Aşağıdakilerden hangisi yazmayı gerektiren nedenlerden değildir?
a) İki yönlü iletişim sağlar, tepkiler anında izlenir.
b) Resmidir, yetkiyi daha fazla duyumsatır.
c) İleti, bütünlüğü içinde iletilir.
d) Bazen gidilemeyen yere ulaşılabilir.

68) İletişim kurulurken dikkate alınması gereken hususlar aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
a) Alıcının konuya ya da mesaja ilgisinin çekilmesi
b) Kaynağın inanılır ve güvenilir bir nitelik taşıması
c) Mesajların açık, net ve anlaşılabilir bir biçimde sunulması
d) Mesaj iletme yönteminin karışık olması
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69) Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı doğru hitap şekillerin-
den biridir?
a) Sayın Müdürüm
b) Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi

70) Giriş ve çıkışlarda memur amirine rastladığı zaman ne şekilde davran-
malıdır?
a) Başını hafifçe öne eğerek beklemelidir.
b) Amiriyle samimi bir sohbete başlamalıdır.
c) Amirine yol vermeli ve önünü engelleyecek şekilde durmamalıdır.
d) Amirine elini uzatarak tokalaşmalıdır.
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YAZIŞMA  - DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1)  “Resmi yazışma, idarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da
tüzel kişiler ile iletişim sağlamak amacıyla güvenli elektronik imza kullana-
rak … ve zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan
imza ile fiziksel ortamda yürüttükleri süreci ifade eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) El yazısıyla veya faxla
b) Kâğıt kullanılarak
c) Elektronik ortamda
d) Şifreli

2) Aşağıdakilerden hangisi “belge”nin tanımıdır?
a) İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile
iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kul-
lanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreci ifade eder.
b) Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan ka-
yıtları ifade eder.
c) Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağ-
lantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade
eder.
d) Herhangi bir bireysel işlemin, kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin
yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından hazırlanmış; içerik, ilişki ve
formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek aidiyet zincirini
muhafaza eden, güvenli elektronik imza ya da el yazısıyla imzalanmış ve kayıt
altına alınmış her türlü bilgiyi ifade eder.

3) Belgenin yazı alanı sayfanın üst, sol ve sağ kenarından ne kadar boşluk
bırakılarak düzenlenir?
a) 1,5 cm
b) 5 cm
c) 10 cm
d) 20 cm
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4) Elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler kaç
nüsha olarak hazırlanır? 
a) Üç nüsha
b) İki nüsha
c) Tek nüsha
d) Dört nüsha

5) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi belgenin bölümlerinden değildir?
a) Başlık
b) Kayıt kaşesi
c) İlgi
d) Metin

6) Aşağıdakilerden hangisinde “tarih” resmi yazışma kurallarına göre
doğru yazılmıştır?
a) 22-03-2020
b) 03.22.2020
c) 22.03.2020
d) 22 mart 2020

7) "Belgede 'Muhatap' veya varsa 'İlgi' ile 'İmza' arasındaki kısım ... alanıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Paraf
b) Paragraf
c) Konu
d) Metin
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8) “Resmî yazılarda birden fazla “ilgi” varsa ilgiler hangi sırayla yazılır?
a) Kurumların hiyerarşik ve önem sırasına göre yazılır.
b) Sonraki tarihli olandan başlanarak tarih sırasına göre sıralanır.
c) Tarih sırası dikkate alınmadan sıralanır.
d) Önceki tarihli olandan başlanarak tarih sırasına göre sıralanır.

9) Metnin son bölümü aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilemez?
a) Bilgilenmenizi dilerim.
b) Rica ederim.
c) Arz ve rica ederim.
d) Arz ederim.

10) Resmi yazılarda “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının nere-
sinde belirtilir?
a) Sağ üst köşesinde
b) Sol üst köşesine
c) Sağ alt köşesine
d) Sol alt köşesine

11) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba aşağı-
daki yazılardan hangisi yazılabilir?
a) Uyarı yazısı
b) İvedi yazı
c) Tekit yazısı
d) Gizli yazı
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12)  Zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda ya da Resmi Yazışma-
larda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce fiziksel ortamda hazırlanan bir belgeden örnek çıkartılması
halinde, çoğaltılan belgenin uygun bir yerine hangi ibare yazılmalıdır?
a) ASLIDIR
b) ASLININ FOTOKOPİSİDİR
c) ASLI GİBİDİR
d) ASLININ KOPYASIDIR

13) Birden fazla muhataba iletilecek dağıtımlı belgelerin muhatap bölü-
müne hangi ibare yazılır?
a) DAĞITIM YERLERİNE
b) İLGİLİ YERLERE
c) MUHATAP KURUMLARA
d) İLGİLİ KURUMLARA

14)  “Elektronik ortamda yapılacak resmi yazışmalarda, imza atmaya yetkili
makam belgeyi … ile imzalar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) El yazısı
b) Güvenli elektronik imzası
c) Kaşesi
d) Parafı

15) Paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyad bilgileri kısaltma kullanıl-
madan … uygun olarak belirtilir. 
a) Ad alfabetik sırasına
b) Görev süresine
c) Ast-üst ilişkisine
d) Soyad alfabetik sırasına
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16) Belgeyi imzalayacak olan makam sahibinin adına, soyadına, metnin bi-
timinden itibaren iki ila dört satır boşluk bırakılarak, yazı alanının ne tara-
fında yer verilir? 
a) En solunda ortalanarak
b) En sağında ortalanarak
c) Ortada sağa hizalanarak
d) Ortada sola hizalanarak

17) Yazışma yapan makamlar arasındaki hiyerarşi yönünden metnin son
bölümü alt makamlara hangi ibareyle bitirilir? 
a) Rica ederim.
b) Arz ve rica ederim.
c) Saygılarımla.
d) Arz ederim.

18) Belgenin ilgilisine teslim edilmesini ve sonrasında yürütülecek süreci
ifade eden ibare hangisidir?
a) ÇOK GİZLİ
b) GİZLİ
c) ÖZEL
d) KİŞİYE ÖZEL

19) Resmi yazışmalara ilişkin olarak, aşağıdaki “konu” örneklerinden han-
gisi doğru yazılmıştır?
a) Konu: faaliyet raporları
b) Konu: Faaliyet raporları.
c) Konu: Faaliyet Raporları.
d) Konu: Faaliyet Raporları
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20) “Belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir.”
Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Koordinasyon
b) Muhatap
c) Dağıtım
d) Konu

21) “İlgide,  ‘…’ ibaresi kullanılır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tarih ve sayı
b) Tarihli ve sayılı
c) Tarih ve sayılı
d) Tarihli ve sayı

22) İdareler, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen bilgi 
ve görüş taleplerini kendilerine ulaşmasından itibaren en geç ne kadar sü-
rede yerine getirirler?

a) Beş iş günü
b) On iş günü
c) Bir ay
d) On beş iş günü

23) “… belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan sürecini ifade
eder.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Aidiyet zinciri
b) Elektronik ortam
c) Resmi yazışma
d) Standart dosya planı
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24) Hazırlanan belgelerde hangi yazı tipi kullanılır? 
a) Times New Roman veya Arial
b) Times New Roman veya Calibri
c) Arial veya Calibri
d) Calibri veya Tahoma

25) Dosya/Klasör etiketinde aşağıdaki hangi unsur bulunmaz?
a) Evrak kayıt numarası
b) Dosya kodu
c) Kurum adı/logosu
d) Konu adı

26) “İmha edilecek belgeler, … şekilde parçalanır ve geri dönüşümde kulla-
nılmak üzere değerlendirilir.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gel-
melidir?
a) Başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak
b) Belli dosyalara tasnifi sağlanacak
c) Başkaları tarafından okunması mümkün olacak
d) Belli ebatlara uygun olacak

27) Aşağıdakilerden hangisi ayıklama işlemine tabi tutulmayacak belge-
lerden değildir?
a) Davaya konu olan belgeler
b) Çok gizli belgeler
c) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan belgeler
d) Saklama süresini tamamlamayan belgeler
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28) Kağıt ortamındaki belgelerin tarayıcı, kamera gibi cihazlar veya yeni-
likçi teknikler kullanılarak sayısal ortama aktarılması işlemine ne ad verilir? 
a) Ayıklama
b) Değerlendirme
c) Dijitalleştirme
d) Tasnif

29) “Belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve gerektiğinde tekrar başvu-
rulmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemine … denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Dosya
b) Dosyalama
c) Dosya planı
d) Arşiv

30) Dosyaların, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi,
devri vb. arşiv işlemleri hangi hükümlere göre gerçekleştirilir? 
a) Kurumun arşiv yönetmeliği hükümlerine göre
b) Kurumun iç genelgesi hükümlerine göre
c) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine göre
d) İlgili birimce tespit edilecek kurallara göre
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DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından değildir?
a) Hizmet malları
b) Özel mallar
c) Orta malları
d) Sahipsiz mallar

2) Herkesin doğrudan doğruya ortak yararlanmasına doğal nitelikleri gereği
açık olan mallar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Orta mallar
b) Hizmet malları
c) Sahipsiz mallar
d) Ortak mallar

3) Özel mülkiyete geçirilmeye elverişli olmayan, hiç kimsenin egemenliğine
bırakılmayacak nitelikte olan, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, te-
peler ve dağlar ne tür kamu mallarıdır?
a) Sahipsiz mallar
b) Hizmet malları
c) Özel mallar
d) Orta malları

4) Devlet veya bir kamu tüzel kişisi tarafından herkesin ya da bir toplumun
bir kesiminin doğrudan doğruya yararlanmasına tahsis edilen yerler hangi
tür devlet malı olarak tanımlanır?
a) Ortak mal
b) Hizmet malları
c) Sahipsiz mallar
d) Orta malları
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5) Tahsisle veya geleneksel bir biçimde başlangıcı bilinmeyen bir zaman-
dan beri kamunun yararlanmasına sunulmuş yollar, köprüler, meydanlar,
pazar ve panayır yerleri hangi çeşit devlet mallarındandır?
a) Orta malları
b) Ortak mallar
c) Sahipsiz mallar
d) Hizmet malları

6) Aşağıdakilerden hangisi bir malın hizmet malı niteliğini kazanması yol-
larından biri değildir?
a) Bağışlama
b) Kamulaştırma
c) Satın alma
d) Özelleştirme

7) Devletin özel malları için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?
a) Bedelsiz devredilemezler.
b) Haczedilemezler.
c) Tapuya tescil edilemezler.
d) Bir hizmetin görülmesi için tahsis edilemezler.

8) Aşağıdakilerden hangisi devletin taşınır mallarından değildir?
a) Kamu kurumlarının resmi araçları
b) Gümrüğe terk edilen eşyalar
c) Resmi dairelerdeki masalar
d) Tohum üretme ve ıslah çiftlikleri
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9) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf
tedbirlerindendir?
a) Personel uzmanlaşmış olduğu kadroda istihdam edilmelidir.
b) İhtiyaç fazlası personelin kurumun diğer birimlerine kaydırılması yolları
aranmalıdır.
c) Mesai saatleri içerisinde hiçbir personelin boş kalmasına izin verilmeme-
lidir.
d) Yurtdışı ve yurtiçi geçici görevlere gönderilecek personel sayısı, görevin
yapılmasını sağlayacak asgari düzeyde tutulmalıdır.

10) “Yeni inşa edilen yapılarda ve tesisat yenileştirme durumlarında, per-
sonel  olmadığında ... harekete duyarlı elektrik sistemleri kullanılmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Elektriklerin otomatik kapanmasını sağlayan
b) Elektrikleri sürekli açık tutan
c) Elektrik sisteminin sigortalarını attıran
d) Elektrik tüketimi olmayan

11) Aşağıdakilerden hangisi araç kullanımına ilişkin tasarruf tedbirlerinden
değildir?
a) Ulaştırma hizmetlerinde merkezi kontrol sağlanmalıdır.
b) Hizmet araçları için en kısa ve en uygun yol seçilmelidir.
c) İş makineleri hizmet aracı olarak kullanılmamalıdır.
d) Az sayıdaki personel için bile olsa uzak semtlere araç tahsis edilmelidir.
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12)  Aşağıdakilerden hangisi ilaç ve tıbbi malzeme tüketimine ilişkin tasar-
ruf tedbirlerinden değildir?
a) Tıbbi cihazların periyodik bakım sözleşmelerinin az sayıda uzman şirketle
yapılmasının yolları aranmalıdır.
b) Tıbbi cihazların alımında satın alma bedellerinin yanı  sıra işletme, bakım
ve yedek parça maliyetleri de dikkate alınmalıdır.
c) Hiçbir şekilde yurtdışından tıbbi cihaz alımı yapılmamalıdır.
d) Antibiyogram testi yapılmadan antibiyotik ilaç kullanımına izin verilme-
melidir.

13) Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin fonksiyonlarından biri
değildir?
a) Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması
b) Kurumların üzerinde caydırıcı etkisi
c) Bazı giderlerin disipline edilmesi
d) Harcama kalemlerinin artırılması

14) “İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine  süratle uyum sağla-
yarak verimli olabilmesi için ... hazırlanmalı veya rehber kişiler görevlendi-
rilmelidir.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bir iletişim programı
b) Halkla ilişkiler programı
c) Bir adaptasyon programı
d) Bir verimlilik ve tutumluluk programı
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15) “Kurumda personel fazlası olsa dahi, her memura …; mesai saatleri
içinde hiç kimsenin boş kalmasına izin verilmemelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Çalışma şevk ve isteği verilmeli
b) Mutlaka iş verilmeli
c) Dinlenme imkânı verilmeli
d) Daha fazla ücret verilmeli

16) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf
tedbirlerinden değildir?
a) Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında  kullanılmamalıdır.
b) Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir.
c) İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerine  kaydırılması yolları
aranmalıdır.
d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli şekilde kullanılması esas
olmalıdır.

17) Aşağıdakilerden hangisi işgücü tasarrufu konusunda alınabilecek ön-
lemlerdendir?
a) Hizmet içi eğitim veya sair nedenlerle düzenlenen toplantı ve seminerle-
rin, geçici görev yolluğu, eğitici  personel ücreti gibi ek maliyet artışlarına yol
açmadan gerçekleştirilmesi yolları aranmalıdır.
b) Ulaştırma hizmetlerinde merkezi kontrol sağlanmalıdır.
c) Çalışma saatlerinden sonra, unutulan veya açık bırakılan lambaların
kontrol edilerek söndürülmesi hususunda nöbetçi personel sorumlu kılınmalı
ve takibi yapılmalıdır.
d) İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratle uyum sağlaya-
rak verimli olabilmesi için bir adaptasyon programı hazırlanmalı veya rehber
kişiler görevlendirilmelidir.
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18) “İşyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve … kullanılmamalıdır”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kömür sobası
b) Elektrikli ısıtma cihazları
c) Doğalgazlı ısıtıcılar
d) Mazotlu ısıtıcılar

19) “Asansörler zorunlu olmadıkça … kadar kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 3’üncü kata
b) 2’nci kata
c) 4’üncü kata
d) 5’inci kata

20) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin
tasarruf tedbirlerindendir?
a) İş yerlerinde ve basımevlerinde hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptı-
rılmamalıdır.
b) Fotokopi makinelerinin ve kâğıtlarının özel amaçlı kullanımı engellenme-
lidir.
c) Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı telefon görüşmelerinde, kimlerin yetkili
olduğuna ilişkin kriterler konulmalı ve bu kriterlere uyulması sağlanmalıdır.
d) Isı kaybını önlemek için bütün kalorifer ve bunar borularının izolesi yapıl-
malıdır.
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21) I. Memurlar kendilerine tahsis edilen resmi telefonları şehir içi özel gö-
rüşmelerinde kullanabilirler.
II. Memurlar kendilerine tahsis edilen resmi telefonları evlerini aramak
için kullanabilirler.
III. Kurumda çalışan personel için uygun yerlerde, yeterli miktarda an-
kesörlü telefon bulundurulmalı ve personelin özel görüşmelerini bu te-
lefonlarla yapması sağlanmalıdır.

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da  hangileri doğrudur? 
a) II, III
b) Yalnız II
c) I, III
d) Yalnız III

22) I.  İnternet bağlantısı bulunan kuruluşlar,  telefon ya da faks aracılığıyla
yürüttükleri her türlü bilgi alışverişlerini, elektronik posta yardımıyla, in-
ternet üzerinden gerçekleştirme imkânlarını araştırmalıdır.
II. Bilgisayarlara gereksiz, standart dışı donanım alımına izin verilme-
melidir.
III. Dövize bağlı olarak alımı yapılan bilgisayar ve donanımlarının satın
alma işlemi, mali yıl başında ve mümkün olan en kısa sürede tamam-
lanmalıdır.

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
a) Yalnız I
b) I, II, III
c) Yalnız III
d) I, II
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23) Aşağıdakilerden hangisi işgücü tasarrufu konusunda alınabilecek ted-
birlerden değildir?
a) İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerine kaydırılması yolları
aranmalıdır.
b) İşçi personelin kendi pozisyonunda çalışması sağlanmalı, bunun müm-
kün olmadığı durumlarda fiilen çalıştığı pozisyonun maddi haklarından yarar-
landırılmalıdır.
c) Mükerrer görevlendirmenin önlenmesi bakımından, iş akışında veya ku-
rumsal yapıda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
d) Tahsis edilen ödenekler, tahsis amacı dışında kullanılmamalıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi elektrik tüketiminde uygulanacak tasarruf
tedbirlerinden değildir?
a) Zorunlu olmadıkça ısınma ve pişirme amacıyla elektrik kullanılmamalıdır.
b) Uzun süreli aydınlatmanın gerekli olduğu yerlerde flüoresan lamba kulla-
nılmalıdır.
c) Masa aydınlatması yerine tavan aydınlatması tercih edilmelidir.
d) Asansörler zorunlu olmadıkça üçüncü kata kadar kullanılmamalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-
nunu ile getirilen “Analitik Bütçe Sistemi” içinde yer almaz?
a) Merkezi Yönetim Bütçesi
b) Özerk Bütçe
c) Mahalli İdareler Bütçesi
d) Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi

26) Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgeleri kapsamındadır?
a) Demirbaş alımı
b) Doğal afetler
c) Geri kalmışlıkla mücadele
d) Temel eğitim faaliyetleri
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27) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre taşınır mal-
ların korunmasından ve verilen zararlardan aşağıdakilerden hangisi so-
rumludur?
a) Disiplin amiri
b) Birim amiri
c) Sicil Amiri
d) Taşınır mal teslim edilen görevli

28) Devlet mallarının, yargıda dava açılması, açılan davaları izleyerek ge-
rekli savunmaların yapılması şeklinde korunmasına ne ad verilir? 
a) Denetsiz koruma
b) Yönetsel koruma
c) Yargısal koruma
d) Fonksiyonel koruma
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HALKLA İLİŞKİLER SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a) Halkla ilişkiler, kuruluşun halkın istediklerini yapmasıdır.
b) Halkla ilişkiler, kuruluş ile halkın isteklerinin karşılıklı  olarak gerçekleşme-
sidir.
c) Halkla ilişkiler, kuruluşun kendi istediklerini yapmasıdır.
d) Halkla ilişkiler, kuruluşun halkın sevgisini kazanmasıdır.

2) Aşağıdaki anlatımlarda yer alan işlemlerden hangisi halkla ilişkiler açı-
sından belirleyici değildir?
a) Çeşitli birimlerin ne iş yaptığını bilme
b) Çeşitli birimlerden bilgi alabilme
c) Kuruluşa gelenlerden kimlik alma
d) İşlerin hızlı yapılması

3) Aşağıdakilerden hangisi gündelik ilişkilerde “iyi insan ilişkisi” açısından
gereksizdir?
a) Çalışanların kuruluşun amaçlarını bilmesi
b) Çalışanlar arasında karşılıklı konuşma
c) Çalışanların kuralları iş sahibinin durumuna uygun uygulaması
d) Çalışanlar ile iş sahipleri arasında karşılıklı konuşma

4) Aşağıdakilerden hangisi “görünüş” ile ilgili değildir?
a) Kılık-kıyafetin düzgünlüğü
b) Terbiyeli davranma
c) Düzenlilik
d) Kişisel temizlik
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5) Aşağıdakilerden hangisi “güvenilirlik” ile ilgili  değildir?
a) Eleştiriye açık olma
b) Görev dışı işle meşgul olmama
c) Gizliliğe sıkı sıkıya uyma
d) Yaptığı işe saygı duyma

6) Aşağıdakilerden hangisi “kişilik” ile ilgili değildir?
a) Düzgün konuşma
b) Görgülü olma
c) İş birliği yapabilme
d) Sağlıklı olma

7) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biridir?
a) Araştırma yapma
b) Politikayı belirleme
c) Birim kurma
d) Dürüst olma

8) Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından önemli
değildir?
a) Dekorasyon
b) Şikâyetler
c) Sosyal etkinlikler
d) Basınla ilişkiler
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9) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerden tekrarlama açısından isten-
meyen sonuç sayılır?
a) Anımsama
b) Fark etme
c) Bıkma
d) Kavrama

10) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerin anlamları arasında
düşünülemez?
a) Basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde bilgi verme biçimlerinden biridir.
b) Vatandaşların bir kuruluşu iyi/ kötü olarak değerlendirmeleri, o kuruluşun
ilişkileri açısından önemlidir.
c) Vatandaşların şikâyetleri, kuruluşun halkla ilişkilerinin işlemediğini gösterir.
d) Sergi, fuar gibi etkinlikler planlanması gereken halkla ilişkiler çalışmalarıdır.

11) Aşağıdakilerden hangisi personelin görünüşünü etkilemez?
a) Giyeceklerin sade, temiz ve ütülü olması
b) Ellerin bakımlı olması
c) Dişlerin fırçalanması
d) Güler yüzlü olunması

12) Halkla ilişkiler yönüyle, aşağıdakilerden hangisi tüm  çalışanlarda bu-
lunması gereken niteliklerden değildir?
a) Gösterişlilik
b) Güvenilirlik
c) Kişilik
d) Görünüş
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13) Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında vazgeçilmez bir unsurdur?
a) Düzenli olarak terfi etme
b) Deneyimli olma
c) Güvenilir olma
d) Modaya uygun giyinme

14) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde iyi insan ilişkileri için gerekli
değildir?
a) Personel arasında bilgi akışının olması
b) Personelin kaynaşması için sürekli rotasyona tabi tutulması
c) Personel ile yönetim arasında karşılıklı diyaloğun bulunması
d) Çalışmaların niçin, nasıl ve ne amaçla yapıldığının bütün personelce bi-
linmesi

15) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer al-
maz?
a) Yarışmalar
b) Eğitim
c) Resmî yazışmalar
d) Geziler

16) Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı
araçlardan değildir?
a) El ilanları
b) Sergiler
c) Gazeteler
d) Bültenler
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17) “Vitrin ve ilan tahtalarına konulabilecek küçük boyutlarda duyuru kart-
larına … denir.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Broşür
b) Bülten
c) El ilanı
d) Pankart

18) Ortak semboller (simgeler) sistemi yoluyla anlamların, duygu, düşünce
ve davranışların aktarılma sürecine ne denir?
a) İletişim
b) Halkla ilişkiler
c) Mesaj
d) Gönderme

19) Halkla ilişkiler araştırması ile aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur?
a) Sorunlar çözülür.
b) Önleyici planlar yapılmış olur.
c) Sorunun ana kaynakları saptanır.
d) Uygulanan programın etkileri ölçülür.

20) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde araştırmaya başvurulan ko-
nulardan biri değildir?
a) Bilgi verme
b) Çeşitli kamuların (kitlelerin) tutumlarını ölçme, değerlendirme
c) Herhangi bir konuyla ilgili konuların tutum ve/veya davranışlarını etki-
leme
d) Gizli bilgileri koruma
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21) İş hayatında çoğu zaman yarar sağlayan sözler aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Ne istiyorsunuz?
b) Niçin geldiniz?
c) Lütfen, teşekkür ederim.
d) Emriniz olur.

22) Her iletim şemasında kaç temel öge bulunur?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

23) Aşağıdakilerden hangisi memurun göstermesi gereken davranışlardan
biri değildir?
a) Amirlere ve arkadaşlarına saygı ve nezaketle  davranmak
b) Kapı girişlerinde büyüklere yol vermek
c) Odaya girenleri karşılamak
d) Hediye vermek

24) “Halkla ilişkiler bir … olgusudur.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İzleme
b) Bilgi alma ve verme
c) Araştırma ve değerlendirme
d) Bilgi toplama
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25) Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama yolu değildir?
a) Planlama
b) Basını izleme
c) Kuruluş kaynaklarından yararlanma
d) Var olan bilgilerden yararlanma

26) Halkla ilişkilerde kullanılan araçlar kaç çeşittir?
a) 6
b) 4
c) 2
d) 1

27) Sergiler, hangi tür halkla ilişkiler araçlarındandır?
a) Eğitim
b) Yayım ve gör-işit
c) Yazılı ve basılı
d) Sosyal ve kültürel

28) Halkla ilişkilerde mutlaka uyulması gereken kaç ilke vardır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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29) Onurlu çalışma, güvenirlilik ve doğruluğu kapsayan ilke aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) Tekrarlama
b) Dürüstlük
c) Bütçe
d) İnandırıcılık

30) “Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine
yönelik bir etkileme aracı” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Reklam
b) Propaganda
c) Halk
d) Planlama

31) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılmaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama

32) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamaları arasında
değildir?
a) Araştırma
b) Politika
c) Planlama
d) Değerlendirme
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33)  Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerde “halk” sözcüğünü en
doğru biçimde anlatır?
a) Tüm vatandaşlardır.
b) Medyadır.
c) Yönetimi etkileyen gruplardır.
d) Kuruluşlarla etkileşim halinde bulunan; ortak kanı, davranış ve çıkarlara
sahip gruplardır.

34) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmaları arasında sayılmaz?
a) Sorunlarla ilgili karar alma
b) Kuruluş günlerini kutlama
c) Kuruluş içi sosyal etkinliklerini düzenleme
d) Basın toplantıları düzenleme

35) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından gerçekçidir?
a) Halka ilişkiler bakan, genel müdür vb.’nin işidir.
b) Halka ilişkiler ilgili birimin işidir.
c) Halkla ilişkilerde tüm çalışanların davranışları önemlidir.
d) Halkla ilişkilerde en önemli araç televizyondur.

36) Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutul-
ması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? 
a) Tekrarlama
b) İnandırıcılık
c) Dürüstlük
d) Bütçe

88



37) “Anlam” açısından halkla ilişkiler kaç grupta toplanır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

38) İleriye yönelik sorunların neler olabileceğinin  önceden saptanıp, çözüm
yollarının aranarak sorunların krize dönüşmesini engellemeyi  amaçlayan
halkla ilişkiler planlarına ne ad verilir?
a) Onarıcı planlar
b) Önleyici planlar
c) Uygulama planları
d) Eğitim planları

39) Çalışanların hangi özelliği günlük ilişkilerde halkla ilişkiler açısından
anlamlı değildir?
a) Vatandaşlar arasında ayrım yapmama
b) İşini iyi bilme
c) Temiz, tertipli olma
d) Yükseköğrenim diplomasına sahip olma

40) Aşağıdaki nitelemelerden hangisi belirtilen aracın özellikleri ve amacı
ile uyuşmaz?
a) Sergiler, tanıtım ve ilgi çekme aracıdır.
b) Eğitim, tanıtım ve ilgi çekme aracıdır.
c) El ilanları, sınırlı sayıda insana ulaşmayı sağlar.
d) Yıllık, kurum çalışmalarını yansıtır.
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GİZLİLİK ve GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemeler-
den biri değildir?
a) Tercümeler, basılı kâğıtlar
b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri, mikrofilmler
d) Resmi Gazete

2) Aşağıdakilerden hangisi, kamu kurum ve kuruluşlarında “girişlerde” bina
güvenliğini sağlayan uygulamalardan biridir?
a) Personelin seçimi
b) Geçici giriş kartları
c) Güvenlik soruşturması
d) Ziyaretçinin takibi

3) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b) Gizli
c) Hizmete özel
d) Güvenlik belgesi

4) “ İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde
Devletin menfaatlerine, güvenlik, istihbarat ve teknoloji faaliyetlerine
zarar verebilecek her türlü bilgi ve belgelere … denir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Gizli
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Kripto
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5) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarında bina güvenliği-
nin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirlerden değildir?

a) Bina çevresindeki bölgeyi denetim altında bulundurmak için, yeteri kadar
kamera kayıt sistemi bulundurulmalıdır.
b) Giriş kartları güvenlik görevlisinin görebileceği bir yerde takılı olmalı ve

ziyaretçi kaydı tutulmalıdır.
c) Bina güvenliği girişlerde, daimî giriş kartları, geçici giriş kartları ve ziyaretçi

giriş kartları ile sağlanır.

d) Bina çevresinde nöbetçiler bulundurulmalıdır.

6)  Aşağıdakilerden hangisi personel güvenirliğinde dikkat edilmesi gereken
hususlardan değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel atanmadan önce, güvenlik

soruşturması  ve/veya arşiv araştırması yaptırılmalıdır.

b) Gerekli durumlarda personele ulaşılabilmesi için personel ev adresleri ve
telefon numaraları listesi tutulmalıdır.
c) Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik

dereceli yerlerde çalışacak personel ve buralarda görev yapacak yardımcı 
personel çok dikkatli seçilmelidir.
d) Güvenlik belgesi olmayan personelin gizlilik dereceli yerlere girmesi

konusunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır. 
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7) "Açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde Devletin dış
ilişkilerine, millî savunmasına, millî güvenliğine ve müttefiklerle olan faaliyetlerine
önemli derecede zarar verebilecek belgeler ... olarak sınıflandırılır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Çok Gizli
b) Gizli
c) Hizmete Özel
d) Kripto

8) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evraklara yapılacak işlemlerde
dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Bütün gizlilik dereceleri büyük harflerle yazılır.
b) Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve kırmızı renkli olarak işaretlenir.
c) Gizlilik dereceli belge ilgileri, ekleri ve ilişkili belgeleriyle beraber muhafaza edilir.
d) Gizlilik dereceli fotoğraf ve çizimler işaretlenmez.

9) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evrakların muhafazası ve gön-
derilmesine ilişkin yanlış bir bilgidir? 

a) Çok gizli evraklar, çok gizli bürolar arasında iç içe üç zarf kullanılarak gönderilir.
b) Çok Gizli evraklar kurye aracılığıyla muhatap idarenin bürosuna elden teslim edilir.
c) Çok Gizli evraklar zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla da iletilebilir.
d) Çok gizli evraklar  güvenli odalarda, çelik kasalarda veya kilitli dolaplarda saklanır.
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10) I.Bir belgeye Çok Gizli gizlilik derecesini vermeye idarenin üst yöneticisi yetkilidir.
II.Gizli gizlilik derecesini vermeye birim yöneticisi yetkilidir.
III.Hizmete Özel gizlilik derecesini vermeye birim veya alt birim yöneticisi
yetkilidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) I
b) I, II
c) II, III
d) I, II, III

11) “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı
bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla kullanılan veriye ... denir. ”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kripto mühür
b) Elektronik mühür
c) Elektronik imza

d) Elektronik şifre

12. I. Büroya ait yerler sadece bilmesi gereken personel tarafından bilinir.
II.Büroda sadece ses iletişimini sağlayan ve belirlenmiş numaraları aramakla sınırlı

telefon bulundurulabilir.
III.Bürolarda hiçbir şekilde elektrik prizi bulundurulmaz.

Bürolarda uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?
a) I, II
b) II,III
c) I,III
d) I,II,III
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MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlera-
rası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin 
ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollan-
ması, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Millî güç
b) Millî güvenlik
c) Seferberlik
d) Millî bütünlük

2) Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulu üyesi değildir?
a) Millî Savunma Bakanı
b) Millî Eğitim Bakanı
c) Adalet Bakanı
d) Dışişleri Bakanı

3) 1982 Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında top-
lanır?
a) TBMM Başkanı
b) Genelkurmay Başkanı
c) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
d) Cumhurbaşkanı

4) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdaki makamlardan hangi-
sine bağlı bir teşkilattır?
a) Milli Savunma Bakanlığına
b) TBMM Genel Sekreterliğine
c) Cumhurbaşkanlığına
d) İçişleri Bakanlığına
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5) Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için  ulaşılması ve korun-
ması gereken amaçlar, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Devletin millî güvenlik siyaseti
b) Millî menfaat
c) Millî hedef
d) Ahdi hukuk

6) Millî Güvenlik Kurulunun Anayasa’da ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nde belirtilen görevleri dikkate alındığında adı geçen 
Kurulun kararları hangi niteliktedir?

a) MGK kararları Cumhurbaşkanına tavsiye ve görüş mahiyetindedir.
b) MGK kararları bağlayıcı niteliktedir.
c) MGK kararları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi niteliğindedir.
d) MGK kararları kanun niteliğindedir.

7) Aşağıdakilerden hangisi milli gücü yöneten, geliştiren ve aynı zamanda
onlardan destek alan bir milli güç unsurudur?
a) Ekonomik güç
b) Bilimsel ve teknolojik güç
c) Demografik güç
d) Siyasi güç

8) Ekonomik güç aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Yeraltı ve yer üstü kaynakları
b) Ulaşım/iletişim alt yapısı
c) Ekonomik sistem
d) Nüfusun eğitim ve öğretim düzeyi
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9) Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük ile bunları sağlayan tarihi biri-
kimleri, halkın morali, eğitim ve kültür düzeyi ile dil, din, gelenek ve görenek-
leri gibi manevi yapıya ilişkin hususlar milli güç unsurlarından hangisine
aittir?
a) Siyasi güç
b) Demografik güç
c) Coğrafi güç
d) Psiko-sosyal ve kültürel güç

10) Milli Güvenlik Kurulunun temelini teşkil eden Yüksek Müdafaa Meclisi
hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1933
b) 1949
c) 1961
d) 1982

11) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin hayati önemi haiz
milli değerlerinden değildir?
a) Anayasal düzen
b) Millî varlık
c) Milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün
menfaatler
d) Devletin mali yükümlülüğü
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12) Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle önemini pekişti-
ren temel özelliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının ana güzergâhında bulun-
maması
b) Orta Doğu’nun en önemli su kaynaklarına sahip olması
c) Orta Doğu’nun önemli bir bölümünü besleyen tarım imkânlarına sahip
olması
d) Bölgesinde çağdaş teknolojik imkânlara sahip tek ülke olması

13) Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak yönünden işlevini kaybeden
Milletler Cemiyeti yerine aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
a) NATO
b) Birleşmiş Milletler
c) İslam Konferansı Örgütü
d) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

14) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1992 yılında hangi ülkenin öncü-
lüğüyle kurulmuştur?
a) Rusya Federasyonu
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Türkiye
d) Ukrayna

15) Türkiye NATO’ya hangi yıl üye olmuştur?
a) 1950
b) 1952
c) 1954
d) 1955
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16) Birleşmiş Milletler hangi yıl kurulmuştur?
a) 1920
b) 1945
c) 1952
d) 1955

17)  Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve
kaynakların kullanılabilmesi için ülkenin bütününde aşağıdakilerden han-
gisi uygulanır?
a) Kısmi seferberlik
b) Genel seferberlik
c) Savaş hali
d) Olağanüstü hal

18) Savaş ilanına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Cumhurbaşkanı
c) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
d) Milli Savunma Bakanı

19)  Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının unsurlarından değil-
dir?
a) Niyet, imkân-kabiliyet, davranış ve eylemler
b) Milli menfaatler
c) Tehdit
d) Tehditlere karşı tedbir alma
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20) Birleşmiş Milletlerin kurucu üye sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 21
b) 35
c) 46
d) 51
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HABERLEŞME SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin tanımlarından biri değildir?
a) İnsanlar arasındaki ileti alışverişidir.
b) Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.nin simgeler kullanılarak iletil-
mesidir
c) İnsanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği yaratıp düzenledikleri sü-
reçtir.
d) Halkın tutum ve davranışlarını etkilemeye yönelik ikna çabasıdır.

2) Aşağıdakilerden hangisi insanların iletişim kurma amaçları arasında yer
almaz?
a) Bilgilenmek
b) İkna etmek
c) Yönetmek
d) Dinlenmek

3) İletişimde “kanal”ın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlar
b) Bir alıcı için bir uyaran olarak işlev gören mesajlar
c) Mesajı alanlar tarafından içeriğe atfedilen anlamlar
d) Mesajın hedefe ulaşmasını sağlayacak kodaçıcı kategori
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4) “Algılama”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir nesne, kişi ya da olayla ilgili geçici bir vargı
b) Bireyin önceki deneyimine dayanan bir kanı, inanç ya da öneğilim
c) Bir organizmayı harekete geçiren içsel ya da dışsal enerji değişikliği
d) İnsanın çevresindeki uyaranların ya da olayların ayrımında olması ve on-
ları yorumlaması sürecidir.

5) Aşağıdaki kuramlardan hangisi kişiler arası iletişimle ilgili değildir?
a) Bağımlılık
b) Toplumsal nüfuz etme
c) Baglanma
d) Sosyal alışveriş

6) Sözsüz iletişimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sözsüz iletişim, insanlar arasında konuşma dışındaki araçlarla gerçekle-
şen iletişimdir.
b) Ortak kodları olmayan sözsüz iletişim, ilişkideki öznel bağlama göre ve
kişiye göre değişir.
c) Sözsüz iletişim toplumsal ilişkilerde kimlik tanımlama işlevi görür.
d) Sözsüz iletişim kişiler arası iletişimde önemli ve geniş bir yer tutar.
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7) Aşağıdakilerden hangisi kişisel uzaklığı ifade eder?
a) Fiziksel uzaklık açısından en yakın alan
b) Kişilerin yakın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla ilişkide bulunduğu alan
c) Toplumsal bir araya gelişlerdeki etkileşime elveren uzaklık
d) Yabancılar için geçerli olan uzaklık

8) Ses dili nedir?
a) Konuşmanın sessel ama sözsüz boyutu
b) Bir dilin konuşmayla ilgili kurallarının bütünü
c) Bir dilin sözdizimsel boyutu
d) Konuşmanın belli bir dile özgü nitelikleri

9) Aşağıdakilerden hangisi “susma”nın nedenleri arasında yer almaz?
a) Denetim kurma
b) Karar verme
c) Akıl yürütme
d) Çatışma

10) Grup bağlılığının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grubun amaçlarına ulaşmasının ölçüsü
b) Grubu oluşturan insanların birbirine ne denli kenetli  olduğunu anlatan
kavram
c) Grubun bireyleri üzerinde uyguladığı baskı
d) Grubu terk edip ilişkiye son verme
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11) Aşağıdakilerden hangisi grup içi çatışma durumunda kişilerin başvur-
dukları çözüm yollarından biri değildir?
a) Uzlaşmaya gitme
b) Rekabete girme
c) Boyun eğme
d) Algılama

12) İlk Türk matbaası hangi yılda kurulmuştur?
a) 1672
b) 1762
c) 1727
d) 1627
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TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Fark etmek
b) Arz etmek
c) Kabul etmek
d) Emir etmek

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde büyük harf kullanılmaması gerekirken
büyük harf kullanılmıştır?
a) Sevgili Kardeşim,
b) Saime Teyze,
c) Nene Hatun,
d) Zeynep Hanım,

3) “Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan ‘p, ç, t, k’ ün-
süzleri, iki ünlü arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) ‘b, c, d, ğ’ye
dönüşür.” 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek oluşturmaz?
a) Ağacı
b) Geçidi
c) Çocuğu
d) Evrağı

4) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) Bir çok
b) Bir kaç
c) Ya da
d) Hiçbir
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde büyük harfle yazılması gereken sözcük
küçük harfle yazılmıştır?
a) Ahmet, yarın Antalya’ya gidecek.
b) Emekli Sandığına primlerimi yatırmak için gittim.
c) Yeğenim Ömer Seyfettin’in “kaşağı” adlı hikâyesini çok beğendi.
d) Dün akşam Yahya Kemal’den bir şiir okudum, çok beğendim.

6) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi bakımından diğerlerinden fark-
lıdır?
a) Ahmet okula yarın başlayacak.
b) Ayşe dün defter aldı.
c) Mehmet Öz ünlü bir doktordur.
d) Ayla okula gitti.

7)  Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa  cümlenin anlamı değişir?
a) Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı.
b) Bu gece, nöbet sırası ona gelmişti.
c) Doktor Hanım, yazısını bitirerek doğruldu.
d) Ağaçlar, baharda çiçek açar.

8) Resmî yazılarla ilgili olarak aşağıda belirtilen hangi ifade yanlıştır?
a) Yazımda ilgili Yönetmelik gereği Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyul-
ması zorunludur.
b) Resmî yazılarda zorunlu durumlar ve teknik terimler  dışında da yabancı
sözcüklere yer verilir.
c) Resmî yazılar elle değil, elektronik ya da mekanik daktilo makinesi ya da
bilgisayarla yazılır.
d) Resmî yazılarda gizlilik dereceleri, görev alanı ve hizmet özelliğine göre,
kurum veya kuruluşça belirlenir.
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9) “Cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen unsura
nesne denir.”
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “nesne” yoktur?
a) Ali kitabı yere düşürdü.
b) Babam bana çanta aldı.
c) Dün okulda Ahmet’le konuştuk.
d) Hasan defterimi sınıfta buldu.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası yapılmıştır?
a) Eve koşarak mı gittin?
b) Ayşe’ye kitap aldın mı?
c) Güzel bir çanta ister misin?
d) Kış geldi mi hasta olur?

11) “İlgi eki olan ‘ki’ bitişik, bağlaç olan ‘ki’ ise ayrı yazılır.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Çalış ki kazancın artsın.
b) Annemde ki sabır kimsede yoktu.
c) Çocukta ki oyuncak bozuktu.
d) Kitapta ki resimleri beğenmedim

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğru-
dur?
a) Beklediğimiz otobüs, Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerekmi buraya gele-
cek?
b) Beklediğimiz otobüs Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gele-
cek?
c) Beklediğimiz otobüs Ulus’tan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gele-
cek?
d) Beklediğimiz, otobüs Ulus’tan kalkıp, Kızılay’dan geçerekmi buraya gele-
cek?
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13) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler yanlış yazılmıştır?
a) Kg’dan
b) PTT’ye
c) AKDTYK’nun
d) TÜBİTAK’ın

14) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) İzmit’de oturuyor.
b) 1993’de emekli oldu.
c) Ankara’da doğdu.
d) Saat 4’de gelecek.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
a) Annesi gibi hukuğu bitirdi.
b) Çiçeği eve götürdü.
c) Çocuğu  kreşe bıraktı.
d) Kilidi zor açtı.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) 1995’den 1996’ya kadar Antalya’da yaşadı.
b) Ankara’ya yarın gidecek.
c) Ayla’nın saat 13.45’te geleceği söyleniyor.
d) Türkiye’nin doğal güzellikleri her mevsim kendini gösterir.
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17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” eki cümleye olumsuzluk anlamı
vermektedir?
a) İşten ayrılacak mısın?
b) Eve gidecek misin?
c) İnsan bu kadar düşüncesiz davranır mı?
d) Biraz meyve alır mısın?

18) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a) Ayakkabı
b) Sepet
c) Keman
d) Çiçek

19) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde küçük ünlü uyumu yoktur?
a) Çamur
b) Burun
c) Kömür
d) Gözlük

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde “ile”nin ek olarak yazılışında bir yan-
lışlık yapılmıştır?
a) Kitaplarla defterleri dolaplara ayrı ayrı yerleştirdi.
b) Çocuklarıyla tiyatroya gidecek.
c) Çoban sabahın erken saatlerinde sürüsiyle beraber yola çıktı.
d) Arabasıyla memleketine gitti.

108



21) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harf kullanılması gerekirken
kullanılmamıştır?
a) Hasan bey bugün İzmir’e gidiyor.
b) Ali Rıza Efendi, memleketin en zengin tüccarlarından biriydi.
c) Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te kuruldu.
d) Van, Ağrı ve Kars illerinden pek çok öğrenci Ankara’ya geldi.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Ahmet’te kitabım kaldı.
b) Çantamı okulda bıraktım.
c) 2005’te kardeşim Hasan doğdu.
d) Saat 3’de matematik dersi başlayacak.

23) Aşağıdaki sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Anlım
b) Yalnız
c) Yanlış
d) Kirpik

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
a) Ali okula gitti mi?
b) Ayşe derslerine çok çalıştı.
c) Zeynep çantasından defterini, kalemini ve silgisini çıkardı.
d) Dur yolcu! Nereden gelip nereye gidiyorsun.
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25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
a) Ankara, İzmir ve İstanbul’a çok gittim.
b) Beni duygulandıran, son satırı, tekrar tekrar okudum.
c) Ayşe, Nermin, Hasan ve Ayhan okulun en çalışkan öğrencileriydi.
d) Kalem, defter bir de silgi almayı unutma.

26) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) 4’üncü sınıf
b) 6’ıncı oda
c) 3’üncü basamak
d) 5’inci oda

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) Ali’de eve geldi.
b) Nimet’te arkadaşı Ayşe’ye gitti.
c) Portakal’da alacak.
d) Evde oturacak

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca olumsuz, anlamca olumludur?
a) Beni anlayacak yaşta değilsin.
b) Sanki seni anlayamaz mıyım.
c) Sana ayıracak zamanımız yok.
d) Bu yazıyı yazamayacağım.
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29) Aşağıdaki cümlelerinden hangisinde, olumluluk anlamı vardır?
a) Bizi beklemedin gittin ha.
b) Size yardım etmez olur muyum.
c) Bana bir su verir misiniz.
d) Çalışma gücünü kaybetti demek.

30) “Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı...” cümlesinde üç noktanın (…)
kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anlamına güç katmak
b) Benzer örneklerin devam ettiğini belirtmek
c) Tamamlanmamış cümle olduğunu vurgulamak
d) Cümleyi daha fazla uzatmamak

31)  “Bütün gün annesine, babasına ve kardeşlerine hizmet etti.” cümlesinin
yapısı nasıldır?
a) Sıralı cümle
b) Birleşik cümle
c) Basit cümle
d) Olumsuz cümle

32)  Aşağıdaki sözlerin hangisinden büyük harfle yazılması gereken sözcük-
ler küçük harfle yazılmıştır?
a) Afyon, Aydın ve Ankara benim en sevdiğim şehirlerdir.
b) Türkiye Büyük Millet Meclisine gittim.
c) Dar Kapı adlı eseri çok severek okudum
d) Antalya’da kent otelde kaldım.
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33) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Öğretmen Türkçe dersinden yazılı yaptı.
b) Masayı kırdı.
c) Kâğıtlar yerlere düştüler.
d) Bilgisayarı tamir için götürdüm.

34) Aşağıda yer alan birleşik kelimelerin hangisinde  yazım yanlışı yoktur?
a) Dil balığı
b) Çek yat
c) Gece kondu
d) Biçer döver

35) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Biyografi
b) Kilogram
c) Paragraf
d) Fotograf

36) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) Ali gelecekmiydi?
b) Hasan gitmekten vazgeçti mi?
c) Sen gidecekmisin?
d) Ayşe gelmekten vazmıgeçti?
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37) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) doğru kullanılmıştır?
a) Bunlar, akşama kadar bitecek
b) Bunları, akşama kadar bitirecek
c) Bu akşama kadar bunları, bitirecek
d) Akşama kadar bunlar, bitecek

38) “Gezginci bir şair olan Karacaoğlan gördüğü güzellere âşık olur.” cüm-
lesinde aşağıdaki kelimelerin hangisinden sonra virgül (,) getirilmelidir?
a) Karacaoğlan
b) Güzellere
c) Olan
d) Gezginci

39) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Birkaç
b) Bir gün
c) Arz ederim
d) Her hangi bir

40) İlgi eki olan  “ki”  bitişik,  bağlaç olan  “ki”  ayrı yazılır. Buna göre aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?
a) Gün olduki çocuklarla aram bir uçurum gibi açıldı.
b) Görmüşki her şey farklı.
c) Ama bununla iş bitmez ki.
d) Önce ki iş daha uygundur.
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41) Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik cümle değildir?
a) Kendini aşmak isteyişinin sıkıntılarıdır bunlar.
b) Her deneyimsizlik onu sıkıntıya sokardı.
c) Sanatçı sevgiyle katlanır bütün bu sıkıntılara.
d) Siz mi tek kaldınız bu sıkıntılar içinde.

42) I. Müşterileri belliydi.
II. Çünkü otel sahibi her geleni içeri almazdı.
III. Ne zaman İstanbul’a gelseler bu otelde kalırlardı.
IV. Kimse kapısını kilitlemezdi.
V. Otel, ev gibi bir yerdi.

Yukarıdaki cümleleri, anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde sıralayınız. 
a) III - V - I - IV - II
b) III - II - I - IV - V
c) V - I - III - II - IV
d) I - III - II - IV – V
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İNSAN HAKLARI SORULARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden birisi değildir?
a) Tüm insanlığın ulaşmayı amaçladığı ortak değerler ve ilkelerdir.
b) Anayasadaki haklarla sınırlıdır.
c) Ayrım gözetmeksizin, tüm insanlara tanınması gereken haklardır.
d) Evrensel haklardır.

2) Aşağıdakilerden hangisi doğal haklar kapsamına girmez?
a) Yaşam hakkı
b) Özgürlük hakkı
c) Mülkiyet hakkı
d) Oy kullanma hakkı

3) “Birinci Kuşak İnsan Hakları” olarak nitelendirilen haklar aşağıdakilerden
hangileridir?
a) Ekonomik ve Sosyal haklar
b) Dayanışma hakları
c) Kişisel ve Siyasal Haklar
d) Sosyal ve Kültürel haklar

4) Aşağıdakilerden hangisi “Birinci Kuşak İnsan Hakları”nın özelliklerinden
biri değildir?
a) Negatif statü hakları niteliğindedir.
b) Devletin sınırlandırılmasına yönelik haklardır.
c) Kişiye, özel ve bağımsız bir eylem alanı sağlar.
d) Devlet bu haklara ilişkin düzenleme yapamaz.
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5) Üçüncü Kuşak Haklar aşağıdakilerden hangisiyle anılmaz?
a) Dayanışma hakları
b) Değişim hakları
c) Kalkınma hakları
d) Yeni haklar

6) İnsan hakları ilk kez ne zaman hem içerik hem  koruma hem de denetim
yönlerinden uluslararası bir nitelik kazanmıştır?
a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabulüyle
b) Dünya Sağlık Örgütünün kurulmasıyla
c) Uluslararası Çalışma Örgütünün kurulmasıyla
d) Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulmasıyla

7) Aşağıdakilerin hangisi insan hakları belgelerinin özelliklerinden değildir?
a) Önemli bölümü “evrensel belgeler”dir.
b) Bir bölümü genel konulu belgelerdir.
c) Ayrımcılığa ilişkin belgeleri de kapsar.
d) Hepsi bağlayıcı niteliktedir

8) Ülkemizde Fransız Devrimi dönemindeki özgürlük anlayışı ile doğal hak
anlayışının izlerinin görüldüğü, birinci kuşak haklara yer veren anayasa
aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1876 Anayasası
b) 1924 Anayasası
c) 1961 Anayasası
d) 1982 Anayasası
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9) Birleşmiş Milletler Örgütünün kurucu üye sayısı kaçtır?
a) 51
b) 192
c) 10
d) 47

10) Birleşmiş Milletler Örgütünün temel yargısal organı hangisidir?
a) Genel Sekreterlik
b) Uluslararası Adalet Divanı
c) Güvenlik Konseyi
d) Genel Kurul

11) Uluslararası Adalet Divanı hangi şehirde faaliyetlerini  yürütmektedir?
a) Paris
b) Viyana
c) La Haye
d) Cenevre

12) İnsan haklarıyla ilgili uluslararası kurallar üretme süreci ilk kez hangi ku-
rumla başlar?
a) Milletler Cemiyeti
b) Birleşmiş Milletler
c) Uluslararası Çalışma Örgütü
d) Avrupa Konseyi
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13) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi çerçevesinde  bireysel başvuru hakkı 
ülkemizde hangi yıl tanınmıştır?
a) 1987
b) 1956
c) 1966
d) 1977

14) Avrupa Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi aşağıdaki kuruluşların han-
gisinin bünyesinde  oluşturulmuştur?
a) Avrupa Birliği
b) Birleşmiş Milletler
c) Avrupa Konseyi
d) Avrupa Ekonomik Topluluğu

15) Aşağıdaki haklardan hangisi 1961 Sosyal Şartı’nda güvenceye bağlanan
haklar arasında değildir?
a) Çalışma hakkı
b) Adil ücret hakkı
c) Aile kurma hakkı
d) Ailenin sosyal, hukuksal ve ekonomik korunma hakkı

16) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi özel koruma ve denetim sistemi oluş-
turmuştur?
a) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
b) BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
c) İşkenceye ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da
Davranışlara Karşı Sözleşme
d) Magna Carta Libertatum
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17) Aşağıdaki insan hakları belgelerinden hangisi özel koruma ve denetim
sistemi öngörmemektedir?
a) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
b) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
c) Avrupa Sosyal Şartı
d) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme

18) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi belli insan kesimleri ya da gurupla-
rına yönelik olarak hazırlanmamıştır?
a) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
b) Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının Korunması Sözleşmesi
c) Kadının Siyasal Hakları Sözleşmesi
d) Çocuk Hakları Sözleşmesi

19) Uluslararası Adalet Divanı hangi uluslararası örgüt bünyesinde yer al-
maktadır?
a) Avrupa Konseyi
b) Amerikan Devletler Örgütü
c) Afrika Birliği Örgütü
d) Birleşmiş Milletler Örgütü

20) Birinci kuşak insan hakları aşağıdaki hak grup/gruplarından hangisine
karşılık gelmektedir?
a) Dayanışma hakları
b) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
c) Kişisel ve siyasal haklar
d) Teknolojik haklar
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21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ikinci kuşak insan hakları açısından yan-
lıştır?
a) “Sosyal eşitlik” düşüncesini barındırırlar.
b) İsteme haklarıdır.
c) Negatif statü haklarıdır.
d) Sanayi devrimi sonrası gelişme ve mücadelelerin ürünüdür.

22) Aşağıdaki ifadelerden hangisi birinci kuşak insan hakları açısından
doğrudur?
a) Sosyal devlet anlayışı ile yakından ilişkilidir.
b) Teknolojik bilimsel gelişmelerin yarattığı sorunlar sonucu doğmuştur.
c) Kişiye, devletin, toplumun ve üçüncü kişilerin dokunamayacağı bir alan
sağlamayı amaçlar.
d) Devletten ve diğer bireylerden bir şeyler talep eden haklardır

23) Aşağıdakilerden hangisi aktif statü hakları arasında değerlendirilir? 
a) Yaşam hakkı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Vergi ödevi
d) Adil yargılanma hakkı
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24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1961 Anayasası’nda hakların düzenlen-
mesi açısından doğru değildir?
a) Temel haklar arasında sosyal haklara geniş biçimde yer verilmiştir.
b) “İnsan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı” ilkesi benimsenmiş-
tir.
c) Ayrıntılı bir güvence sistemi oluşturulmuştur.
d) Siyasi hak ve ödevlere yer verilmemiştir.

25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Genelde insan hakları alanında koruma, öncelikle uluslararası düzeyde
başlar.
b) Genel olarak insan haklarının korunmasında iç hukuk sistemi önceliklidir.
c) Genelde insan hakları alanında oluşturulan uluslararası koruma “ta-
mamlayıcı” niteliktedir.
d) İnsan hakları hem ulusal hem de uluslararası alanda hukuki koruma ta-
bidir
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TEMEL EĞİTİM SORULARI CEVAP ANAHTARLARI (İLKÖĞRETİM) 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
CEVAP ANAHTARI 

(İLKÖĞRETİM) 
1 c 16 d 31 d 46 c 61 d 76 b 91 c 
2 d 17 a 32 c 47 d 62 d 77 b 92 a 
3 c 18 d 33 b 48 a 63 c 78 d 93 d 
4 c 19 a 34 c 49 b 64 a 79 d 94 d 
5 b 20 b 35 a 50 c 65 b 80 b 95 c 
6 a 21 c 36 c 51 c 66 a 81 c 96 d 
7 a 22 c 37 a 52 d 67 d 82 d 97 c 
8 d 23 a 38 c 53 d 68 a 83 d 98 d 
9 a 24 b 39 d 54 c 69 d 84 a 99 a 
10 c 25 a 40 a 55 b 70 c 85 d 100 c 
11 b 26 a 41 c 56 b 71 b 86 c 
12 c 27 a 42 c 57 c 72 a 87 a 
13 b 28 c 43 c 58 b 73 b 88 d 
14 a 29 c 44 a 59 d 74 d 89 a 
15 b 30 a 45 d 60 a 75 c 90 c 

T.C. ANAYASASI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 5 c 9 d 13 d 17 b 21 c 25 c 
2 d 6 d 10 c 14 d 18 d 22 c 26 a 
3 c 7 a 11 b 15 c 19 c 23 b 27 d 
4 a 8 d 12 d 16 c 20 a 24 c 28 c 

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 c 5 d 9 c 13 c 17 a 
2 c 6 a 10 d 14 a 18 d 
3 c 7 b 11 c 15 c 19 b 
4 b 8 d 12 a 16 d 20 a 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 8 b 15 d 22 b 29 b 36 a 43 d 50 d 57 a 64 d 
2 c 9 a 16 c 23 c 30 d 37 c 44 a 51 d 58 b 65 c 
3 d 10 c 17 c 24 a 31 a 38 a 45 a 52 a 59 d 66 c 

4 c 11 c 18 d 25 b 32 b 39 d 46 b 53 b 60 c 67 a 
5 d 12 c 19 b 26 c 33 b 40 a 47 c 54 d 61 a 68 d 

6 a 13 c 20 d 27 d 34 c 41 a 48 d 55 a 62 a 69 a 
7 b 14 d 21 a 28 d 35 c 42 d 49 c 56 c 63 d 70 c 

DOSYALAMA-USULLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 c 4 c 7 d 10 a 13 a 16 b 19 d 22 d 25 a 28 c 

2 d 5 b 8 d 11 c 14 b 17 a 20 b 23 a 26 a 29 b 

3 a 6 c 9 a 12 c 15 c 18 d 21 b 24 a 27 b 30 c 

DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 5 a 9 d 13 d 17 d 21 d 25 b 
2 c 6 d 10 a 14 c 18 b 22 b 26 a 
3 a 7 a 11 d 15 b 19 a 23 d 27 d 
4 d 8 d 12 c 16 c 20 c 24 c 28 c 

HALKLA İLİŞKİLER SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 6 d 11 d 16 b 21 c 26 b 31 d 36 a 

2 c 7 d 12 a 17 d 22 b 27 b 32 b 37 c 

3 c 8 a 13 c 18 a 23 d 28 c 33 d 38 b 

4 b 9 c 14 b 19 c 24 b 29 b 34 a 39 d 

5 a 10 c 15 c 20 d 25 a 30 b 35 c 40 b 
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GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 d 3 d 5 d 7 a 9 a 11 b 
2 b 4 c 6 d 8 d 10 d 12 a 

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 3 d 5 b 7 d 9 d 11 d 13 b 15 b 17 b 19 a 
2 b 4 c 6 a 8 d 10 a 12 b 14 c 16 b 18 a 20 d 

HABERLEŞME SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 d 3 a 5 a 7 b 9 d 11 d 
2 d 4 d 6 d 8 a 10 b 12 c 

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 d 8 b 15 a 22 d 29 b 36 b 
2 b 9 c 16 a 23 a 30 b 37 a 
3 d 10 d 17 c 24 d 31 c 38 a 
4 c 11 a 18 c 25 b 32 d 39 d 
5 c 12 c 19 a 26 b 33 c 40 c 
6 c 13 c 20 c 27 d 34 a 41 b 
7 a 14 c 21 a 28 b 35 d 42 a 

İNSAN HAKLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(İLKÖĞRETİM) 

1 b 6 c 11 c 16 c 21 c 
2 d 7 d 12 c 17 b 22 c 
3 c 8 b 13 a 18 a 23 d 
4 d 9 a 14 c 19 d 24 d 
5 b 10 b 15 c 20 c 25 a 
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ADAY MEMUR 

TEMEL EĞİTİM 

SORULARI

(ORTAÖĞRETİM)
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ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) “Misak-ı Millî” nerede kabul edilmiştir?
a) Temsil Heyetinde
b) Mebusan Meclisinde
c) Amasya Görüşmelerinde
d) Londra Konferansında

2)  Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Millî Mücadele hare-
ketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
b) Kongrede Temsil Heyetinin oluşturulması
c) Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması

3) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
b) Trakya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Kilikyalılar Cemiyeti

4) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz’de bir Rum devleti kurmak
için faaliyet göstermiştir?
a) Mavri Mira Cemiyeti
b) Alyans İsrailit Cemiyeti
c) Trabzon Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
d) Pontus Cemiyeti
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5) Mustafa Kemal Atatürk’e Batı Cephesinde yapılan hangi savaş sonra-
sında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Başkomutan” unvanı veril-
miştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Büyük Taarruz
c) Kütahya-Eskişehir Muharebesi
d) I. İnönü Meydan Muharebesi

6) Aşağıdakilerden hangisinde millî cemiyetler birleştirilerek tek çatı al-
tında toplanmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Maarif Kongresi

7)  Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM ile Rusya ara-
sında imzalanan bir antlaşmadır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Brest-Litovsk Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

8) Hatay’ın Anavatan’a katılış yılı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1932
d) 1936
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9) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) Meşrutiyetçilik

10) Türk kadınına toplumsal alanda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanunla ve-
rilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Kanun-i Esasi
d) Mecelle Kanunu

11) 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan hangisini kazanmıştır?
a) Boşanma
b) Belediye seçimlerine katılma hakkı
c) Şahitlik
d) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı

12) Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932
yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) İstanbul Üniversitesi

129



13)  1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ankara
b) İzmir
c) Kastamonu
d) Samsun

14) Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisi ekonomi ile ilgilidir?
a) Cumhuriyetçilik
b) Devletçilik
c) Laiklik
d) Milliyetçilik

15)  İtilaf Devletleri, aşağıdakilerden hangisi ile Sevr’in maddelerini biraz yu-
muşatarak TBMM’ ye kabul ettirmek istemişlerdir?
a) Londra Konferansı
b) Lozan Konferansı
c) Amasya Görüşmeleri
d) Paris Barış Konferansı

16)  Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda toplanmıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) I. İnönü Muharebesi
c) II. İnönü Muharebesi
d) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
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17)  Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda Türkiye’nin istediği
şekilde çözülememiştir?
a) Hatay Sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya Sorunu
d) Yunanistan Sınırı

18) İstiklal Marşı hangi savaş sonrasında kabul edilmiştir?
a) I. İnönü Savaşı
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz

19) Yeni Türk Devleti’nin ilk Anayasası hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1926
d) 1960

20) İlk TBMM’de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçek-
leştirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti’nin Anayasasının kabulü
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması
c) Gümrü Barış Antlaşması’nın onaylanması
d) Saltanatın kaldırılması
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21) Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı
d) Harf inkılabı

22) Hatay dışındaki bugünkü Türkiye–Suriye sınırı hangi antlaşma ile çizil-
miştir?
a) Gümrü Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

23) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a) Kılık kıyafette değişiklik
b) Harf inkılabı
c) Cumhuriyetin ilanı
d) Saltanatın kaldırılması

24) Aşağıdakilerden hangisi ile Millî Mücadele'de savaşlar dönemine son
verilmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Mudanya Ateşkes Antlaşması
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25) Yunan orduları ile TBMM ordusu arasında Batı Cephesinde yapılan ilk 
savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sakarya Savaşı
b) Kütahya- Eskişehir Savaşı
c) Büyük Taarruz
d) I. İnönü Savaşı

26) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele döneminde kurulan yararlı ce-
miyetlerin özelliklerinden birisi değildir?
a) Millîdirler.
b) Milliyetçilik fikrinin etkisi altındadırlar.
c) Başlangıçta bölgeseldirler.
d) Azınlıklarla işbirliği halindedirler.

27) Doğu Cephesi’nde Ermenilerle yapılan hangi antlaşma ile bu cephe ka-
panmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Lozan Antlaşması

28) Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde
savaşmamıştır?
a) Galiçya Cephesi
b) Suriye Cephesi
c) Sudan Cephesi
d) Kanal Cephesi
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29) Mustafa Kemal “gazilik” unvanı ve “ mareşallik” rütbesini hangi savaş
sonrasında almıştır?
a) Çanakkale Savaşı
b) Büyük Taarruz
c) Sakarya Savaşı
d) 1. İnönü Savaşı

30) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele taraftarı cemiyetlerden biri de-
ğildir?
a) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
b) İzmir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c) Teali İslam Cemiyeti
d) Redd-i İlhak Cemiyeti

31) Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit ola-
rak kabul edilmesi, Atatürk ilkelerinin hangisinin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik

32) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı 
Devleti ile imzalanmıştır?
a) Versailles (Versay) Antlaşması
b) Sevres (Sevr) Antlaşması
c) Neuilly (Nöyi) Antlaşması
d) Saint-Germen (Sen-Jermen) Antlaşması
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33) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biri değil-
dir?
a) Mavri Mira Cemiyeti
b) Pontus Rum Cemiyeti
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

34) Mustafa Kemal Samsun’a çıkarken hangi görev ile çıkmıştır?
a) 9. Ordu Müfettişliği
b) Anafartalar Grup Komutanlığı
c) Temsil Heyeti Başkanlığı
d) Kurmay Başkanlığı

35) TBMM Hükümeti ve Misak-ı Millîyi tanıyan ilk İtilaf Devleti aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) Fransa
d) İtalya

36) Moskova Antlaşması TBMM Hükümeti ile hangi devlet arasında imza-
lanmıştır?
a) İngiltere
b) İtalya
c) Sovyet Rusya
d) Fransa
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37) Doğu sınırlarımızı kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması
b) Sevr Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

38) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi ile bir Rum devleti kurmak amaç-
lanmıştır?
a) Konya ayaklanması
b) Yozgat ayaklanması
c) Pontus ayaklanması
d) Kuvay-i İnzibatiye ayaklanması

39) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda yapılan girişimlerden birisi
değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi
b) Devletçilik uygulaması
c) Türk Tarih Kurumunun kurulması
d) Kabotaj Yasası

40) Millî Mücadele döneminde yapılan hangi antlaşma ile güney sınırımız
belirlenmiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması
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41) Devletin, özel sermaye tarafından yapılamayacak olan işleri kendisinin 
yapacağını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) İnkılapçılık

42) Lozan Barış Antlaşmasında belirlenemeyen sınırımız aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Türkiye - Suriye
b) Türkiye - İran
c) Türkiye - Irak
d) Türkiye – Yunanistan

43) TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden han-
gisidir?
a) Suriye
b) Pakistan
c) Afganistan
d) Azerbaycan

44) Türk Bayrağı Kanunu Anayasamızda ne zaman yer almıştır?
a) 1936
b) 1937
c) 1924
d) 1926
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45) TBMM hangi tarihte açılmıştır?
a) 23 Nisan 1920
b) 13 Ekim 1923
c) 16 Mart 1920
d) 29 Ekim 1923

46) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 16 Mart 1926
d) 3 Mart 1924

47)  Cumhuriyet döneminde ilk defa çok partili hayata geçiş denemesi hangi
siyasi partinin kuruluşu ile olmuştur?
a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Demokrat Parti
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası

48) Mustafa Kemal Atatürk “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini
hangi savaş sırasında vermiştir?
a) Büyük Taarruz
b) Sakarya Meydan Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Çanakkale Savaşı
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49) Milli Mücadele yıllarında işgallere karşı daha çok basın-yayın yoluyla
mücadeleyi sürdüren milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti
b) Milli Kongre Cemiyeti
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Kilikyalılar Cemiyeti

50)  Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak Devletleri arasında yer almamış-
tır?
a) Rusya
b) Osmanlı Devleti
c) Almanya
d) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

51) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün temel ilkelerinden biri değildir?
a) Laiklik
b) Halkçılık
c) Batıcılık
d) Cumhuriyetçilik

52) Atatürk ilkeleri hangi tarihte Anayasa’ya dâhil edilmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1937
d) 1928
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53) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
a) Hukuk alanında inkılaplar yapılmıştır.
b) Medeni Kanun değişmiştir.
c) Askerlik alanında yenilikler yapılmıştır.
d) Öğretim birliği sağlanmıştır.

54) 25 Kasım 1925 tarihinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?
a) Şapka Kanunu
b) Medeni Kanun
c) Harf İnkılabı
d) Borçlar Kanunu

55)  Türk denizlerinde gemi işletme ve ticaret yapma hakkı aşağıdakilerden
hangisi ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiştir?
a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
b) Misak-ı Milli
c) Kabotaj Kanunu
d) İzmir İktisat Kongresi

56) Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan inkılaplardan biridir?
a) Kılık kıyafet inkılabı
b) Medeni Kanun’un kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması
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57) Kadınlarımız milletvekili olma hakkını ne zaman elde etmiştir?
a) 1930
b) 1934
c) 1926
d) 1923

58) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele taraftarı olan cemiyetlerden-
dir?
a) Mavri Mira Cemiyeti
b) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti
c) Sulh-u Selamet-i Osmaniye Fırkası
d) Redd-i İlhak Cemiyeti

59) Mustafa Kemal Atatürk “Gazi” unvanı ve “mareşallik” rütbesini hangi
savaştan sonra almıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
c) Çanakkale Savaşı
d) Birinci İnönü Muharebesi

60) Mustafa Kemal Atatürk’e hangi ilimizde suikast girişiminde bulunul-
muştur?
a) İzmir
b) Çanakkale
c) Ankara
d) İstanbul
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61)  I. Dünya Savaşına girerken Osmanlı Devleti’ne ait olan Batı Anadolu top-
raklarını ele geçirmeyi planlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Fransa
c) Yunanistan
d) İtalya

62) 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ni yanına çekerek Os-
manlı’nın jeopolitik konumundan yararlanmaya çalışan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) İngiltere
b) Avusturya- Macaristan İmparatorluğu
c) Almanya
d) Rusya

63) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme
nedenlerinden biri değildir?
a) Halifelik gücünü kullanarak İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayak-
landırmak ve buraları sömürgesi yapmak istemesi
b) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
c) Kaybettiği yerleri geri almak istemesi
d) Yönetimdeki bazı kişilerin Alman hayranlığının olması

64) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin İngil-
tere ile savaştığı cephelerden biri değildir?
a) Hicaz-Yemen Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Çanakkale Cephesi
d) Kafkas Cephesi
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65) I. Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in son resmi görevini yaptığı yer
hangi cephedir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Suriye Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Kanal Cephesi

66) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer neresidir?
a) I. Balkan Savaşı
b) II. Balkan Savaşı
c) Çanakkale Cephesi
d) Trablusgarp Savaşı

67) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında savaştığı cephelerden hangisi
İngilizlerin sömürgelerine giden yolu ele geçirmek için savaştığı cephedir?
a) Kanal Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Galiçya Cephesi

68) I. Kafkas Cephesi
II. Çanakkale Cephesi
III. Suriye Cephesi

Yukarıda belirtilen cepheler bir başlık altında toplanacak olsaydı aşağıda-
kilerden hangisi başlığa yazılabilirdi? 
a) I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile Savaştığı Cepheler
b) I. Dünya Savaşında Arapların İngilizlerle İşbirliği Yaptığı Cepheler
c) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşındaki Savunma Cepheleri
d) Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
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69) Osmanlı Devletinin Çanakkale Cephesindeki başarısından sonra İttifak
Devletlerinin yanında savaşa katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtalya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Rusya

70) I. Dünya Savaşı’nın sonunda ABD başkanı Wilson tarafından “Wilson İl-
keleri” adıyla bilinen bir belge yayımlanmıştır. Bu ilkelere bakıldığında; her
ulusun, nüfus çoğunluğuna sahip oldukları yerlerde egemenlik haklarının
olacağı belirtilmiştir.
Bu duruma bakılarak Wilson İlkelerinin aşağıdaki fikirlerden hangisini des-
teklediği söylenebilir?
a) Meşrutiyet
b) Manda yönetimi
c) Sömürgecilik
d) Milliyetçilik

71) I. Dünya Savaşı sonunda ABD tarafından yayımlanan Wilson İlkelerinin
aşağıdaki maddelerinden hangisinin Osmanlı Devletinde milliyetçilik is-
yanlarını arttırdığı söylenebilir?
a) Yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı al-
maması
b) Uluslararası anlaşmaların açık yapılacak olması
c) Azınlıkların çoğunlukta oldukları yerlerde kendi yönetimlerini kurabilmesi
d) Milletler Cemiyetinin kurulması
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72)  1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında im-
zalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinden
hangisi ile Osmanlı Devletini doğrudan savunmasız bırakmak amaçlan-
mıştır?
a) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
b) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir mik-
tar kuvvet dışında Osmanlı Ordusu derhal terhis edilecektir.
c) Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf
Devletlerinin kontrolünde olacaktır.
d) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve buradaki istihkâmlar İtilaf
Devletleri tarafından işgal edilecektir.

73)  Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıda verilen maddelerinden hangisi ile 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlanmıştır?
a) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durumda herhangi bir stra-
tejik noktayı işgal edebileceklerdir.
b) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
c) Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve buralardaki istihkâmlar, İtilaf
Devletleri tarafından işgal edilecektir.
d) Doğu’daki altı vilayette bir karışıklık çıkması halinde, İtilaf Devletleri bu vi-
layetlerin herhangi bir kısmını işgal edebileceklerdir.

74) Aşağıda verilen Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgal edilen
yer ve işgal eden ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
a) İzmir ve çevresi- İtalyanlar
b) Musul- İngilizler
c) Adana ve çevresi- Fransızlar
d) Kars ve Sarıkamış çevresi- Ermeniler
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75) Paris Barış Konferansında, 1. Dünya Savaşının başında İtalyanlara vaat
edilen Batı Anadolu çevresi verilen sözler tutulmayarak başka bir ülkeye ve-
rilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuş-
tur. Konferansta Batı Anadolu topraklarının verilmesi kararlaştırılan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Yunanistan
d) ABD

76)  Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkının Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olan denizcilere verilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Devletçilik
d) Cumhuriyetçilik

77) “Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. 
Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olu-
namaz”
Yukarıda verilen sözü Mustafa Kemal hangi savaşta söylemiştir?
a) Çanakkale Savaşı
b) Sakarya Savaşı
c) Büyük Taarruz
d) 1. İnönü Savaşı
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78) Cumhuriyet rejimine yönelik planlanan hangi olayın etkisi ile Türkiye
Musul meselesinde başarısızlığa uğramıştır?
a) Menemen Olayı
b) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
c) Şeyh Sait Ayaklanması
d) Çerkez Ethem Ayaklanması

79) 1. Dünya savaşı sırasında kömür yataklarının bulunduğu Alsas- Loren
bölgesi konusunda anlaşmazlık yaşayan ülkeler hangisidir?
a) İngiltere-Almanya
b) Rusya- Avusturya Macaristan
c) Fransa-İtalya
d) Fransa- Almanya

80) I. Sıcak denizlere inme
II. Boğazları ele geçirme
III. Balkanlarda Panslavizm politikasını gerçekleştirme

I. Dünya Savaşına girerken yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmeyi planla-
yan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) Almanya
d) Avusturya Macaristan

81) Lozan Görüşmelerine gözlemci üye olarak katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Sovyet Rusya
c) İsviçre
d) ABD

147



82) I. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Osmanlı Devleti
d) İtalya

83)  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında savaş-
tığı savunma cephelerinden biri değildir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kanal Cephesi

84) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Almanların da desteğiyle böl-
gedeki petrolleri ele geçirerek, Türkçülüğü gerçekleştirmek istediği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkas Cephesi
b) Suriye-Filistin Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Kanal Cephesi

85) 1. Dünya Savaşına katılımıyla birlikte kazanan tarafın belirlenmesini
sağlayan ve savaşın sona ermesini hızlandıran ülke aşağıdakilerden han-
gisidir?
a) İtalya
b) Osmanlı Devleti
c) Bulgaristan
d) ABD
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86) Çanakkale Cephesinde İtilaf Devletleri başarısız olunca yardım gönde-
rilemeyerek savaştan çekilmek zorunda kalan ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Rusya
d) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

87) I. Dünya Savaşında en çok kaybın verilerek savaşın uzamasına neden
olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Kafkas Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye Cephesi

88)  Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ermenilerin Ruslarla 
işbirliği yapması nedeniyle bölgedeki Ermenilere yönelik olan Tehcir (Sevk
ve İskân) Kanunu’nu çıkartmıştır?
a) Çanakkale Cephesi
b) Romanya Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kafkas Cephesi

89) Aşağıdaki cephelerden hangisi 1. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin
müttefikleri Rusya’ya karadan yardım göndermek için açtığı cephedir?
a) Irak Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Kanal Cephesi
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90)  Lozan Barış Antlaşması kararıyla Türkiye ile ………………………………… ara-
sında nüfus mübadelesi yapılmıştır. 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilirse cümle doğru ta-
mamlanır? 
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Ermenistan
d) Suriye

91) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında 13 bin civarında İngiliz askerini
esir alarak Kut’ülAmare zaferini kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Hicaz- Yemen Cephesi
b) Kanal Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye- Filistin Cephesi

92) I. Dünya Savaşı sonunda dünya barışını sağlamak ve sürdürmek ama-
cıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milletler Cemiyeti
b) Birleşmiş Milletler
c) NATO
d) Varşova Paktı

93) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra işgal edilen ilk Türk
toprağı neresidir?
a) İzmir ve çevresi
b) Antalya ve Konya çevresi
c) Adana ve çevresi
d) Musul
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94) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra başlayan işgaller
karşısında halk tarafından Kuvayı Milliye ordusu kurulmuştur. İlk Kuvayı
Milliye direnişinin başladığı yer neresidir?
a) Dörtyol
b) İzmir
c) Adana
d) Doğu Trakya

95) Milli Mücadele döneminde, Sivas Kongresinde alınan kararla çıkarılan
Milli mücadeleye yönelik gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Minber
b) Hakimiyet-i Milliye
c) İrade-i Milliye
d) İstiklal Gazetesi

96) Milli Mücadele döneminde kurulan Temsil Heyetinin varlığını, İstanbul
Hükümetinin ilk defa tanığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Londra Konferansı
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Amasya Görüşmeleri

97) İstanbul’da toplanan Osmanlı Mebusan Meclisinde Misakı Milli kararla-
rının alınması üzerine İtilaf Devletleri Meclisi dağıtarak İstanbul’u işgal et-
mişlerdir. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturduğu söy-
lenebilir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Saltanatın kaldırılması
c) TBMM’nin açılması
d) Sevr Antlaşması’nın imzalanması
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98) 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM’ de yasama, yürütme ve yargı yetki-
lerinin meclise ait olduğu belirtilerek “ Güçler Birliği” ilkesi uygulanmıştır. Bu
durumdaki öncelikli amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Meclisin yargılamaları istediği şekilde yönlendirmesini sağlamak
b) Meclisin çıkaracağı kanunları halkın eleştirmesinin önüne geçebilmek
c) TBMM’nin sadece kendi isteklerine göre karar almasını sağlamak
d) Milli mücadele döneminde yapılan işlerin hızlı ve tek elden yürütülmesini
sağlamak

99) TBMM’nin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisi ile kazanılmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

100) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin sınır-
ları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
a) Galiçya Cephesi
b) Makedonya Cephesi
c) Hicaz Cephesi
d) Romanya Cephesi
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T.C. ANAYASASI SORULARI
(ORTAÖĞRETİM) 

1) 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangi oy hakkına ilişkin ilkeler-
den değildir?
a) Açık oy
b) Eşit oy
c) Genel oy
d) Açık sayım ve döküm

2) I. Halifeliğin kaldırılması
II. “Devletin dini islamdır” hükmünün Anayasa’dan çıkarılması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi

Türkiye’de laiklikle bağdaşmayan unsurların değiştirilmesine ilişkin yuka-
rıda yer verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisi-
dir? 
a) III - I - IV - II
b) II - I - III - IV
c) III - I - II - IV
d) I - II - III – IV

3) 1982 Anayasası'na göre, TBMM Başkanlık Divanı kural olarak kaç yıllığına
seçilir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 1

4) Bir devletin demokratik olması için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a) Serbest seçim ve temsil ilkesi
b) Yasalar önünde eşitlik ilkesi
c) Kişinin devlete karşı temel hak ve hürriyetlerinin korunması ilkesi
d) Parlamenter rejimin benimsenmesi ilkesi

153



5) Aşağıdakilerden hangisi Meclis Başkanı seçiminde uygulanan usuldür?
a) İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada üye tamsa-
yısının salt çoğunluğu aranır; üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada fazla oy alan aday Başkan seçilir.
b) İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada üye tamsa-
yısının salt çoğunluğu aranır; üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa,
bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada da herhangi bir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim yenilenir.
c) İlk iki oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu, üçüncü oylamada üye
tamsayısının üçte ikisi aranır; üçüncü oylamada üçte ikisi sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oy-
lamada fazla oy alan aday Başkan seçilir.
d) İlk iki oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu, üçüncü oylamada üye
tamsayısının üçte ikisi aranır; üçüncü oylamada üçte ikisi sağlanamazsa, bu
oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oy-
lamada da herhangi bir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa seçim yenilenir.

6) “Meclisin yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına karşı, kararın
alındığı tarihten başlayarak … gün içinde, ilgili milletvekili veya herhangi bir
milletvekili, kararın Anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla
iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Mahkeme, iptal istemini …
gün içerisinde kesin karara bağlar.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) On beş - otuz
b) Yedi - otuz
c) Yedi - on beş
d) On beş - kırk beş
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7) “Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet
Meclisi üye tamsayısının ........  vereceği önergeyle soruşturma açılması is-
tenebilir. Meclis, üye tamsayısının ….... gizli oyuyla soruşturma açılmasına 
karar verebilir.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir? 
a) Salt çoğunluğunun – beşte üçünün
b) Salt çoğunluğunun – dörtte üçünün
c) Salt çoğunluğunun – üçte ikisinin
d) Basit çoğunluğunun – salt çoğunluğunun

8) “Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacağı ... belirtilir.” 
1982 Anayasası'na göre bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Anayasayla
b) Kanunla
c) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
d) Yönetmelikle

9) Danıştay kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hak-
kında kaç ay içinde görüşlerini bildirmek zorundadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6

155



10) Din ve vicdan hürriyetine ilişkin aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır? 
a) Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
b) Kimse dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve  kötüye kullanamaz.
c) Kimse, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.
d) Din ve ahlak eğitim ve öğretimi dini cemaatler  aracılığıyla verilir.

11) “Ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının
boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar … Cumhurbaşkanlığına vekillik
eder.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
b) Dışişleri Bakanı
c) İçişleri Bakanı
d) Cumhurbaşkanı Yardımcısı

12) “Vatandaşların kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci
önüne çıkarılamamasına … denir.” 
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yargının bağımsızlığı
b) Hakim ve savcılık teminatı
c) İnsan haklarının korunması
d) Kanuni hakim güvencesi
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13) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın suç ve cezalara ilişkin getirdiği il-
kelerden değildir?
a) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir be-
yanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
b) Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya kadar, kimse suçlu
sayılamaz.
c) Ceza sorumluluğu şahsîdir.
d) Suç ve ceza, cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

14) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre  temel hak ve hürriyet-
lerin sınırlandırılmasında uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
a) Sınırlama yasa ile yapılmalıdır.
b) Sınırlamalar Anayasa’da belirtilen sebeplere dayandırılmalıdır.
c) Sınırlandırma ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.
d) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlandırmalar öngörüldük-
leri amaç dışında kullanılabilir.

15) 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığına 
bağlı idari denetim yapan kurumdur?
a) Devlet Denetleme Kurulu
b) Danıştay
c) TBMM
d) Cumhurbaşkanı yardımcısı
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16) “Kuvvetler ayrılığı, nitelik bakımından birbirinden farklı olan yasama,
yürütme ve yargı faaliyetlerinin, ayrı ayrı organlarca kullanılmasıdır. Söz
konusu üç faaliyetin aynı organca kullanılması ilkesi ise ‘kuvvetler birliği’ni
ifade eder.”
Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisiyle birlikte “kuvvetler birliği”
ilkesi uygulanmıştır?
a) 1924 Anayasası
b) 1961 Anayasası
c) 1921 Anayasası
d) 1982 Anayasası

17) 1982 Anayasası'na göre, hangisi TBMM adına mali denetim yapar?
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı
b) Anayasa Mahkemesi
c) Ekonomi Kurulu
d) Sayıştay

18) “Türkiye Devleti, … bölünmez bir bütündür”
1982 Anayasası'na göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelmelidir?
a) Ülkesi ve milletiyle
b) Ülkesi ve toprağıyla
c) Devleti ve milletiyle
d) Ülkesi ve rejimiyle

19) Öğrenim hakkı, çalışma hakkı ve sosyal güvenlik hakkı hangi tür temel
hak ve özgürlüklerdendir?
a) Demokratik haklar
b) Katılma hakları
c) İsteme hakları
d) Koruyucu haklar
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20) 1982 Anayasası'na göre, idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek
amacıyla hangisi kurulmuştur?
a) Kamu Denetçiliği Kurumu
b) Devlet Denetleme Kurulu
c) Hakimler ve Savcılar Kurulu
d) Danıştay

21) 1982 Anayasası'na göre, Anayasa değişikliği teklifleri TBMM'de kaç kez
görüşülür? 
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4

22) 1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi anayasanın yasama
bölümünde yer alır?
a) Devlet Denetleme Kurulu
b) Danıştay
c) Kamu Denetçiliği Kurumu
d) Yüksek Seçim Kurulu

23) 1982 Anayasası’na göre olağanüstü hal ilan etmeye aşağıdakilerden
hangisi yetkilidir? 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Bakanlar Kurulu
c) Cumhurbaşkanı
d) Genelkurmay Başkanı
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24) 1982 Anayasası’na göre yapılan halkoylamasında anayasa değişikliği-
nin kabul edilmesi için gerekli olan karar yeter sayısı kaçtır?
a) Seçmen sayısının yarıdan bir fazlası
b) Geçerli oyların yarısından bir fazlası
c) Kullanılan oyların salt çoğunluğu
d) Kullanılan oyların yarısından bir fazlası

25) Aşağıdakilerden hangisi Mecliste sürekli bulunan komisyonlardan de-
ğildir?
a) Mülkiyet Hakkı Komisyonu
b) Dilekçe Komisyonu
c) Çevre Komisyonu
d) Adalet Komisyonu

26) Aşağıdakilerden hangisi temel hakların sınırlandırılması konusunda
uyulması gereken kriterler arasında yer almaz?
a) Sınırlama kanun ile olmalı
b) Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olmalı
c) Laik cumhuriyet gereklerine aykırı olmamalı
d) Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemeli

27)  Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Ge-
nel Kurulunda görüşülmesine ne denir?
a) Yazılı soru
b) Meclis araştırması
c) Genel görüşme
d) Meclis soruşturması
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28) Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Anayasa Mahkemesinin kararları nihai ve kesindir. Bu kararlar için iptal,
itiraz ya da temyiz yolu yoktur.
b) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye yürümez.
c) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, her durumda yayımlandıkları ta-
rihte yürürlüğe girer.
d) Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete’de hemen yayımlanır; ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri
bağlar.
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GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Büyükşehir belediyesi
aşağıdakilerden hangisi ile kurulur? 
a) Bakanlar Kurulu kararnamesi ile
b) Kanun ile
c) Müşterek kararname ile
d) Cumhurbaşkanı  kararı ile

2) I. Vali
II. Büyükşehir belediye başkanı
III. İlçe belediye başkanları
IV. İlçe belediye meclisi üyeleri
V. İlçe belediye encümeni üyeleri

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre Yukarıdakilerden hangi-
leri büyükşehir belediye meclisinin oluşumunda yer almaz? 
a) Yalnız I
b) I ve V
c) II, III ve IV
d) III, IV ve V

3) Bakanlık taşra teşkilatının görevi nedir?
a) Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları
hizmetleri yetki genişliği esasına göre vatandaşlara sunmak
b) Görev alanlarıyla ilgili konularda Cumhurbaşkanına danışma ya da tav-
siye niteliğinde görüş bildirmek
c) Bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu  hizmetlerle ilgili
amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, eş gü-
düm, gözetim ve izleme, yönetimi geliştirme ve denetim gibi görevleri merkezi
olarak yerine getirmek
d) İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek  ihtiyaçlarını karşılamak
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4) Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da bir yerel yönetim kuruluşu olarak
yer almaz?
a) İl Özel İdareleri
b) Siyasi parti il ve ilçe kuruluşları
c) Belediyeler
d) Köyler

5) Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulunun üyeleri arasında yer almaz?
a) Hukuk işleri müdürü
b) Defterdar
c) Emniyet müdürü
d) Yazı işleri müdürü

6) 442 sayılı Köy Kanunu’na göre Köy tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisi
ile kaldırılır? 
a) Cumhurbaşkanı kararı
b) Kanun
c) Kaymakamın teklifi valinin onayı
d) İçişleri Bakanlığı kararı

7) Aşağıdaki birimlerden hangisi köy yönetimi içerisinde yer almaz?
a) Muhtar
b) Köy derneği
c) İhtiyar heyeti
d) Köy encümeni
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8) İlçede yapılan resmi törenlere kim başkanlık yapar?
a) Vali
b) Büyükşehir belediye başkanı
c) Kaymakam
d) İl belediye başkanı

9) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sine göre en yüksek Devlet memuru kimdir?
a) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı
b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
c) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
d) Cumhurbaşkanı Yardımcısı

10) Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Devlet Denetleme Kurulu
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu

11) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan politika 
kurullarından biri değildir?
a) Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
b) Aile ve Sosyal Hizmetler Kurulu
c) Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu
d) Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
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12) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin özelliklerinden
biri değildir?
a) Cumhurbaşkanlığına bağlıdırlar
b) Özel bütçelidirler
c) Devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alırlar
d) İdari ve mali özerkliğe sahiptirler

13) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerindendir
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri Sayıştay denetiminin dışındadır
c) Kamu iktisadi teşebbüsleri kural olarak özel hukuka tabidir
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri iç işleyişinde kamu hukukuna tabidirler

14) “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve … düzenlenir; idarenin ku-
ruluş ve görevleri ise, … esaslarına dayanır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getiril-
melidir?
a) Yönetmelikle – merkezden yönetim ve yerinden yönetim
b) Kanunla – merkezi yönetim ve yetki genişliği
c) Kanunla – merkezden yönetim ve yerinden yönetim
d) Yönetmelikle – merkezi yönetim ve yetki genişliği
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15) I. Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yetki genişliği ilke-
sine uygun olarak kanunla düzenlenir.
II. Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde kanunda belirtilen esas ve
usuller dairesinde yerindelik denetimi yetkisine sahiptir.
III. Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile
kendi aralarında, Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri
kanunla düzenlenir.
IV. Yerel yönetimlere, büyüklükleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır.
Yerel yönetimler ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da

hangileri doğrudur? 
a) Yalnız III
b) I, III
c) I, II, III
d) III, IV

16) Aşağıdakilerden hangisi “hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluş-
ları” arasında yer almaz?
a) Üniversiteler
b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
d) İl Özel İdareleri

17) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra kuruluşu niteliğindeki
bölge yönetimi kapsamında değildir?
a) Bölge müdürlükleri
b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
c) Türkiye Barolar Birliği
d) Kalkınma Ajansları
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18) Danıştay ile ilgili aşağıda yer verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Anayasal bir kurumdur
b) Başkentin taşra kuruluşlarından birisidir
c) Üyeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından

seçilir
d) Kendi kamu tüzel kişiliği yoktur

19) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yer alan idareye ilişkin ilkeler ara-
sında değildir?
a) Kanuni İdare
b) Yetki Genişliği
c) Yerinden yönetim
d) Federal yönetim

20) İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkez sınırlarının belirtil-
mesi ve değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Kanun
b) Yönetmelik
c) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
d) İçişleri Bakanı onayı

21) Aşağıdakilerden hangisi bakanlık taşra teşkilatı kuruluşları arasında yer
almaz?
a) İl valisine bağlı il kuruluşları
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları
c) İl valisine bağlı il özel idareleri
d) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları
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22) Bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarındaki hiyerarşik kademeler ve birim
unvanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Bölge Müdürlüğü – Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik – Şeflik veya
Mühendislik
b) Vali – İl müdürlüğü – Şube Müdürlüğü – Şeflik – Memurluk
c) Kaymakam – İlçe Müdürlüğü – Şube Müdürlüğü (ihtiyaç bulunan ilçe-
lerde) –  Şeflik – Memurluk
d) Bölge Müdürlüğü – Vali – İl müdürlüğü – Şube  Müdürlüğü – Şeflik

23) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre İl genel meclisi toplantıları ku-
ral olarak kaç gün sürer? 
a) 3 gün
b) 10 gün
c) 7 gün
d) 5 gün

24) Belediye kurulması için aranan asgari nüfus sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 2.000
b) 5.000
c) 10.000
d) 50.000

25) 1982 Anayasası’na göre üniversitelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Kamu tüzel kişiliğine sahiptirler
b) Bilimsel özerkliğe sahiptirler
c) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulurlar
d) Fakültelerin kamu tüzel kişiliği yoktur
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26) Aşağıdakilerden hangisi “Bağımsız Düzenleyici ve  Denetleyici Kurum-
lar” arasında yer alır?
a) Yükseköğretim Kurulu
b) Milli Güvenlik Kurulu
c) Rekabet Kurumu
d) Türkiye İstatistik Kurumu

27) Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda  ticari esaslara göre
faaliyet göstermek üzere kurulan teşkilata ne ad verilir? 
a) İktisadi Devlet Teşekkülü
b) Kamu İktisadi Kuruluşu
c) Kamu İktisadi Teşebbüsü
d) Fon

28) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar
arasında yer almaz?
a) Rekabet Kurumu
b) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
c) Nükleer Düzenleme Kurulu
d) Yükseköğretim Kurulu
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile düzenlen-
memiştir?
a) Hizmet şartları
b) Atanma ve yetiştirilme
c) Emeklilik
d) İlerleme ve yükselme

2) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan
değildir?
a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin

3) Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörü-
len sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği
d) Ölüm yardımı ödeneği

4) Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde izlenecek usul, aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine  yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak  yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır.
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikâyet
edilen amirler atlanarak yapılır.
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5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylık-
sız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına baş-
vurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

6) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne za-
man hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
d) Göreve başladıkları günden itibaren

7)  Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak
en çok kaç aya kadar izin verilebilir? 
a) 10 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay

8) Doğum yapan Devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin ve-
rilebilir? 
a) 12
b) 24
c) 10
d) 8
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9) “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurum-
larınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir
… tutulur.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Sicil Dosyası
b) Özlük Dosyası
c) Bilgi Kayıt Dosyası
d) Disiplin Dosyası

10) Üç defa başarı belgesi alan memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi
verilir? 
a) Üstün Başarı Belgesi
b) İkramiye
c) Teşvik
d) Takdirname

11) Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uy-
gun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?
a) Üç ay
b) Bir yıl
c) Altı ay
d) İki yıl

12) Devlet memurlarının disiplin cezalarına karşı idari yoldan itiraz süresi
kaç gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
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13) “Son….yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık 
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi 
uygulanır.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) 8
b) 12
c) 9
d) 6

14) “Konusu suç teşkil eden emir …”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirilir.
c) Kesinlikle yerine getirilmez.
d) Kesinlikle yerine getirilir.

15) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler
arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs - 5 Eylül
b) 10 Mayıs - 10 Eylül
c) 15 Mayıs - 15 Eylül
d) 20 Mayıs - 20 Eylül
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16) “Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme
şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar, iler-
leme imkânı sağlamaktır.” 
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Sınıflandırma
d) Sadakat

17) Aşağıdaki fiillerden hangisine Devlet  memurluğundan çıkarma cezası
verilir? 
a) Ticaret yapmak
b) Verilen emre itiraz etmek
c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek
d) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek

18) Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna aylıktan kesme cezasının
verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?
a) Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
b) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek
c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek
d) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine uymamak

19) “Devlet memurlarının … çalışmaları esastır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi
gelmelidir?
a) İş birliği içinde
b) Ahenk içinde
c) Birlik içinde
d) Kurum içinde
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20) “Devlet memurları kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uy-
makla ve amirler tarafından verilen … iyi ve doğru yürütülmesinden amirle-
rine karşı sorumludurlar.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) İşleri yerine getirmekten ve görevlerinin
b) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve kamu hizmetlerinin
c) Görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin
d) Emirleri yerine getirmekle görevli ve hizmetlerin

21) Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, sadece kendilerine ait taşınır ve taşınmaz malları hak-
kında mal bildirimi verirler.
b) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve ana babalarına ait ta-
şınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
c) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ait  taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler.
d) Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine ve  velayetleri altındaki
çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal
bildirimi verirler.

22) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
b) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir”sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “esnaf” sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
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23) Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

24) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği-
nin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

25) Kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memurlar hakkında aşa-
ğıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması
b) Aylıktan kesme
c) Kınama
d) Uyarma

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev ma-
hallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme
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27) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kul-
lanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygula-
nır? 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

28) Memurların, kendi isteklerinin de bulunması kaydıyla, kazanılmış hak
derecelerinin altında bir dereceye atanabilmeleri için, kadro dereceleri ile 
kazanılmış hak dereceleri arasındaki fark en fazla kaç derece olabilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

29) Devlet memurlarına kimler başarı belgesi verilebilir? 
a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler
d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler

30) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağı-
daki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme
d) Kınama
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31) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “kademe ilerlemesinin 
durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek
b) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunmak
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

32)  5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı fi-
illeri işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır? 
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar  kademe ilerlemesi
uygulanmaz.
b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar  hazırlayıcı eğitim
uygulanmaz.
c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar  disiplin cezası uygu-
lanmaz.
d) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar  görevlerine son veri-
lemez.

34) Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tu-
tulmaz?
a) Aylık
b) Ölüm yardımı
c) Fazla çalışma ücreti
d) Vekâlet ücreti
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35) Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin te-
mel ilkelerden değildir?
a) Bu tür atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden
benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan bölgeler ara-
sında yapılır.
b) Bu tür atamalarda memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılı-
mını sağlamak esastır.
c) Bu tür atamalar, ilgili memurun talebi esas alınarak yapılır.
d) Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

36) Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine 
başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

37) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru olan kadınların uymaları gere-
ken kılık ve kıyafet hususlarından değildir?
a) Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek giyilmemesi
b) Diz altı etek giyilmesi
c) Strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmemesi
d) Her gün makyaj yapılması

38) Aşağıdakilerden hangisi uyarma veya kınama cezası  vermeye yetkili-
dir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin kurulu
c) Atamaya yetkili amir
d) Yüksek disiplin kurulu
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39) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin soruşturması yü-
rütülmesi gereken durumlarda yapılan görevden uzaklaştırmalarda ne ka-
dar süre içinde soruşturma başlatılmalıdır?
a) 10 iş günü
b) 10 gün
c) 7 iş günü
d) 7 gün

40) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan
memurların aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a) Eski görev yerinde
b) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev yerinde
c) Yeni görev yerinde
d) Üçte biri eski görev yerinde, üçte ikisi yeni görev yerinde

41) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine
ait aylığa ne zaman hak kazanır?
a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın sonunda
c) Kademe ilerlemesini yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında

42) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında
fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırdıklarında verilecek iznin en çok kaç
günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir? 
a) 10
b) 8
c) 6
d) 4
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43) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen  tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı
b) Denetim tazminatı
c) İş güçlüğü tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı

44) Devlet memurları aşağıdaki rozetlerden hangisini taşıyamaz?
a) Görev yaptığı yer için çıkarılan rozetler
b) Mezun olduğu okulların rozetleri
c) Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler
d) Siyasi parti rozeti

45) “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile em-
sallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli
ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde
ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal
fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hiz-
metlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere
dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı
veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından … verile-
bilir.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Başarı belgesi
b) Ödül
c) Üstün başarı belgesi
d) Teşekkür belgesi
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46) “Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve … olarak verilir”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ayni
b) Nakdi
c) Maktu
d) Faturalı

47) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendile-
rine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde, görev-
lerine ne zaman başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerinin bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
d) Amirin çağırdığı tarihte

48) Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare
zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi bedel üzerin-
den ödenmesi esastır?
a) Cari bedel
b) Defter bedeli
c) Rayiç bedel
d) Faiz eklenmiş bedel
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49) “Memur görevini yerine getirirken … ile hareket etmek, kendilerine tes-
lim edilen … korumak ve hizmete hazır hâlde bulundurmak için gerekli ted-
birleri almak zorundadır.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir?
a) Emir – özel eşyaları
b) Acele – belgeleri
c) İzin – demirbaşları
d) Dikkat ve itina – Devlet malını

50) Başarı belgesi ve üstün başarı belgesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Başarı belgesi bulunan memurlar için verilecek disiplin cezalarında bir
derece hafif olanı uygulanabilir.
b) Memurun başarı belgesi almaya hak kazanması için kanunda belirtilen
başarı ve katkısının amirinin gözlemiyle tespit edilmesi gerekir.
c) Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
d) Memurun başarı belgesi almaya hak kazanması için görevli olduğu ku-
rumda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev
yapması gerekir.

51) Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi ver-
meye kim yetkilidir?
a) Vali veya kaymakam
b) Bakan yardımcısı
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Cumhurbaşkanı
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52) Memura ait özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Denetim raporları
b) Soruşturma raporları
c) Mal bildirimleri
d) Maaş bordroları

53)  “Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve il-
lerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru
aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar … verilebilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi  gelmelidir?
a) İkramiye
b) Teşvik
c) Ödül
d) Tazminat

54) Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki  ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
a) Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan Devlet  memurlarına disiplin
cezası verilir.
b) Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen Devlet  memurlarına disiplin
cezası verilir.
c) Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla mev-
zuatın yapılmasını emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin cezası
verilir.
d) Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına
karşı yargı yoluna gidilemez.
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55)  Aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi için idari yoldan itiraz edilemez?
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması
b) Devlet memurluğundan çıkarma
c) Aylıktan kesme
d) Kınama

56) Toplumsal yapı ve işleyişin sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşturulabil-
mesi hangisine önem verilmesine bağlıdır?
a) Manevi ilişkiler
b) Maddi ilişkiler
c) Bireysel ilişkiler
d) İnsan ilişkileri

57) Aşağıdakilerden hangisi bireyin insan ilişkilerini doğrudan etkiler?
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
b) Bireysel ve sosyal çıkarlar
c) Toplumsal değerler ve kültürel olgular
d) Yönetsel ve kurumsal olgular

58) Bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin, duyguların, tutumların ve
olayların sözlü ya da sözsüz olarak aktarılmasına ne ad verilir?
a) İletişim
b) Empati
c) Konuşma
d) Dinleme
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59) Verimli ve etkili bir iletişimin sağlanması öncelikle aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a) Görsel ve işitsel araçların kullanılmasına
b) Mesajın açık, net ve anlaşılır olmasına
c) Mesajın kısa sürede ulaştırılmasına
d) Alıcının kişisel özelliklerinin bilinmesine

60) Aşağıdakilerden hangisi hem planlı eğitim sürecinin ürünü hem de gelişi
güzel kültürlenme ürünü olan davranışlardır?
a) Gelip geçici davranışlar
b) Doğuştun gelen davranışlar
c) Öğrenilmiş davranışlar
d) Karmaşık davranışlar

61) Bireyin tutum ve davranışlarını düzenleyen ve uyulması zorunlu olan in-
san yapımı kurallara ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları
c) Ahlak kuralları
d) Hukuk kuralları

62) Yüzyıllardır süren yaşantı birikiminin ürünü olan ve nesilden nesile ak-
tarılan örf ve âdetlere ne ad verilir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Protokol kuralları
d) Görgü kuralları
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63) Kurumsal yapıda uyulması gereken resmî nezaket ve görgü kurallarına 
ne ad verilir?
a) Protokol kuralları
b) Ahlak kuralları
c) Toplumsal kurallar
d) İnformel kurallar

64) Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya
da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların topla-
mına ne ad verilir? 
a) Normlar
b) Gelenekler
c) Kamuoyu
d) Moda

65) Bir kurumda astlar, üstlerle olan ilişkilerinde öncelikle aşağıdakilerden
hangisine dikkat etmelidir?
a) Samimi ve rahat bir iletişim sağlanmasına
b) Saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına
c) Üstlere görev ve yetkilerinin hatırlatılmasına
d) Üstlerin kişilik özelliklerine göre davranılmasına

66) “İletişim sürecini başlatan kişi ya da başkasıyla paylaşılacak bilgiye
sahip olan bireydir.” 
Yukarıda iletişim süreci öğelerinden hangisinin tanımı yapılmıştır?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) Mesaj
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67) Aşağıdakilerden hangisi bireyler arasında iletişim kopukluğuna neden
olan hususlardan değildir?
a) Toplumların birbiriyle savaşması
b) Bireylerin birbirine küsmesi veya kavga etmesi
c) Bireylerin amaçlarından vazgeçmesi
d) Bireylerin birbirleriyle empati kurması

68) “Bir toplumsal yapıda insan ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde kurulabil-
mesi… bağlıdır.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bireyler arasında daha ucuz bir iletişimin sağlanmasına
b) Bireyler arasında nitelikli bir iletişimin sağlanmasına
c) Olabildiğince çok kanal kullanılmasına
d) Dönüt sisteminin etkili bir biçimde uygulanmasına

69) Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı doğru hitap şekille-
rinden biridir?
a) Sayın Müdürüm
b) Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi

70) Giriş ve çıkışlarda memur amirine rastladığı zaman ne şekilde davran-
malıdır?
a) Başını hafifçe öne eğerek beklemelidir.
b) Amiriyle samimi bir sohbete başlamalıdır.
c) Amirine yol vermeli ve önünü engelleyecek şekilde durmamalıdır.
d) Amirine elini uzatarak tokalaşmalıdır.
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YAZIŞMA - DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî yazışmanın tanımıdır?
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak
amacıyla yazılan yazılardır.
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler arasında iletişimleri sağlamak
amacıyla yazılan yazılardır.
c) İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile
iletişim sağlamak amacıyla güvenli elektronik imza kullanarak elektronik or-
tamda ve zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan
imza ile fiziksel ortamda yürüttükleri süreçtir.
d) Kamu kurum ve kuruluşları arasında sadece elektronik imza kullanarak
elektronik ortamda yazılan yazılardır.

2) Belge başlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İlk satıra T.C. kısaltması yazılır.
b) İkinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle  yazılır.
c) Üçüncü satıra ana kuruluşun ve birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri kü-
çük harflerle ortalanarak yazılır.
d) Başlıkta yer alan bilgiler beş satırı geçemez.
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3) Aşağıdaki belge başlıklarından hangisi doğrudur?
a) T.C.

Adalet Bakanlığı
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) T.C.

ADALET BAKANLIĞI
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
c) T.C.

ADALET BAKANLIĞI
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
d) T.C.

Adalet Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

4) “Kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazışmalar, elektronik ortamda …
uygun olarak hazırlanan ve … ile imzalanan belgeler ile yapılır.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmeli-
dir?
a) El yazısıyla imzalanan belgelere - güvenli elektronik imza
b) Elektronik onaya - aslına uygunluk
c) e-Yazışma Teknik Rehberine – güvenli elektronik imza
d) DETSİS'de yer alan başlık kayıtlarına - ıslak imza
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5) “İdare içinde birden fazla birimin işbirliği ile hazırlanan ve yetkili maka-
mın imzasına sunulan belgelerde, belgeyi hazırlayan birime ait paraf hiye-
rarşisinden sonra … seçimi yapılır.” 
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmeli-
dir?
a) Paraf
b) Kişiye özel
c) Koordinasyon
d) Acele veya Günlüdür

6) e-Yazışma Teknik Rehberi hangi kurum tarafından yayımlanır?
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı
b) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
c) Türk Dil Kurumu Başkanlığı
d) Yatırım Ofisi Başkanlığı

7)  Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar açısından üst yazı neyi
ifade eder?
a) Belgenin, varsa ek veya ekleri hariç kısmını
b) Belgeyi tanımlayan gönderici, konu, tarih, sayı vb. tüm bilgileri
c) Belgenin, varsa ek veya ekleri dahil kısmını
d) Belgenin ilk sayfasını

8) Aşağıdakilerden hangisi belgenin bölümlerinden değildir?
a) Konu
b) Metin
c) Kayıt kaşesi
d) Ek
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9) Belgede “TARİH” bölümü, yazı alanının hangi  tarafında ve tarihi ifade
eden rakamlar arasına hangi noktalama işareti kullanılarak yer alır? 
a) Tarih, “konu”yla aynı satırda olmak üzere, yazı alanının en sağında, ra-
kamlar arasına (/) konularak yer  alır.
b) Tarih, “sayı”yla aynı satırda olmak üzere, yazı alanının en sağında, ra-
kamlar arasına (-) konularak yer alır.
c) Tarih, “sayı”yla aynı satırda olmak üzere, yazı alanının en sağında, ra-
kamlar arasına (/) konularak yer alır.
d) Tarih, “sayı”yla aynı satırda olmak üzere, yazı alanının en sağında, ra-
kamlar arasına (.) konularak yer alır.

10) Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı
ve/veya kaydedildiği zamanın elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tara-
fından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman kaydına… denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Zaman belgesi
b) Zaman damgası
c) Elektronik onay
d) Zamanlama

11) Aşağıdakilerden hangisinde “tarih” doğru yazılmıştır?
a) 01-02-2020
b) 01/02/2020
c) 01.02.2020
d) 1/2/2020

12) Belgenin içeriği hakkında kısa ve öz bilgi barındıran "konu" bölümünün
sonuna aşağıdaki kısaltmalardan hangisi ilave edilmelidir?
a) Hk.
b) Dair.
c) Ait.
d) Hiçbiri
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13) Belgenin muhatabı gerçek kişi ise “Sayın” kelimesinden sonra  gelen ad
ve soyad nasıl yazılır?
a) Adın ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyad büyük harflerle yazılır.
b) Ad ve soyad küçük harflerle yazılır.
c) Ad soyadın ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılır.
d) Ad ve soyad büyük harflerle yazılır.

14) Belgede yer alan “ilgi” bölümü hakkında belirtilenlerden hangisi yanlış-
tır?
a) İlgi, tarih sırasına göre yazılır.
b) İlginin birden fazla olması durumunda a,b,c küçük harfler kendilerinden
sonra kapama parantez işareti konularak yazılır.
c) İlgide “… tarihli ve … sayılı” ibaresi kullanılır.
d) Kişilere yazılan yazılarda ilgi bölümü bulunmaz.

15) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazış-
malar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir? 
a) Arz ederim.
b) Arz ve rica ederim.
c) Rica ederim.
d) Saygılarımla.

16) Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda aşağıdaki
bölümlerden hangisine yer verilir? 
a) Koordinasyon
b) İlgi
c) Ek
d) Dağıtım
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17) Elektronik ortamda veya zorunlu hâllerde ya da olağanüstü durumlarda
hazırlanan süreli belgelerde “ACALE” veya “GÜNLÜDÜR” ifadesi yazı alanının 
neresinde belirtilir? 
a) Sağ üst köşesinde
b) Üstünde
c) Altında
d) Üst sol, alt sağ köşesinde

18) “Belge muhataba iletildiğinde, belgeye ait paraf bilgileri (nin) …”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Tümü paylaşılır.
b) Bir kısmı paylaşılır.
c) Paylaşılmaz.
d) Belgenin özelliğine göre paylaşılır.

19) Fiziksel ortamda hazırlanan bir belgeden örnek çıkartılması gerektiğinde
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
a) Çoğaltılan belgenin arkasına “ASLI GİBİDİR” yazılır.
b) Çoğaltılan belgenin arkasına ve önüne “ASLI İLE AYNIDIR” yazılır.
c) Çoğaltılan belgenin sağ altına “ASLININ AYNIDIR” yazılır ve mühürlenir.
d) Çoğaltılan belgenin uygun bir yerine “ASLI GİBİDİR” yazılarak imzalanır.

20) Aşağıdaki gizlilik dereceli belgelerden hangisinin hazırlanması, kayde-
dilmesi, saklanması gibi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilir? 
a) Özel
b) Gizli
c) Kişiye özel
d) Hizmete özel
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21) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Belge, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Söz-
lük esas alınarak dilbilgisi kurallarına göre anlamlı ve özlü olarak yazılır.
b) Belgenin paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.
c) Belge metni içinde geçen sayılar, rakamla veya harfle yazılabilir.
d) Belgenin metninde yer alan kelime aralarında ve noktalama işaretlerin-
den sonra bir karakter boşluk bırakılır.

22) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Belgede "ilgi" ile metin başlangıcı arasında üç satır boşluk bırakılır.
b) Belge metinlerinde zorunlu olmadıkça yabancı kelimelere yer verilmez,
verilirse de parantez içinde anlamı belirtilir.
c) Metin içinde yer alan alıntılar bold (kalın) ve altı çizili olarak yazılabilir.
d) Resmi yazı metni içinde geçen sayıları rakamla yazmak zorunludur.

23) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibi-
nin adı, soyadı, unvanı ve  imzası sağda yer alır.
b) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibi-
nin adı, soyadı, unvanı ve  imzası solda yer alır.
c) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst unvan sahibi-
nin adı, soyadı, unvanı ve  imzası altta yer alır.
d) Belgenin iki yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahi-
binin adı, soyadı, unvanı ve  imzası üstte yer alır.
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24)  “Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her türlü belgenin kaydedilmesi,
işleme alınması ve gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen
içinde saklanması işlemine … denir.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Dosya
b) Dosyalama
c) Dosya Planı
d) Dosya Yönergesi

25) “Kağıt ortamındaki belgelerin tarayıcı, kamera gibi cihazlar veya yeni-
likçi teknikler kullanılarak sayısal ortama aktarılması işlemine” ne ad veri-
lir. 
a) Dijitalleştirme
b) Değerlendirme
c) Ayıklama
d) Tasnif

26) Dosya/Klasör etiketinde aşağıdaki hangi unsur bulunmaz?
a) Dosya kodu
b) Evrak kayıt numarası
c) Kurum adı/logosu
d) Konu adı
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27) “İmha edilecek belgeler, … şekilde parçalanır ve geri dönüşümde kulla-
nılmak üzere değerlendirilir.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gel-
melidir?
a) Belli ebatlara uygun olarak
b) Belli dosyalara tasnifi sağlanacak
c) Başkaları tarafından okunması mümkün olacak
d) Başkaları tarafından görülüp okunması mümkün olmayacak

28) “Belgenin hangi dosya ile ilişkili olduğunu veya işlemi biten belgenin
hangi dosya/klasöre konulacağını gösteren alfabetik, sayısal, alfa-nümerik
tanımlamayı ifade eder.” 
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Özel Arşiv
b) Üstveri
c) Dosya Etiketi
d) Dosya Kodu

29) Aşağıdakilerden hangisi ayıklama işlemine tabi tutulmayacak belge-
lerden değildir?
a) Davaya konu olan belgeler
b) Çok gizli belgeler
c) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan belgeler
d) Saklama süresini tamamlamayan belgeler
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30) Belgelerin dijitalleştirilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kağıt ortamında gelen belgelerin elektronik belge yönetim sistemine da-
hil edilmesine gerek yoktur.
b) Yapılacak her türlü dijital görüntüleme işlemlerinde “Elektronik Belge ve
Arşiv Yönetim Sistemi” standardı dikkate alınır.
c) Dijitalleştirilen belgelerin elektronik ve fiziki belgeler ile ilişkileri korunur.
d) İşlem görmek üzere kağıt ortamında gelen belgeler, işlem ve dosya bü-
tünlüklerinin korunması maksadıyla ekleri ile birlikte taranarak elektronik
belge yönetim sistemine dahil edilir.

31) Aşağıdaki materyallerden hangisi arşivlere devredilmez?
a) Bir belgenin eki olmayan boş form
b) Bir belgenin eki olmayan kitap
c) Bir belgenin eki olmayan broşür
d) Bir belgenin üst yazısı

32) İşlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri gideril-
miş dosya/klasörler arşivlere ne zaman devredilir? 
a) Aralık ayının sonuna kadar
b) Müteakip takvim yılının ilk altı ayı içerisinde
c) Haziran ayının sonuna kadar
d) Müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde
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33) Aşağıdakilerden hangisinde “belge hiyerarşisi” tanımlanmıştır?
a) Belgenin ait olduğu kurum, birim, klasör, dosya ile belge bileşenlerinin
genelden özele doğru bütünü
b) Belgenin ait olduğu kurum, birim, klasör, dosya ile belge bileşenlerinin
özelden genele doğru bütünü
c) Belgelerin üretiminden itibaren belirlenen ölçütler çerçevesinde değer-
lendirme, düzenleme, ayıklama ve hizmete sunma faaliyetlerinin tümü
d) Belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve gerektiğinde tekrar başvurul-
mak üzere belli bir düzen içinde saklanması

34) Dosyaların, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi,
devri vb. arşiv işlemleri hangi hükümlere göre gerçekleştirilir? 
a) Kurumun arşiv yönetmeliği hükümlerine göre
b) Kurumun iç genelgesi hükümlerine göre
c) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine göre
d) İlgili birimce tespit edilecek kurallara göre

35) Resmi yazışmalarda metin alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
a) Metindeki kelime aralarında bir karakter boşluk bırakılır.
b) Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
c) Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.
d) Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır.
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36) Paraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyad bilgileri kısaltma kullanılma-
dan ast-üst ilişkisine uygun olarak belirtilir.
b) Belge muhataba iletildiğinde, belgeye ait paraf bilgileri de paylaşılır.
c) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza
veya elektronik onay ile atılır.
d) Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan paraf,
kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak mavi kalemle atılır.
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DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Para ve kıymetli kâğıt gibi iktisadi değerler ne çeşit devlet mallarıdır?
a) Devletin özel malları
b) Orta mallar
c) Sahipsiz mallar
d) Hizmet malları

2) Bir taşınırın, devletin taşınır malı sayılmasının ölçütü  nedir?
a) Devletin taşınır malı olması
b) Taşınırın devlete veya diğer kamu kurum ve  kuruluşlarından birine ait ol-
ması
c) Taşınırın hizmet malı olması
d) Devlete ait taşınırdan ücretsiz yararlanılması

3) Bir kamu hizmetine o hizmetin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak şekilde
bağlanmış olan taşınmazlara ne denir? 
a) Sahipsiz mallar
b) Hizmet malları
c) Ortak mallar
d) Orta mallar

4 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir? 
a) Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
b) Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabi değildir.
c) Kamu malları kamulaştırılamazlar.
d) Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir.
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5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Devletin taşınır malları vardır.
b) Sahipsiz mallar kamu mallarındandır.
c) Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
d) Devletin özel malları yoktur.

6) Devlet mallarının yargısal korunması amacıyla aşağıdaki davalardan
hangisi açılamaz?
a) Elatmanın önlenmesi davası
b) Zarar ve ziyan için tazminat davası
c) Yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası
d) Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası

7) Aşağıdakilerden hangisi devletin taşınır malları için doğrudur?
a) Taşınır mal teslim edilen görevliler, taşınırın  korunmasından ve verilen
zarardan sorumludurlar.
b) Devletin taşınır malları için haczedilmezlik ilkesi geçerli değildir.
c) Devletin taşınır malları sadece yönetsel koruma ile korunabilir.
d) Devletin taşınır mallarının zilyetliği, onu kullanan görevliye aittir.

8) Tasarruf genelgeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tasarruf genelgeleri bağlayıcı olmayan bir işlemdir.
b) Tasarruf genelgeleri yargısal bir işlemdir.
c) Tasarruf genelgeleri düzenleyici bir işlemdir.
d) Tasarruf genelgeleri sınırlandırıcı mahiyette değildir.
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9) “İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratle uyum sağlaya-
rak verimli olabilmesi için … hazırlanmalı veya rehber kişiler görevlendiril-
melidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bir iletişim programı
b) Halkla ilişkiler programı
c) Bir adaptasyon programı
d) Bir verimlilik ve tutumluluk programı

10) “Kurumda personel fazlası olsa dahi, her memura … mesai saatleri içinde
hiç kimsenin boş kalmasına izin verilmemelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Çalışma şevk ve isteği verilmeli
b) Mutlaka iş verilmeli
c) Dinlenme imkânı verilmeli
d) Daha fazla ücret verilmeli

11) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf 
tedbirlerinden değildir?
a) Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında  kullanılmamalıdır.
b) Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir.
c) Tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayanların ilgili  mali yıl içinde harca-
nılması yolu aranmalıdır.
d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli şekilde kullanılması esas
olmalıdır.
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12) Aşağıdakilerden hangisi işgücü tasarrufu konusunda alınabilecek ön-
lemlerdendir?
a) Hizmet içi eğitim veya sair nedenlerle düzenlenen toplantı ve seminerle-
rin, geçici görev yolluğu, eğitici personel ücreti gibi ek maliyet artışlarına yol
açmadan gerçekleştirilmesi yolları aranmalıdır.
b) Ulaştırma hizmetlerinde merkezi kontrol sağlanmalıdır.
c) Çalışma saatlerinden sonra, unutulan veya açık bırakılan lambaların
kontrol edilerek söndürülmesi  hususunda nöbetçi personel sorumlu kılınmalı
ve takibi yapılmalıdır.
d) İşe yeni giren personelin iş ortamına ve düzenine süratle uyum sağlaya-
rak verimli olabilmesi için bir adaptasyon programı hazırlanmalı veya rehber
kişiler görevlendirilmelidir.

13) “İşyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve … kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kömür sobası
b) Elektrikli ısıtma cihazları
c) Doğalgazlı ısıtıcılar
d) Mazotlu ısıtıcılar

14) “Asansörler zorunlu olmadıkça … kadar kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 3’üncü kata
b) 2’nci kata
c) 4’üncü kata
d) 5’inci kata
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15) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin
tasarruf tedbirlerindendir?
a) İş yerlerinde ve basımevlerinde hatıra, hediye, eşantiyon türü işler yaptı-
rılmamalıdır.
b) Fotokopi makinelerinin ve kâğıtlarının özel amaçlı kullanımı engellenme-
lidir.
c) Şehir içi, şehirler arası ve yurt dışı telefon görüşmelerinde, kimlerin yetkili
olduğuna ilişkin kriterler konulmalı ve bu kriterlere uyulması sağlanmalıdır.
d) Isı kaybını önlemek için bütün kalorifer ve bunar borularının izolesi yapıl-
malıdır.

16) “Fax cihazları fotokopi amacıyla ya da … için kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir?
a) Resmi işler
b) Kurumun amaçları
c) Diğer kurumların işleri
d) Özel amaçlar

17) “İhtiyaç fazlası personelin … yolları aranmalıdır.” 
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir?
a) Emekli edilmesi
b) İşine son verilmesi
c) Kurumun diğer birimlerine kaydırılması
d) Diğer kurumlara atanması
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18) Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin fonksiyonlarından biri
değildir?
a) Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması
b) Kurumların üzerinde caydırıcı etkisi
c) Bazı giderlerin disipline edilmesi
d) Harcama kalemlerinin artırılması

19) I. Kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir şekilde tahmin edilememesi
II. Müeyyideden yoksun vicdani bir “zarardan  sorumluluk” anlayışının
var olması
III. Analitik bütçe sisteminin uygulanması

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri, tasarruf tedbirleri 
genelgelerinin uygulanma nedenleri arasında yer almaz? 
a) Yalnız III
b) I, II
c) I, III
d) Yalnız I

20)  Aşağıdakilerden hangisi araç kullanımına ilişkin tasarruf tedbirlerinden
değildir?
a) 12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar kullanılmamalıdır.
b) Hizmet araçları için en uygun güzergâh seçilmelidir.
c) Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı önlenmelidir
d) Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücü-
lerine gerekli teknik bilgiler verilmelidir.
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HALKLA İLİŞKİLER SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasındadır?
a) Halkın, bir mal almasını sağlama
b) Halkın, yönetimin her yaptığını desteklemesi
c) Panik yaratmamak için kimi bilgilerin aktarılmaması
d) Yönetimin halkla ilişkilerinin düzenli, karşılıklı güvene dayalı hâle getirilmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar?
a) Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır.
b) Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır.
c) Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir.
d) Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz.

3) Çalışanların hangi özelliği günlük ilişkilerde halkla ilişkiler açısından an-
lamlı değildir?
a) Vatandaşlar arasında ayrım yapmama
b) İşini iyi bilme
c) Temiz, tertipli olma
d) Yükseköğrenim diplomasına sahip olma
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4) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin sürekli ve düzenli olması açısın-
dan anlamlıdır?
a) Vatandaşların başvuruları için belli saatler ayırmak, işlerin düzenli yürü-
mesini sağlar.
b) Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına her an başvurması, işlerin
aksamasına neden olur.
c) Kamu görevlilerinin halka karşı daima mesafeli, uzak olması, gerekli dü-
zeni sağlar.
d) Çalışanların işlerini yapışları, iş sahiplerine davranışı,  halkla ilişkiler açı-
sından önemlidir.

5) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a) Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı, halkla ilişkilerin başarısı açısından
önemlidir.
b) Başarılı bir uygulama için basınla iyi ilişki kurulması yeterlidir.
c) Halkla ilişkilerin yönetim işlevi oluşu, kuruluş ile halkla ilişkileri bütünleş-
tirme açısından önemlidir.
d) Halkla ilişkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini etkileyen aşamaları içerir.

6) Aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
a) Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkilerde önemli bir
adımdır.
b) Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkiler açısından sakın-
calıdır.
c) Halkla ilişkiler ancak bir krizin çözümünde gereklidir.
d) Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili  bilgi verilmemesi
doğru olur.
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7) Aşağıdaki nitelemelerden hangisi belirtilen aracın özellikleri ve amacı ile
uyuşmaz?
a) Sergiler, tanıtma ve ilgi çekme aracıdır.
b) Eğitim, tanıtım ve ilgi çekme aracıdır.
c) El ilanları, sınırlı sayıda insana ulaşmayı sağlar.
d) Yıllık, kurum çalışmalarını yansıtır.

8) Her iletişim şemasında kaç temel öğe bulunur?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2

9) Bilimsel araştırmalar, araştırmanın amacı dışında yöneldikleri amaç,
başka deyişle neyi çözümlemeye yatkın oldukları açısından kaça ayrılır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

10) Halkla ilişkilerde mutlaka uyulması gereken kaç ilke vardır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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11) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde mutlaka uyulması gereken il-
kelerden değildir?
a) Dürüstlük
b) Tekrarlama
c) Bütçe
d) Belirsizlik

12) Aşağıdakilerden hangisinde “Halkla İlişkiler Süreci” doğru olarak veril-
miştir?
a) Araştırma, İletişim, Değerlendirme, Planlama
b) Planlama, Araştırma, İletişim, Değerlendirme
c) Değerlendirme, Araştırma, Planlama, İletişim
d) Araştırma, Planlama, İletişim, Değerlendirme

13) Dikkatin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracı aşağıda-
kilerden hangisinin tanımıdır?
a) Halkla ilişkiler
b) Reklam
c) Propaganda
d) Halk

14) “Anlam” açısından halkla ilişkiler kaç grupta toplanır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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15) Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşmak için izlenecek yolu aşağıdakiler-
den hangisi vermiştir?
a) Edward L Bernays
b) PublicRelations News
c) Robinson
d) Harold D. Lasswell

16) Kuruluşun amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksin-
mesi ile bütünleştirmesi, halkla ilişkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır?
a) Kavramsal yön
b) Amaçsal yön
c) Çevresel yön
d) İşlevsel yön

17) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılmaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama

18) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamaları arasında
değildir?
a) Araştırma
b) Politika
c) Planlama
d) Değerlendirme
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19) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri arasında değildir?
a) Üst kademeden diğer kademelere iletişimin akışı
b) Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması
c) Halka düzenli, sürekli bilgi verilmesi
d) Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması

20) Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?
a) Durum saptama, değerlendirme, yönelme
b) Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
c) Değerlendirme, araştırma, planlama
d) Karlılık, verimlilik, demokratiklik

21) “Bütün halkla ilişkiler faaliyetleri, çalışmanın genişlik ve yoğunluğuna
göre bir harcamayı gerektirir.” 
Yukarıdaki cümle, halkla ilişkilerde hangi temel ilkeyi tanımlamaktadır?
a) Bütçe
b) Dürüstlük
c) İnandırıcılık
d) Tekrarlama

22)  İleriye yönelik sorunların neler olabileceğinin  önceden saptanıp, çözüm
yollarının aranarak sorunların krize dönüşmesini engellemeyi amaçlayan
halkla ilişkiler planlarına ne ad verilir?
a) Onarıcı planlar
b) Önleyici planlar
c) Uygulama planları
d) Eğitim planları
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23)  Aşağıdaki anlatımlarda yer alan işlemlerden hangisi halkla ilişkiler açı-
sından belirleyici değildir?
a) Çeşitli birimlerin ne iş yaptığını bilme
b) Çeşitli birimlerden bilgi alabilme
c) Kuruluşa gelenlerden kimlik alma
d) İşlerin hızlı yapılması

24)  Aşağıdakilerden hangisi gündelik ilişkilerde “iyi insan ilişkisi” açısından
gereksizdir?
a) Çalışanların kuruluşun amaçlarını bilmesi
b) Çalışanlar arasında karşılıklı konuşma
c) Çalışanların kuralları iş sahibinin durumuna uygun uygulaması
d) Çalışanlar ile iş sahipleri arasında karşılıklı konuşma

25) Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından önemli
değildir?
a) Dekorasyon
b) Şikâyetler
c) Sosyal etkinlikler
d) Basınla ilişkiler

26) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerden tekrarlama açısından isten-
meyen sonuç sayılır?
a) Anımsama
b) Fark etme
c) Bıkma
d) Kavrama
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27)  Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel etkinlikler arasında yer al-
maz?
a) Yarışmalar
b) Eğitim
c) Gazeteler
d) Geziler

28) Sergiler, hangi tür halkla ilişkiler araçlarındandır?
a) Eğitim
b) Yayım ve gör-işit
c) Yazılı ve basılı
d) Sosyal ve kültürel
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GİZLİLİK ve GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve
muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve
malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından
öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmak aşağıdakilerden hangisinin
amacıdır?
a) Casusluk-hırsızlık
b) Bilgi, evrak güvenliği
c) Gizlilik
d) Doküman ve malzeme güvenliği

2) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerden biri
değildir?
a) Tercümeler, basılı kâğıtlar
b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri, mikrofilmler

d) Resmi Gazete

3) Aşağıdakilerden hangisi, gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemler ve
uygulanacak esaslardan değildir?

a) Bütün gizlilik dereceleri büyük harflerle yazılır.
b) Evrak ve belgeler, taşıdığı gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulur.
c) Daimî giriş kartları düzenlenir.
d) Evrak, gizlilik dereceleri göz önüne alınarak, usulüne  göre imha edilir.
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4) PTT ile  gönderilen belgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5) İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde Devletin
menfaatlerine, güvenlik, istihbarat ve teknoloji faaliyetlerine zarar
verebilecek belgeler ... olarak sınıflandırılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

6) “Çok Gizli dereceli evrak … muhafaza edilir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

7) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evraklara yapılacak işlemlerde
dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Gizli belgeler PTT aracılığıyla yurtdışına gönderilebilir.

b) Hizmete özel belgeler PTT aracılığıyla gönderilemez.

c) Çok Gizli belgeler zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla gönderilebilir.

d) Gizli belgeler  zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla gönderilebilir.

a) Hizmete Özel
b) Kripto
c) Çok Gizli
d) Gizli

a) Bütün gizlilik dereceleri büyük harflerle yazılır.
b) Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve kırmızı renkli olarak işaretlenir.
c) Gizlilik dereceli belge ilgileri, ekleri ve ilişkili belgeleriyle beraber muhafaza edilir.
d) Gizlilik dereceli fotoğraf ve çizimler gizlilik derecesi açıkça görülebilecek şekilde

işaretlenmez.

a) Çelik kasalarda veya kilitli dolaplarda
b) Dosya içinde
c) Uygun yerde
d) Çekmecelerde
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8) Aşağıdakilerden hangisi Çok Gizli gizlilik dereceli evrakların muhafazası ve
gönderilmesine ilişkin yanlış bir bilgidir?

a) Gizli
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Kripto

10) I.Bir belgeye Çok Gizli gizlilik derecesini vermeye idarenin üst yöneticisi
yetkilidir.

II.Gizli gizlilik derecesini vermeye birim yöneticisi yetkilidir.
III.Hizmete Özel gizlilik derecesini vermeye birim veya alt birim yöneticisi

yetkilidir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) ı,
b) ı,ıı
c) ıı,ııı
d) ı,ıı,ııı

9) “Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde,
Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini
tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere … denir.” Bu cümlede, boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Çok gizli bürolar arasında iç içe üç zarf kullanılarak gönderilir.
b) Kurye aracılığıyla muhatap idarenin bürosuna elden teslim edilir.
c) Zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla da iletilebilir.
d) Güvenli odalarda, çelik kasalarda veya kilitli dolaplarda saklanır.
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11) Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi değildir?
a) Kripto
b) Gizli
c) Çok gizli
d) Hizmete özel

12) “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısı bulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla
kullanılan veriye ... denir. ” Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Kripto mühür
b) Elektronik mühür
c) Elektronik imza
d) Elektronik şifre

13) I.Büroya ait yerler sadece bilmesi gereken personel tarafından bilinir.
II.Büroda sadece ses iletişimini sağlayan ve belirlenmiş numaraları aramakla

sınırlı telefon bulundurulabilir.
III.Bürolarda hiçbir şekilde elektrik prizi bulundurulmaz.

Bürolarda uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?

a) I, II
b) II,III
c) I,III
d) I,II,III
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14) I. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılmalıdır.
II. Güvenlik belgesi düzenlenmelidir.
III. Personelin parmak izi ve el yazısı özlük dosyasında bulunmalıdır.

Gizlilik dereceli yerlerde görevli personele ilişkin yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur?
a) I,II
b) I,III
c) II,III
d) I,II,III

15) “Evrak ve belgeler … işleme tabi tutulurlar.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Önemine göre
b) Taşıdığı gizlilik derecesine göre
c) Ait olduğu birime göre
d) Gönderildiği makama göre

16) “Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleşme
kanallarından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde
edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye
karşı alınan tüm tedbirleri ifade eder.”

Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin  tanımıdır?
a) Devlet sırrı
b) Ulusal bilgi
c) Haberleşme güvenliği
d) Fiziki güvenlik
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17) Aşağıdakilerden hangisi “kripto”nun tanımıdır?

a)Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleşme kanallarından
gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve içeriğinin
açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm tedbirleri ifade
eder.

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya
bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.

c) Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine
göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder.

d) Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa bilgi
sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri ifade eder.

18)  Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarında bina girişlerinin
güvenliğinin sağlanmasında kullanılan kartlar arasında yer almaz?

a) Daimî giriş kartları
b) Geçici giriş kartları
c) Ziyaretçi giriş kartları
d) Ulaşım kartları
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19) I. Diploma kâğıtları
II. Fotoğraf filmleri
III. Mikrofilmler
IV. Ses bantları

Yukarıdakilerden hangileri gizlilik dereceli yazı, doküman ve 
malzemelerdendir? 
a) I, II, III, IV
b) I, III, IV
c) I, III
d) I, II

20) Aşağıdakilerden hangisinde “Hizmete Özel” gizlilik derecesi doğru 
olarak tanımlanmıştır?
a)Açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde Devletin dış ilişkilerine,
millî savunmasına, millî güvenliğine ve müttefiklerle olan faaliyetlerine önemli
derecede zarar verebilecek belgelere verilen gizlilik derecesidir.
b)İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde
Devletinmenfaatlerine, güvenlik, istihbarat ve teknoloji faaliyetlerine zarar
verebilecek belgelere verilen gizlilik derecesidir.

c)İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde herhangi bir idari
faaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve
kovuşturmaya zarar verebilecek belgelere verilen gizlilik derecesidir.
d)Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin
güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye
düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere verilen gizlilik derecesidir.
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21) "Bir belgeyi sadece görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle,
incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların
yetkileri düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesi ... olarak tanımlanır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Bilmesi Gereken Prensibi
b) Yetkili Kişi Prensibi
c) İşlem personeli
d) Büro yetkilisi

22) “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından askeri, istihbari, dış ilişkiler,
teknolojik, bilimsel, ticari ve diğer alanlarda üretilen ve üreten kurum ve
kuruluş tarafından, çok gizli, gizli ve hizmete özel  gizlilik dereceli olarak
tasnif edilen bilgidir.”

Yukarıda yer verilen ifade, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Teknik güvenlik
c) Personel güvenliği
d) Ulusal bilgi

23) Aşağıdakilerden hangisinde “personel güvenirliği” doğru olarak
tanımlanmıştır?

a) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye yalnızca yetki verilen kişilerin,
bilmeleri gerektiği oranda erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri ifade eder.
b) Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç, donanım ve binalarda dinleme
ve gözetleme amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan tüm güvenlik
tedbirleri ifade eder.
c) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye iş-
lem yapan cihaz, malzeme ve tesisi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak
üzere alınan fiziksel tedbirleri ifade eder.
d) İşe alınacak personel hakkında gerekli güvenlik soruşturma ve araştır-
masının yapılmasını ifade eder.
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24) " ... tarafından üretilen, ... izniyle idarelerce temin edilebilen donanımsal
şifreleme sağlayan cihazlara Kriptolu veri depolama cihazı denir."

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  
gelmelidir?
a)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

b)Savunma Sanayii Başkanlığı- Millî Savunma Bakanlığı

c)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Millî Savunma
Bakanlığı)

d)Savunma Sanayii Başkanlığı-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası
alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve
ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması,
aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Millî güç
b) Millî güvenlik
c) Seferberlik
d) Millî bütünlük

2) 1982 Anayasası’nın 117’nci maddesi gereğince millî güvenliğin sağlanma-
sından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye
karşı kim sorumludur?
a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Milli Savunma Bakanı

3) “Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu … başkan-
lığında toplanır.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) TBMM Başkanının
b) Milli Savunma Bakanının
c) Genelkurmay Başkanının
d) Cumhurbaşkanı Yardımcısının

224



4) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, aşağıdaki makamlardan hangisi ta-
rafından düzenlenir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Milli Savunma Bakanı
c) Genelkurmay Başkanı
d) TBMM Başkanı

5) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdaki makamlardan hangi-
sine bağlı bir teşkilattır?
a) Genelkurmay Başkanlığına
b) TBMM Başkanlığına
c) Cumhurbaşkanlığına
d) Milli Savunma Bakanlığına

6) Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korun-
ması gereken amaçlar, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Devletin milli güvenlik siyaseti
b) Millî menfaat
c) Millî hedef
d) Ahdi hukuk

7) Milli Güvenlik Kurulunun Anayasa’da ve 6 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nde belirtilen görevleri dikkate alındığında adı geçen 
Kurulun kararları hangi niteliktedir?

a) MGK kararları Cumhurbaşkanına tavsiye ve görüş mahiyetindedir.
b) MGK kararları bağlayıcı niteliktedir.
c) MGK kararları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi niteliğindedir.
d) MGK kararları kanun niteliğindedir.
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8) Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini
oluştururken dikkate aldıkları hususlardan değildir?
a) Coğrafya
b) Jeopolitik konum
c) Anayasal düzen
d) Ekonomik durum

9) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelerinden biri
değildir?

a) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
b) Adalet Bakanı
c) Jandarma Genel Komutanı
d) Dışişleri Bakanı

10) İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik anlayışı açısından aşağıdaki
hangi sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a) İkinci Dünya Savaşı’na kadar milli güvenlik, yalnız “milli savunma” olarak
düşünülürken, bu savaşla birlikte devletlerin güvenliğinin milli savunmadan
daha geniş bir anlam kazandığı anlaşılmıştır.
b) Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve
devletler, askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir.
c) Milli güvenlik kavramı, sadece dış güvenlik ve savunma konularıyla sınır-
landırılmıştır.
d) Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği şeklinde güvenlik parametre-
leri ortaya çıkmıştır.
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11) Ekonomik güç aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
a) Yeraltı ve yer üstü kaynakları
b) Ulaşım/iletişim alt yapısı
c) Ekonomik sistem
d) Nüfusun eğitim ve öğretim düzeyi

12) Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük ile bunları sağlayan tarihi biri-
kimleri, halkın morali, eğitim ve kültür düzeyi ile dil, din, gelenek ve görenek-
leri gibi manevi yapıya ilişkin hususlar milli güç unsurlarından hangisine
aittir?
a) Siyasi güç
b) Demografik güç
c) Coğrafi güç
d) Psiko-sosyal ve kültürel güç

13) Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının farklı yönlerinden
biri değildir?
a) Siyasi
b) Ekonomik
c) Demografik
d) Hukuki

14) Milli Güvenlik Kurulunun temelini teşkil eden Yüksek Müdafaa Meclisi
hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1933
b) 1949
c) 1961
d) 1922
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15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin hayati önemi haiz
milli değerlerinden değildir?
a) Anayasal düzen
b) Millî varlık
c) Milletlerarası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün men-
faatler
d) Devletin mali yükümlülüğü

16) Jeopolitik nedir? 
a) Bir ülkenin ihtiyaçlarının coğrafyasına göre planlanmasıdır.
b) Bir ülkenin ekonomi politikasının coğrafyasına göre planlanmasıdır.
c) Bir ülkenin milli güvenlik siyasetinin coğrafyasına göre planlanmasıdır.
d) Bir ülkenin sosyo-kültürel politikasının coğrafyasına göre belirlenmesidir.

17) Jeostrateji nedir?
a) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
b) Stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
c) Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
d) Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
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18) Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle önemini pekişti-
ren temel özelliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının ana güzergâhında bulun-
maması
b) Orta Doğu’nun en önemli su kaynaklarına sahip olması
c) Orta Doğu’nun önemli bir bölümünü besleyen tarım imkânlarına sahip
olması
d) Bölgesinde çağdaş teknolojik imkânlara sahip tek ülke olması

19) Coğrafi konum, fiziki coğrafyaya göre bir ülkenin neyini açıklar?
a) Coğrafi sınırlarını
b) Jeopolitik konumunu
c) Siyasi, sosyal, kültürel durumunu
d) Bulunduğu yeri ve bulunduğu durumu

20) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1992 yılında hangi ülkenin öncü-
lüğüyle kurulmuştur?
a) Rusya Federasyonu
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Türkiye
d) Ukrayna

21) Aşağıdaki hallerden hangisi seferberlik ilanını gerektirmez?
a) Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
b) Ayaklanma olması ya da vatan veya Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve ey-
lemli bir kalkışmanın olması
c) Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren dav-
ranışların ortaya çıkması
d) Komşu ülkelerden Türkiye’ye çok sayıda sığınmacı akını olması
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HABERLEŞME SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1) İletişim bilimi hangi yüzyılda gelişmiştir?
a) 17. yüzyıl
b) 18. yüzyıl
c) 19. yüzyıl
d) 20. Yüzyıl

2) Bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından gösterilen tepki aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim

3) İnsanların anlamlı mesajları değiş tokuş etmeleri için  sistemle aşina ol-
malarına olanak verecek şekilde düzenlenmiş göstergeler sistemine ne ad
verilir? 
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim

4) Aşağıdakilerden hangisi geribildirim örneğidir?
a) Ses dalgaları
b) Okur mektupları
c) Radyo sinyalleri
d) İkili kodlar
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5) Aşağıdakilerden hangisi “Enformasyon Kuramı”nın bir özelliği değildir?
a) İletişimi bir ikna süreci olarak görmesi
b) İletişim kanallarının kapasitelerine ilişkin olması
c) Çizgisel bir iletişim süreci ortaya koyması
d) Doğrusal bir iletişim süreci ortaya koyması

6) Aşağıdakilerden hangisi algıyı belirleyen etmenlerden biri değildir?
a) Deneyimler
b) Kültürel beklentiler
c) Gereksinimler
d) Geribildirimler

7) Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimin özelliği değildir?
a) Kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleşir.
b) Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca değişebilir.
c) Tek yönlüdür.
d) Genellikle iki kişi arasında gerçekleşir.

8) Kendini açmayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İnsanlar özellikle yakınlaşmak istedikleri kişilere kendilerini açarlar.
b) Kendini açma, insan bir kişiye kendi hakkında bilgiler vermeye başladığı
zaman gerçekleşir.
c) Kendini açan kişi diğeri karşısında incinebileceği bir duruma düşebilir.
d) Kendini açma, kişisel ve özel bilgileri açıklamayı içermez.
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9) “Jest”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) En ilkel iletişim biçimi
b) Belli duyguları anlatan yüz ifadeleri
c) Görsel bir sinyal gönderen herhangi bir eylem
d) Söze dayalı sinyallerin bütünü

10) Toplumsallaşma sürecinin ilk dönemlerinde bireyin içinde bulunduğu
gruplara ne ad verilir?
a) Doğal grup
b) Kazanılmış grup
c) İkincil grup
d) Referans grubu

11) Doğrulanmayan bilgiye dayalı, kolayca yayılan ama çoğu kez durdurul-
ması çok zor olan mesajlara ne ad verilir? 
a) Dikey iletişim
b) Belirsizlik azaltıcı sinyaller
c) Resmi iletişim
d) Söylenti

12) Örgütsel iletişimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Bazı örgütler, çalışanlarının seslerini özgürce duyurmalarını isterler.
b) Bazı örgütler, çalışanlarının seslerini özgürce  duyurmalarını istemezler.
c) Örgütlerdeki iletişim, erk yapısına göre biçimlenir.
d) Örgütlerdeki iletişim, erk yapısına göre biçimlenmez.
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13) Latin alfabesinin temeli, hangi alfabeye dayanmaktadır?
a) Mısır alfabesi
b) Fenike alfabesi
c) Sümer alfabesi
d) Babil alfabesi

14) Haber mektupları hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
a) 14. yüzyıl
b) 15. yüzyıl
c) 16. Yüzyıl
d) 17. Yüzyıl

15) Türkçe olarak yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceride-i Havadis
b) Tercüman-ı Ahval
c) Tasvir-i Efkar
d) Takvim-i Vekayi

16) Tercüman-ı Ahval hangi yılda yayına başlamıştır?
a) 1831
b) 1840
c) 1860
d) 1876
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17) Deneme yayınlarının ardından sürekli ilk radyo vericisi hangi ülkede ku-
rulmuştur?
a) ABD
b) İngiltere
c) Fransa
d) Almanya

18) Türkiye’de ilk radyo yayınları hangi kurum tarafından yapılmıştır?
a) Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi
b) PTT
c) Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
d) TRT

19) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun hangi
yılda kabul edilmiştir?
a) 1980
b) 1984
c) 1990
d) 1994

20) Günümüzde internet olarak bilinen bilgisayar ağı ilk olarak ABD’de hangi
kurum tarafından geliştirilmiştir?
a) Savunma Bakanlığı
b) Columbia Üniversitesi
c) Federal İletişim Komisyonu
d) Microsoft
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TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işaretinin (’) kullanılmasından
kaynaklanan bir yazım yanlışı bulunmaktadır?
a) Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor.

b) İstanbul’a gidecek misin?
c) Almanya’yı görmek isterdim.
d) Resmî Yazışmalar Yönetmeliği 2 Aralık 2004 tarihinde     Resmî Gazete’de
yayımlandı

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) Hilekâr
b) İmkân
c) Sukunet
d) Mekân

3)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı anlama gelen sözcüklerin kulla-
nılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? 
a) Bu konuda pek çok öneri ve teklif var.
b) Örneğin, mesela öğrenciler çok çalışsalar, başarılı olurlardı. Ama çalış-
madılar.
c) Globalleşme ve küreselleşme dünyanın yeni yüzünü      oluşturuyor.
d) Ahmet Efendi evsiz barksız avare avare sokaklarda yıllarca dolaştı.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretini (!) kullanmak gerekir? 
a) Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum
b) Ah vatan, ah
c) Nasıl geldik, bilmiyorum
d) Neden bu soruyu sordun

235



5) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde satır sonu bölünmesi yanlış 
yapılmıştır?
a) İlk-o-kul
b) Ke-loğ-lan
c) Keş-fet-mek
d) Al-tı-pat-lar

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) Ali’de eve geldi.
b) Nimet’te arkadaşı Ayşe’ye gitti.
c) Portakal’da alacak.
d) Evde oturacak

7) Aşaıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) Ayşenin kızı henüz beş yaşında.
b) Türk Hava Kurumuna gittim.
c) Ankaranın kışı çok soğuk oluyor.
d) Türkiyeye bu ilk gelişiydi.

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama hatası vardır?
a) Ayhan okula ne zaman gelecek?
b) Ayşe dün pazardan elma armut kaysı ve üzüm aldı.
c) Niçin çocuklara kızıyorsun?
d) Okuduğum hikâyeler çok güzeldi.
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9) Biçim (yapı) ve kaynak (köken) bakımından Türkçenin özelliğini aşağı-
daki ifadelerden hangisi göstermektedir?
a) Biçim (yapı) olarak “bitişken (eklemeli) diller”den ve kaynak (köken) ola-
rak Ural-Altay dil ailesinin Ural kolundan.
b) Biçim (yapı) olarak “bitişken (eklemeli) diller”den ve kaynak (köken) ola-
rak Ural-Altay dil ailesinin Altay kolundan.
c) Biçim  (yapı)  olarak  “bükümlü diller”den ve kaynak (köken) olarak Ural-
Altay dil ailesinin Altay kolundan.
d) Biçim  (yapı)  olarak  “bükümlü diller”den ve kaynak(köken) olarak Ural-
Altay dil ailesinin Ural kolundan.

10) Aşağıda verilen sözlerden hangisinin hecelenişinde bir yanlışlık yapıl-
mıştır?
a) Ge-le-cek
b) Baş-öğ-ret-men
c) Bir-leş-mek
d) U-zan-mak

11)  Aşağıdaki ifadelerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı de-
ğişir?
a) Bu sabah, okula gitti.
b) Küçük,  evin önünde bekliyordu.
c) Şu çiçekleri, suladı.
d) Bu küçük kızı, son görüşümdü.

12) Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
a) Çocukca konuştu.
b) Hafifce gülümsedi.
c) Elindeki bastonu sertçe fırlattı.
d) Yavaşca yere çömeldi.
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13) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Ahmet’te kitabım kaldı.
b) Çantamı okulda bıraktım.
c) 2005’te kardeşim Hasan doğdu.
d) Saat 3’de matematik dersi başlayacak.

14) Aşağıdaki sözlerin hangisinde düzeltme işaretinin (^) kullanılmasından
kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
a) Üslûp sahibiydi.
b) Genç kız sükût etti.
c) Mahkûm oldu.
d) Sitemkâr davrandı.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
a) Ayhan okuldan geldi mi?
b) Derslerinde başarılı mı?
c) Nesrin! çok yorgun bir şekilde yatağa uzandı.
d) Hey arkadaş! Böyle nereye gidiyorsun?

16) “Biraz yağmur yağdı mı, Beyoğlu’nun yaya kaldırımlarından yürüyebi-
lirsen yürü.” 
Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yağmur
b) Kaldırımlar
c) Sen
d) Beyoğlu’nun
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17) Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) 4’üncü masa
b) 2’nci sınıf
c) 3’üncü defter
d) 5’nci sokak

18) “Nar,  ayva  -  geç renk - ve portakal gibi - zekâ  - bir sonbahar ürünüdür
- ve koku bulan”
Yukarıdaki gruplarla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa, ara cümle
aşağıdakilerden hangisi olur? 
a) - geç renk - ve koku bulan- 
b) - nar, ayva - ve portakal gibi- 
c)    - zekâ - bir sonbahar ürünüdür -
d) - portakal gibi – zekâ –

19) “Türkçenin güzelliğini bizden çok … Türkçe, Arapça ve Farsçayı iyi bilen,
bu konuda eserler yazan dil bilginleri bu konuda övgüler söylemişlerdir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
a) Kimse bilmezdi.
b) Yabancı dil bilginleri anlamıştır.
c) İyi bilenler vardır.
d) Sevenler olmuştur.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin ayrı  yazılması gerekir?
a) İlk bakışta anlaşıldı.
b) Odada ders çalışıyor.
c) Bende takat kalmadı.
d) Birden bağırdı, sonrada sustu.
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21) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesidir?
a) Akacak kan damarda durmaz.
b) Öğrenciler için faydalı bir kitaptır.
c) Bu işin yükünü çeken benim.
d) Bulutlar simsiyah.

22) I. onların arasından süzülen ışık
II. her sabah pencereler buz tutar
III. bazen bütün gün hiç değişmezdi
IV. donuk camlardan süzülür gibi
V. beyazımtırak bir renk alır

Yukarıdaki grupların anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan en uygun dizilişi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) II - I - V - III - IV
b) II - I - IV - V - III
c) IV - II - I - III - V
d) III - II - V - IV – I

23) Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül doğru kullanılmıştır. Vir-
gülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?
a) Artık ufak, tefek veya iri, yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.
b) Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.
c) Artık ufak tefek, veya iri yarı, olmak insana pek bir şey kazandırmıyor.
d) Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana, pek bir şey kazandırmıyor.
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24) Aşağıdaki fiillerden hangisini birleşik yazmak  gerekir?
a) Hasta olmak
b) Arz etmek
c) Men etmek
d) Rica etmek

25) “Ayasofya kütüphanesinde bulduğumuz kayıtlardır ki, bu konuyu ay-
dınlatan bir vesika değeri taşımaktadır.” cümlesinde özne, aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ayasofya kütüphanesinde
b) Kayıtlar
c) Biz
d) Bu

26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretini (!) kullanmak gerekir? 
a) Ne zaman geldin
b) Vah sana, yazık sana
c) Okula gidecek misin
d) Çoğunlukla eski şarkıları dinlerim

27) Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde satır sonu bölünmesi yanlış
yapılmıştır?
a) Baş-yaz-ar
b) Red-det-mek
c) Ge-liş-mek
d) Ka-zan-dır-dı
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28) Aşağıdakilerden hangisinde “ki”nin yazımı yanlıştır?
a) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri üzerinde durmak gerek.
b) Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya bakış açısı     hemen anlaşılır.
c) Mademki öyleydi, gelmeseydin.
d) Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler sunan bir  kişi değildir.

29) Aşağıdakilerden hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?
a) Onu görünce şaşırdım kaldım.
b) Onu gördükçe seni hatırlıyorum.
c) Onu göreli rahatım kaçtı.
d) Onu gördüm ve üzüldüm.

30) “Burası önceleri benim yerimdi, evimdi, yurdumdu. Her adımda bir ta-
nıdık yüz bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine döker, umutlarıma
burada gülerdim. Şimdi hani o eski canlılık, hani o eski coşku, umut? Hani o
eski tanış yüzler?”
Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden  hangisidir?
a) Öfke
b) İmrenme
c) Pişmanlık
d) Özlem

31)  “Kesme işareti (’), kişi adlarından sonra konur. Gerektiğinde, bütün özel
adlardan sonra da konabilir.” 
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapıl-
mıştır?
a) Bahar’ı okula başlattık.
b) Bahar’da bu kitap var.
c) Bahar’ı yaşamadan yaz geldi.
d) Bahar’ın başarısı büyüktü.
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32) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem olumsuz olduğu hâlde cüm-
lenin anlamı olumludur?
a) Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim?
b) Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız?
c) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?
d) Bu kitabı okumaz mısın?

33) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/da” bağlacı nesneleri birbirine
bağlamaktadır?
a) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.
b) Şiiri de, matematiği de çok severdi.
c) Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.
d) Siz de mi gittiniz?

34) Aşağıdakilerden hangisinde “kısa çizgi (-)” kullanılmaz?
a) Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında
b) Dil bilgisi incelemelerinde, eklerin başında
c) Cümle içinde eş görevli kelimelerin arasında
d) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken

35) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
a) O anda, bu işin içinden nasıl çıkabilirim diye  düşündüm
b) Bu durumda, susmaktan başka bir şey yapamazdım ki
c) Bu önerimizi kabul eder mi
d) Bilginin kaynağı insanoğlunun hayatıdır
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36) Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, nesne değildir?
a) — Ahmet mutfakta ne kırdı?

— Bardak.
b) — Ayşe sokakta ne buldu?

— Para.
c) — Çocuk masadan neyi aldı?

— Kitabı.
d) — Ne zaman geldin?

— Akşama doğru.

37) “Türkçe kelime köklerinde aynı iki ünsüz yan yana gelmez.”
Yukarıdaki kurala aykırı Türkçe kökenli kelime  aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hassas
b) Battaniye
c) Anne
d) Millet

38) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beni” kelimesi kullanıldığı yere göre
cümlenin en önemli ögesi durumuna getirilmiştir?
a) Dün sabah Ayten okulda beni aramış.
b) Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu.
c) Sınıfımı geçersem babam beni İzmir’e götürecek.
d) Beni iki gün önce görmüştü.

39) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır?
a) Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca.
b) Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.
c) Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.
d) Halis bir şiir fena okunabilir: lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz.
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40)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birtakım” kelimesi bitişik yazılmalı-
dır?
a) Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını ödedim.
b) Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur sanıyorlar.
c) Bu oda ancak bir takım koltuk alır.
d) Bu bir takım oyunudur.

41) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelimenin yazımı yanlıştır?
a) Ben bunları karış karış bilirim.
b) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
c) Yeni deniz altılar alınacakmış.
d) Olay örtbas edildi.

42) Aşağıdaki cümlelerde hangisi, yapısı bakımından basit cümledir?
a) Bekledim ama gelmedi.
b) Hasanla uzun tartışmaların ardından uzlaştık.
c) Akşama bir lokantaya gidelim ve beraber yemek yiyelim.
d) Kitaplarımı toplayıp kütüphaneden çıktım, caddeden geçtim.

43) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin yapılması bir şarta bağlıdır?
a) Bugün konuşabilirim
b) Keşke sen de gelsen.
c) Buraya mutlaka gelmelisin.
d) Gelirse görüşeceğiz.
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44) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Durumu yetkililere arz ettim.
b) Odayı hemen terk etti.
c) Yanlışlığı fark etmiş.
d) Kitapların toplatılmasını emir etti.

45) I. Gecenin ortasında aldığı o uğursuz haberle tüm umutlarını yitirmişti.
II. Günün ilk ışıklarıyla biraz sakinleşti ve adımları yavaşladı.
III. Henüz gün ışımadan yollara düştü babasının kötüleştiği haberiyle.
IV. İçinden dualar ederek, telaşla yürüyordu şafak sökerken.
V. Oysaki ne umutlarla yastığa koymuştu başını.

Yukarıdaki cümleleri, anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde sıralayınız. 
a) I - III - V - II - IV
b) III - V - I - IV - II
c) III - I - IV - II - V
d) I - IV - V - III – II
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İNSAN HAKLARI SORULARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1)  “Temel Haklar” kavramı Türkiye’de ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
a) 1924 Anayasası
b) 1876 Anayasası
c) 1982 Anayasası
d) 1961 Anayasası

2) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden birisi değildir?
a) Bireysellik
b) Evrensellik
c) Devredilebilirlik
d) Dokunulmazlık

3)  1789 Fransız Bildirgesi’ndeki özgürlük tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kurallara uyarak hareket etmektir.
b) Başkasına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir.
c) Kişinin istediği her şeyi yapabilmesidir.
d) Kişinin temel hakları bağlamında her şeyi yapabilmesidir.

4) İkinci kuşak insan haklarının ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisi 
etkili değildir?
a) Birinci Dünya Savaşı
b) Sosyal eşitsizlikler
c) İşçi sınıfının tepki ve eylemleri
d) Sanayi devrimi
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5) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Kuşak İnsan Hakları ile ilgili değildir?
a) Sosyal eşitlik düşüncesini içerir.
b) Çoğu pozitif statü hakları, isteme haklarıdır.
c) Amacı haklardan somut biçimde yararlanmayı sağlayacak ekonomik ve
maddi olanakların sağlanmasıdır.
d) Kişisel ve siyasal haklardır.

6) Dördüncü kuşak insan haklarının ortaya çıkış nedeni nedir?
a) Bilimin insan onurunu zedeleyebileceği korkusu
b) Ekonomik sıkıntılar
c) Kültürel değişim
d) Sanayi devrimi

7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili değil-
dir?
a) 1960’da kabul edilmiştir.
b) Bireyleri hak öznesi olarak görür.
c) Koruma mekanizmalarının yargısal niteliği ile de ilgilenir.
d) İnsan haklarını sadece içeriği yönünden incelemez.

8) Osmanlı devletinden günümüz Türkiye’sine kadar insan hakları anlayı-
şıyla ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a) 1876 öncesinde padişahın uyruklarına bağışladığı haklar söz konusudur.
b) 1876 Anayasası ile başlayan dönemde anayasal haklar güvencesizdir.
c) 1921 Anayasası’nda ayrıntılı güvenceler söz konusudur.
d) 1982 Anayasası’nın ilk biçiminde sınırlandırmalar öne çıkmıştır.
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9) Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın özelliklerinden değildir?
a) İnsan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı ilkelerini benimse-
miştir.
b) İnsan kişiliğine gerçek saygının ancak sosyal  haklardan yararlanmasını
sağlamakla gerçekleştirilebileceğini vurgulamıştır.
c) İktidarın kullanımına, “yetkili organları”da ortak etmiş ve ayrıntılı anaya-
sal ve yargısal güvenceler oluşturmuştur.
d) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi egemen olmuştur.

10) Aşağıdakilerden hangisi insan hakları alanında oluşturulan uluslararası
koruma sistemlerinin özelliklerinden değildir?
a) Uluslararası koruma genelde tamamlayıcıdır.
b) Uluslararası koruma insan hakları kadar eski bir olgu  değildir.
c) Çoğunlukla iç hukuktan önce gelir.
d) En bilinen örneği İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’dir.

11) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komi-
serliğinin görevlerinden değildir?
a) Üye devletlerle sürekli diyalog kurmak
b) Küresel düzeyde insan hakları için ortaklık oluşturmak
c) BM’nin insan hakları alanındaki tüm programlarını eşgüdümlemek ve et-
kisini geliştirmek.
d) BM’nin üye sayısını arttırmak

12) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi bünyesinde yer alan bir sözleş-
medir?
a) Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi
b) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması Uluslararası Sözleş-
mesi
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi
d) Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Sözleşme (İstanbul Sözleşmesi)
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13) Türkiye aşağıdaki sözleşmelerden hangisini onaylamamıştır?
a) Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi
b) Zorla Kaybedilmenin Önlenmesine Dair Sözleşme
c) Çocuk Hakları Sözleşmesi
d) İşkenceye ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da
Davranışlara Karşı Sözleşme

14) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyinin özelliklerinden birisi değil-
dir?
a) 1949 yılında 10 kurucu üyenin Londra’da imzaladığı Statü ile kurulmuştur.
b) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi temel
yargı organlarıdır.
c) Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclis, Avrupa Yerel ve Bölgesel Otorite-
ler Kongresi, Avrupa Konsey Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Komiseri Ofisi gibi
organ ve birimleri vardır.
d) Konsey, etkili denetim ve koruma mekanizmaları ile bireylerin kişisel ve
siyasal özgürlüklerine, sosyal, ekonomik ve kültürel haklarına saygıyı güvence
altına almayı amaç edinmiştir.

15) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ülkemizde kaç yılında onaylanmıştır?
a) 1973
b) 1954
c) 1965
d) 1989
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16) Bakanlar Komitesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin organıdır?
a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) İnsan Hakları Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Konseyi
d) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

17) Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer  al-
maz?
a) Uyrukluk hakkı
b) Sendika hakkı
c) Eğitim hakkı
d) Vatani hizmet hakkı

18) Aşağıdaki haklardan hangisi 1961 Sosyal Şartı’nda güvenceye bağlanan
haklar arasındadır?
a) Toplu pazarlık hakkı
b) Adil ücret hakkı
c) Çalışan kadınların korunma hakkı
d) Vergi hakkı

19) Aşağıdaki haklardan hangisi 1996 yılında gözden geçirilmiş Avrupa Sos-
yal Şartı’nda güvenceye bağlanan haklar arasında yer almaz?
a) Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı korunma hakkı
b) Lokavt hakkı
c) Çalışan temsilcilerinin işletmede korunma hakkı
d) Ücret hakkı
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20) Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi komiteler şeklinde sözleşme içi ko-
ruma sistemleri oluşturmamıştır?
a) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
b) Çocuk Hakları Sözleşmesi
c) Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi
d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

21) Aşağıdaki insan hakları belgelerinden hangisi belli insan kesimleri ya da
gruplarına yönelik olarak hazırlanmıştır?
a) Zorla Kaybedilmeye Karşı Sözleşme
b) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
c) Sosyal ve Ekonomik Haklar Sözleşmesi
d) Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Korunması Uluslararası
Sözleşmesi

22) Üçüncü kuşak insan hakları aşağıdaki hak grup/gruplarından hangisine
karşılık  gelmez?
a) Barış hakkı
b) Çevre hakkı
c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
d) Hayvan hakları

23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi dayanışma hakları açısından geçerli de-
ğildir?
a) Üçüncü kuşak haklar olarak da anılırlar.
b) Bu hakların gerçekleşmesi için devletin yanında birey ve gurupların ça-
bası da gerekir.
c) Tarihsel olarak ilk ortaya çıkan haklardır
d) Kollektif bir hareket tarzı gerektiren haklardır
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24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi 1924 Anayasası’nda hakların düzenlen-
mesi açısından geçerlidir?
a) Doğal haklar anlayışı benimsenmiştir.
b) Birinci kuşak hakların yanında ikinci kuşak haklara da yer verilmiştir.
c) Haklar ayrıntılı biçimde güvence altına alınmıştır.
d) Sosyal haklara da yer verilmiştir

25)Aşağıdakilerden hangisi devletlerin insan haklarına saygı gösterme yü-
kümlülüğünün dayanakları arasında değerlendirilemez?
a) Devletin ilgili sözleşmeyi kabul ettiğini sözlü olarak bildirmesi
b) Devletin ilgili sözleşmeyi onaylayarak taraf olması ve  varsa denetim or-
ganının yetkilerini kabul etmesi
c) Devletin ilgili uluslararası örgütün kuruluş belgesini kabul ederek “üye
devlet” olması
d) Devletin ilgili sözleşmenin tüm maddelerine yönelik genel çekince koy-
ması
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TEMEL EĞİTİM SORULARI CEVAP ANAHTARLARI (ORTAÖĞRETİM) 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 b 16 b 31 b 46 b 61 d 76 b 91 c 
2 d 17 a 32 b 47 b 62 c 77 b 92 a 
3 a 18 a 33 c 48 a 63 a 78 c 93 d 
4 d 19 a 34 a 49 b 64 d 79 d 94 a 
5 b 20 c 35 c 50 a 65 b 80 b 95 c 
6 a 21 b 36 c 51 c 66 d 81 d 96 d 
7 c 22 d 37 c 52 c 67 a 82 d 97 c 
8 a 23 d 38 c 53 d 68 d 83 d 98 d 
9 d 24 d 39 c 54 a 69 c 84 a 99 a 
10 a 25 d 40 a 55 c 70 d 85 d 100 c 
11 d 26 d 41 a 56 d 71 c 86 c 
12 c 27 a 42 c 57 b 72 b 87 a 
13 c 28 c 43 c 58 d 73 d 88 d 
14 b 29 c 44 a 59 a 74 a 89 a 
15 a 30 c 45 a 60 a 75 c 90 a 

T.C. ANAYASASI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 a 5 a 9 b 13 d 17 d 21 d 25 a 
2 c 6 c 10 d 14 d 18 a 22 d 26 d 
3 a 7 a 11 d 15 a 19 c 23 c 27 c 
4 d 8 a 12 d 16 c 20 b 24 b 28 c 

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 b 5 c 9 c 13 b 17 c 21 c 25 c 
2 b 6 d 10 c 14 c 18 b 22 b 26 c 
3 a 7 d 11 b 15 a 19 d 23 d 27 a 
4 b 8 c 12 c 16 d 20 a 24 b 28 d 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 c 8 b 15 c 22 a 29 b 36 a 43 c 50 b 57 c 64 c 
2 c 9 b 16 b 23 b 30 b 37 d 44 d 51 c 58 a 65 b 
3 b 10 a 17 c 24 c 31 c 38 a 45 a 52 d 59 b 66 a 

4 d 11 c 18 c 25 d 32 d 39 d 46 a 53 c 60 c 67 d 
5 c 12 c 19 a 26 a 33 a 40 c 47 b 54 c 61 d 68 b 

6 d 13 a 20 c 27 b 34 b 41 d 48 c 55 b 62 b 69 a 
7 b 14 c 21 d 28 c 35 c 42 a 49 d 56 d 63 a 70 c 

DOSYALAMA-USULLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 c 5 c 9 d 13 a 17 a 21 c 25 a 29 b 33 a 

2 d 6 b 10 b 14 d 18 c 22 b 26 b 30 a 34 c 

3 b 7 a 11 c 15 b 19 d 23 a 27 d 31 d 35 d 

4 c 8 c 12 d 16 d 20 d 24 b 28 d 32 d 36 b 

DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 a 5 d 9 c 13 b 17 c 
2 b 6 d 10 b 14 a 18 d 
3 b 7 a 11 c 15 c 19 a 
4 b 8 c 12 d 16 d 20 a 

HALKLA İLİŞKİLER SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 d 5 b 9 b 13 c 17 d 21 a 25 a 
2 a 6 a 10 c 14 c 18 b 22 b 26 c 
3 d 7 b 11 d 15 b 19 d 23 c 27 c 
4 d 8 b 12 d 16 d 20 a 24 c 28 b 
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GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 c 5 d 9 c 13 a 17 d 21 a 
2 d 6 a 10 d 14 c 18 d 22 d 
3 c 7 d 11 a 15 b 19 a 23 a 
4 d 8 a 12 b 16 c 20 c 24 c 

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 b 4 a 7 a 10 a 13 c 16 c 18 d 
2 c 5 c 8 d 11 d 14 a 17 a 19 c 
3 d 6 b 9 c 12 d 15 d 18 b 21 d 

HABERLEŞME SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 d 5 a 9 c 13 b 17 a 
2 d 6 d 10 a 14 b 18 a 
3 c 7 c 11 d 15 d 19 d 
4 b 8 d 12 d 16 c 20 a 

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 a 6 d 11 b 16 c 21 a 26 b 31 c 36 d 41 c 
2 c 7 b 12 c 17 d 22 b 27 a 32 a 37 c 42 b 
3 d 8 b 13 d 18 b 23 b 28 d 33 b 38 a 43 d 
4 b 9 b 14 a 19 b 24 c 29 b 34 c 39 a 44 d 
5 a 10 b 15 c 20 d 25 b 30 d 35 c 40 b 45 b 

İNSAN HAKLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(ORTAÖĞRETİM) 

1 d 6 a 11 d 16 c 21 d 
2 c 7 a 12 d 17 d 22 d 
3 b 8 c 13 b 18 d 23 c 
4 a 9 d 14 b 19 d 24 a 
5 d 10 c 15 b 20 d 25 d 
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ADAY MEMUR 

TEMEL EĞİTİM 

SORULARI

(YÜKSEKÖĞRETİM)
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ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını hangi antlaşma ile
kaybetmiştir?
a) Londra Antlaşması
b) Uşi Antlaşması
c) Bükreş Antlaşması
d) İstanbul Antlaşması

2) I. Balkan Savaşı’ndan sonra en büyük payı alarak diğer Balkan devletle-
rinin tepkisini çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Romanya
c) Yunanistan
d) Sırbistan

3) Lozan Görüşmelerine gözlemci üye olarak katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Sovyet Rusya
c) İsviçre
d) ABD

4) Cumhuriyet döneminde ilk defa çok partili hayata geçiş denemesi hangi
siyasi partinin kuruluşu ile olmuştur?
a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Demokrat Parti
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası
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5) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında yer al-
maz?
a) Milli devletlerin kurulması
b) İmparatorlukların yıkılması
c) Almanya’nın büyük bir güç haline gelmesi
d) Yeni rejimlerle yönetilen devletlerin kurulması

6)  Cumhuriyet rejimine yönelik planlanan hangi olayın etkisi ile Türkiye Mu-
sul meselesinde başarısızlığa uğramıştır?
a) Menemen Olayı
b) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
c) Şeyh Sait Ayaklanması
d) Çerkez Ethem Ayaklanması

7) Millî Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin yetersizliği karşısında ilk
defa geçici bir hükümet oluşturulması fikri aşağıdakilerden hangisinde be-
lirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Amasya Mülakatı

8) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde
aktif olarak rol almamıştır?
a) Galiçya Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Kanal Cephesi
d) Kafkas Cephesi
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9) Aşağıdaki maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hü-
kümlerinden değildir?
a) Silah ve cephanenin teslim edilmesi
b) Demiryollarının teslim edilmesi
c) Askerlerin terhis edilmesi
d) Ege adalarının silahsızlandırılması

10) Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM’nin açılışından önce olmuştur?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkarılması
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
d) Misak-ı Millînin kabul edilmesi

11)  İlk TBMM’de aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleş-
tirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti’nin Anayasası’nın kabulü
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması
c) Gümrü Barış Antlaşması’nın imzalanması
d) Saltanatın kaldırılması

12) Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir?
a) Anayasanın laikleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Saltanatın kaldırılması
d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi
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13)  Anadolu’da yabancı işgallerine karşı kurulan milli cemiyetler nerede tek
çatı altında birleştirilmiştir?
a) Amasya Görüşmelerinde
b) Sivas Kongresinde
c) Erzurum Kongresinde
d) TBMM’nin açılışında

14) Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Millî Mücadele ha-
reketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a) Kongreye yurt genelinden seçilmiş temsilcilerin katılması
b) Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
c) Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d) Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması

15) Milli Mücadele'nn gerekçesi ve yöntemi ilk kez aşağıdakilerden hangi-
sinde belirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Havza Genelgesi
c) Tekâlifi Milliye Emirleri
d) Misak-ı Millî

16) TBMM kendisine yönelik çıkan isyanlar karşısında otoritesini sağlamak
amacıyla ilk olarak aşağıdaki kanunlardan hangisini çıkarmıştır?
a) Tekâlif-i Milliye Emirleri
b) Takrir-i Sükûn Kanunu
c) Hıyanet-i Vataniye Kanunu
d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
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17)  TBMM, “kuvvetler birliği” ilkesi çerçevesinde, yargı yetkisini hangi kuru-
luş aracılığı ile kullanmıştır?
a) Hukuk mahkemeleri
b) Bağımsız mahkemeler
c) Ağır Ceza Mahkemeleri
d) İstiklal Mahkemeleri

18) Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?
a) Teali İslam Cemiyeti
b) İzmir Müdafa-i Hukuk cemiyeti
c) Kilikyalılar Cemiyeti
d) Milli Kongre Cemiyeti

19) Birinci Dünya Savaşının kıvılcımı sayılan ve başlamasına sebep olan
olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti’ne sığınması
b) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
c) Almanya’nın Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini ele geçirmesi
d) Üçlü İttifak’ın kurulması

20) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile birlikte Balkan Antantını imzalayan
devletlerden biri değildir?
a) Romanya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Yugoslavya
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21)  30 Kasım 1925’te kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapa-
tılırken, toplumsal yasamda ayrıcalık ifade eden “şeyhlik, dervişlik, dedelik,
müritlik” gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır. Yapılan
bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? 
a) Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması
b) Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması
c) Kanunların çağdaşlaştırılması
d) Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi

22)  Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’ye karşı olan cemiyetlerdendir?
a) Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
b) Trakya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c) Kilikyalılar Cemiyeti
d) Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

23) “Manda ve himaye kabul edilemez.” kararı ilk kez aşağıdaki kongreler-
den hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Erzurum Kongresi

24) Mustafa Kemal, “Siyasi başarılar ekonomik başarılar ile taçlandırıl-
mazsa sönmeye mahkûmdur.” sözüyle ekonomik yöndeki girişimleri teşvik
etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan birisi değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması
d) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
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25) Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
a) 29 Ekim 1923
b) 19 Mayıs 1919
c) 23  Nisan 1920
d) 1 Kasım 1922

26) 11 Ağustos 1923 tarihinde açılan II. TBMM aşağıdaki gelişmelerden han-
gisini gerçekleştirmemiştir?
a) Hilafetin kaldırılması
b) Saltanatın kaldırılması
c) Lozan Antlaşması’nın onaylanması
d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

27) Atatürk ilkeleri hangi tarihte Anayasa’ya dâhil edilmiştir?
a) 1921
b) 1924
c) 1928
d) 1937

28)  Kurtuluş Savaşı sonunda Yunanistan’ın Türkiye’ye savaş tazminatı ola-
rak verdiği yer neresidir?
a) Gökçeada
b) Bozcaada
c) Karaağaç
d) Kuşadası
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29) “Misak-ı Millî” nerede kabul edilmiştir?
a) Osmanlı Mebusan Meclisinde
b) TBMM’de
c) Temsil Heyetinde
d) Londra Konferansında

30. Milli Mücadele döneminde İtilaf Devletlerinin TBMM’nin varlığını ilk kez
tanıdığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mudanya Mütarekesi
b) Lozan Konferansı
c) Londra Konferansı
d) Paris Barış Konferansı

31) Türk kadınına toplumsal alanda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanunla ve-
rilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Kanun-u Esasi
d) Ceza Kanunu

32) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleşen dış politika
gelişmelerinden biri değildir?
a) Balkan Antantı
b) Sadabat Paktı
c) Montrö Boğazlar Sözleşmesi
d) NATO
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33) İstiklal Marşı hangi savaş sonrasında kabul edilmiştir?
a) I. İnönü Savaşı
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz

34) Cumhuriyet yönetimine geçişte aşağıda verilen olaylardan hangisinin
rolü olmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) TBMM’nin açılması
c) Teşkilat-ı Esasiyenin kabulü
d) Halifeliğin kaldırılması

35) Mustafa Kemal Atatürk’e ilk kez hangi savaş öncesinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Büyük Taarruz
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi

36) Kurtuluş Savaşı sonunda yapılan hangi antlaşma ile İstanbul, Boğazlar
ve Doğu Trakya yönetimi TBMM’ye bırakılmıştır?
a) İstanbul Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
d) Lozan Barış Antlaşması
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37) Lozan Antlaşması’nda “İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının iki yanında
dar bir bölge silahlandırılmayacaktır.” maddesi ile Türkiye’nin boğazlar
üzerindeki egemenlik hakları zedelenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisiyle bu durum düzeltilerek bağımsızlığımız tam ola-
rak sağlanmıştır?
a) Londra Konferansı
b) Paris Antlaşması
c) Montrö Antlaşması
d) Mudanya Antlaşması

38) I. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
II. Erzurum Kongresi
III. Sivas Kongresi
IV. Amasya Genelgesi

Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 
a) I-II-III-IV
b) I-IV-II-III
c) IV-II-I-III
d) I-III-IV-II

39) Millî Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma güney sınırımız belir-
lenerek güney cephesi kapanmıştır?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması

40) Mustafa Kemal hangi savaştaki başarıları sonrasında "Anafartalar
Kahramanı" ilan edilmiştir?
a) Çanakkale Cephesi
b) II. İnönü Savaşı
c) Sakarya Savaşı
d) Büyük Taarruz
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41)  TBMM’nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Suriye
b) Pakistan
c) Afganistan
d) Azerbaycan

42) “Takrir-i Sükûn Kanunu” hangi olayın sonucunda çıkarılmıştır?
a) Anadolu’nun işgali
b) TBMM’ye karşı ayaklanmalar
c) Şeyh Sait İsyanı
d) Menemen Olayı

43) Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit ola-
rak kabul edilmesi Atatürk  ilkelerinin hangisinin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik

44) Milli Mücadele yıllarında ordunun ihtiyaçlarını halk desteği ile karşıla-
mak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yayımlanmıştır?
a) Hıyaneti Vataniye Kanunu
b) Takriri Sükun Kanunu
c) Tekalifi Milliye Emirleri
d) Misakı Milli Belgesi
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45) Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılabı
d) Harf inkılabı

46)  Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra terhis edilmeyen ve Doğu Ana-
dolu’da Ermenilere karşı mücadele eden 15. Kolordu ordusunun komutanı
kimdir?
a) Mustafa Kemal
b) İsmet İnönü
c) Fevzi Çakmak
d) Kazım Karabekir

47) Lozan görüşmelerine Sovyetler Birliği hangi konuda taraf olarak katıl-
mıştır?
a) Osmanlı Borçları
b) Kapitülasyonlar
c) Musul
d) Boğazlar

48) Kapitülasyonlar hangi antlaşmayla kaldırılmıştır?
a) Lozan Barış Antlaşması
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Londra Konferansı
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49)  Yeni Türk Devleti'nin dış politikası “Yurtta sulh cihanda sulh” anlayışına
uygun olarak düzenlenmeye çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu anla-
yışa uygun olarak gerçekleştirilmiştir?
a) Öğretim birliği yasası
b) Laiklik ilkesinin benimsenmesi
c) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması
d) Ölçü ve tartı alanında yenilikler

50) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Batıcılık
d) Laiklik

51) Mustafa Kemal Atatürk “gazilik” unvanı ve “mareşallik” rütbesini hangi
savaş sonrasında almıştır?
a) Çanakkale Savaşı
b) Büyük Taarruz
c) Sakarya Savaşı
d) 1. İnönü Savaşı

52) 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) Samsun
b) Eskişehir
c) Kastamonu
d) İzmir
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53) “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” sözleri ile
milli sınırlarından ilk kez nerede bahsedilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Sivas Kongresi
c) Erzurum Kongresi
d) Lozan Görüşmeleri

54) Millet mektepleri hangi inkılabın destekleyicisi olarak açılmıştır?
a) Harf inkılabı
b) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
c) Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü
d) Cumhuriyetin ilanı

55) Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar yapmak amacıyla 1932
yılında Atatürk tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) İstanbul Üniversitesi

56)  Milli Mücadele döneminde “Manda ve Himaye” fikrinin kesinlikle redde-
dildiği yer neresidir?
a) Amasya Görüşmeleri
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Sivas Kongresi
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57) Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin sonucunda toplanmış-
tır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Birinci İnönü Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Başkumandanlık Meydan Muharebesi

58) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda istediğimiz şe-
kilde çözülememiştir?
a) Hatay sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya sorunu
d) Yunan sınırı

59) Lozan Görüşmelerine gözlemci üye olarak katılan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Bulgaristan
b) Sovyet Rusya
c) İsviçre
d) ABD

60) Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biridir?
a) Kılık kıyafet inkılabı
b) Medeni Kanun’un kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması
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61)  I. Dünya Savaşına girerken Osmanlı Devleti’ne ait olan Batı Anadolu top-
raklarını ele geçirmeyi planlayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya
b) Fransa
c) Yunanistan
d) İtalya

62) 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ni yanına çekerek Os-
manlı’nın jeopolitik konumundan yararlanmaya çalışan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) İngiltere
b) Avusturya- Macaristan İmparatorluğu
c) Almanya
d) Rusya

63) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına girme
nedenlerinden biri değildir?
a) Halifelik gücünü kullanarak İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayak-
landırmak ve buraları sömürgesi yapmak istemesi
b) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
c) Kaybettiği yerleri geri almak istemesi
d) Yönetimdeki bazı kişilerin Alman hayranlığının olması

64) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin İngi-
lizler ile savaştığı cephelerden biri değildir?
a) Hicaz-Yemen Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Çanakkale Cephesi
d) Kafkas Cephesi
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65) I. Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in son resmi görevini yaptığı yer
hangi cephedir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Suriye Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Kanal Cephesi

66) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer neresidir?
a) I. Balkan Savaşı
b) II. Balkan Savaşı
c) Çanakkale Cephesi
d) Trablusgarp Savaşı

67) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında savaştığı cephelerden hangisi
İngilizlerin sömürgelerine giden yolu ele geçirmek için savaştığı cephedir?
a) Kanal Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Galiçya Cephesi

68) I. Kafkas Cephesi
II. Çanakkale Cephesi
III. Suriye Cephesi

Yukarıda belirtilen cepheler bir başlık altında toplanacak olsaydı aşağıda-
kilerden hangisi başlığa yazılabilirdi? 
a) I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile Savaştığı Cepheler
b) I. Dünya Savaşında Arapların İngilizlerle İşbirliği Yaptığı Cepheler
c) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşındaki Savunma Cepheleri
d) Mustafa Kemal’in 1. Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler
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69) Osmanlı Devletinin Çanakkale Cephesindeki başarısından sonra İttifak
Devletlerinin yanında savaşa katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İtalya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Rusya

70) I. Dünya Savaşı’nın sonunda ABD başkanı Wilson tarafından “Wilson İl-
keleri” adıyla bilinen bir belge yayımlanmıştır. Bu ilkelere bakıldığında her
ulusun, nüfus çoğunluğuna sahip oldukları yerlerde egemenlik haklarının 
olacağı belirtilmiştir.
Bu duruma bakılarak Wilson İlkelerinin aşağıdaki fikirlerden hangisini des-
teklediği söylenebilir?
a) Meşrutiyet
b) Manda yönetimi
c) Sömürgecilik
d) Milliyetçilik

71) I. Dünya Savaşı sonunda ABD tarafından yayımlanan Wilson İlkelerinin
aşağıdaki maddelerinden hangisinin Osmanlı Devletinde milliyetçilik is-
yanlarını arttırdığı söylenebilir?
a) Yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak ya da savaş tazminatı al-
maması
b) Uluslararası anlaşmaların açık yapılacak olması
c) Azınlıkların çoğunlukta oldukları yerlerde kendi yönetimlerini kurabilmesi
d) Milletler Cemiyetinin kurulması
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72)  1. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında im-
zalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda verilen maddelerinden
hangisi ile Osmanlı Devletini doğrudan savunmasız bırakmak amaçlan-
mıştır?
a) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
b) Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir mik-
tar kuvvet dışında Osmanlı Ordusu derhal terhis edilecektir.
c) Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf
Devletlerinin kontrolünde olacaktır.
d) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve buradaki istihkâmlar İtilaf
Devletleri tarafından işgal edilecektir.

73)  Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıda verilen maddelerinden hangisi ile 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına zemin hazırlanmıştır?
a) İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durumda herhangi bir stra-
tejik noktayı işgal edebileceklerdir.
b) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
c) Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak ve buralardaki istihkâmlar, İtilaf
Devletleri tarafından işgal edilecektir.
d) Doğu’daki altı vilayette bir karışıklık çıkması halinde, İtilaf Devletleri bu vi-
layetlerin herhangi bir kısmını işgal edebileceklerdir.

74) Aşağıda verilen Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında işgal edilen
yer ve işgal eden ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
a) İzmir ve çevresi- İtalyanlar
b) Musul-İngilizler
c) Adana ve çevresi- Fransızlar
d) Kars ve Sarıkamış çevresi-Ermeniler

276



75) Paris Barış Konferansında, 1. Dünya Savaşının başında İtalyanlara vaat
edilen Batı Anadolu çevresi verilen sözler tutulmayarak başka bir ülkeye ve-
rilmiştir. Bu durum İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına neden olmuş-
tur. Konferansta Batı Anadolu topraklarının verilmesi kararlaştırılan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Fransa
c) Yunanistan
d) ABD

76)  Türk denizlerinde yük ve yolcu taşıma hakkının Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olan denizcilere verilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a) Halkçılık
b) Milliyetçilik
c) Devletçilik
d) Cumhuriyetçilik

77)  Lozan Barış Antlaşması kararıyla Türkiye ile ………………………………… ara-
sında nüfus mübadelesi yapılmıştır. 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilirse cümle doğru ta-
mamlanır? 
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Ermenistan
d) Suriye

78) Cumhuriyet rejimine yönelik planlanan hangi olayın etkisi ile Türkiye
Musul meselesinde başarısızlığa uğramıştır?
a) Menemen Olayı
b) Mustafa Kemal’e suikast girişimi
c) Şeyh Sait Ayaklanması
d) Çerkez Ethem Ayaklanması
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79) 1. Dünya savaşı sırasında kömür yataklarının bulunduğu Alsas- Loren
bölgesi konusunda anlaşmazlık yaşayan ülkeler hangisidir?
a) İngiltere-Almanya
b) Rusya- Avusturya Macaristan
c) Fransa-İtalya
d) Fransa- Almanya

80) I. Sıcak denizlere inme
II. Boğazları ele geçirme
III. Balkanlarda Panslavizm politikasını gerçekleştirme

I. Dünya Savaşına girerken yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmeyi planla-
yan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) Almanya
d) Avusturya Macaristan

81) Dünyada yayılan milliyetçilik akımının kaynağı olan ülke aşağıdakiler-
den hangisidir?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) ABD

82) I. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Bulgaristan
b) Yunanistan
c) Osmanlı Devleti
d) İtalya
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83)  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında savaş-
tığı savunma cephelerinden biri değildir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Irak Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kanal Cephesi

84) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Almanların da desteğiyle böl-
gedeki petrolleri ele geçirerek, Türkçülüğü gerçekleştirmek istediği cephe
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kafkas Cephesi
b) Suriye-Filistin Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Kanal Cephesi

85) 1. Dünya Savaşına katılımıyla birlikte kazanan tarafın belirlenmesini
sağlayan ve savaşın sona ermesini hızlandıran ülke aşağıdakilerden han-
gisidir?
a) İtalya
b) Osmanlı Devleti
c) Bulgaristan
d) ABD

86) Çanakkale Cephesinde İtilaf Devletleri başarısız olunca yardım gönde-
rilemeyerek savaştan çekilmek zorunda kalan ülke aşağıdakilerden hangi-
sidir?
a) Yunanistan
b) Bulgaristan
c) Rusya
d) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
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87) I. Dünya Savaşında en çok kaybın verilerek savaşın uzamasına neden
olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çanakkale Cephesi
b) Kafkas Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye Cephesi

88)  Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ermenilerin Ruslarla
işbirliği yapması nedeniyle bölgedeki Ermenilere yönelik olan Tehcir (Sevk
ve İskân) Kanunu’nu çıkartmıştır?
a) Çanakkale Cephesi
b) Romanya Cephesi
c) Suriye Cephesi
d) Kafkas Cephesi

89) Aşağıdaki cephelerden hangisi 1. Dünya Savaşında İtilaf Devletlerinin
müttefikleri Rusya’ya karadan yardım göndermek için açtığı cephedir?
a) Irak Cephesi
b) Çanakkale Cephesi
c) Kafkas Cephesi
d) Kanal Cephesi

90) Milli Mücadele yıllarında Misak-ı Milli sınırlarımızdan verilen ilk taviz
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Batum
b) Hatay
c) Musul
d) Ege adaları
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91) Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşında 13 bin civarında İngiliz askerini
esir alarak Kut’ülAmare zaferini kazandığı cephe aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Hicaz- Yemen Cephesi
b) Kanal Cephesi
c) Irak Cephesi
d) Suriye- Filistin Cephesi

92) I. Dünya Savaşı sonunda dünya barışını sağlamak ve sürdürmek ama-
cıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
a) Milletler Cemiyeti
b) Birleşmiş Milletler
c) NATO
d) Varşova Paktı

93) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra işgal edilen ilk Türk
toprağı neresidir?
a) İzmir ve çevresi
b) Antalya ve Konya çevresi
c) Adana ve çevresi
d) Musul

94) Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra başlayan işgaller
karşısında halk tarafından Kuvayı Milliye ordusu kurulmuştur. İlk Kuvayı
Milliye direnişinin başladığı yer neresidir?
a) Dörtyol
b) İzmir
c) Adana
d) Doğu Trakya
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95) Milli Mücadele döneminde, Sivas Kongresinde alınan kararla çıkarılan
Milli mücadeleye yönelik gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Minber
b) Hakimiyet-i Milliye
c) İrade-i Milliye
d) İstiklal Gazetesi

96) Milli Mücadele döneminde kurulan Temsil Heyetinin varlığını, İstanbul
Hükümetinin ilk defa tanıdığını gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Londra Konferansı
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) Amasya Görüşmeleri

97) İstanbul’da toplanan Osmanlı Mebusan Meclisinde Misakı Milli kararla-
rının alınması üzerine İtilaf Devletleri Meclisi dağıtarak İstanbul’u işgal et-
mişlerdir. Bu gelişmenin aşağıdakilerden hangisine zemin oluşturduğu söy-
lenebilir?
a) Halifeliğin kaldırılması
b) Saltanatın kaldırılması
c) TBMM’nin açılması
d) Sevr Antlaşması’nın imzalanması

98) 23 Nisan 1920 yılında açılan TBMM’ de yasama, yürütme ve yargı yetki-
lerinin meclise ait olduğu belirtilerek “ Güçler Birliği” ilkesi uygulanmıştır. Bu
durumdaki öncelikli amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a) Meclisin yargılamaları istediği şekilde yönlendirmesini sağlamak
b) Meclisin çıkaracağı kanunları halkın eleştirmesinin önüne geçebilmek
c) TBMM’nin sadece kendi isteklerine göre karar almasını sağlamak
d) Milli mücadele döneminde yapılan işlerin hızlı ve tek elden yürütülmesini
sağlamak
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99) TBMM’nin ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisi ile kazanılmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Lozan Barış Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

100) Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti’nin sınır-
ları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
a) Galiçya Cephesi
b) Makedonya Cephesi
c) Hicaz Cephesi
d) Romanya Cephesi
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T.C. ANAYASASI SORULARI
(YÜKSEKÖĞRETİM)

1) Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) 1921 Anayasası’yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
b) 1924 Anayasası’yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa da yine
kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
c) 1961 Anayasası’yla kuvvetler birliğinden kuvvetler ayrılığına geçilmiş ise
de yasama ile yürütme arasında eşitlik değil, yürütmenin üstünlüğüne dayalı
bir kuvvetler ayrılığı söz konusudur.
d) Türkiye’de kuvvetler ayrılığına tam anlamıyla geçiş 1982 Anayasasıyla ol-
muştur.

2) Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yargıtay Genel Kurulunca seçilen yedi asıl dört yedek üyeden oluşur.
b) Kararlarına karşı Danıştay’da temyize gidilebilir.
c) Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yönetimi ve denetiminde, yine yargı için-
den veya yargıya bağlı olarak oluşan il ve ilçe seçim kurullarından yararlanır.
d) Anayasa’da sayılan yüksek mahkemeler arasında yer almaz.

3) Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönem rejiminde bile dokunulama-
yacak çekirdek hak ve özgürlükler kapsamında yer almaz?
a) Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği
b) Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayı-
lamayacağı
c) Kimsenin dini ibadetlerini yapmasına engel olunamayacağı ve bunlar-
dan dolayı suçlanamayacağı
d) Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne doku-
nulamayacağı
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4) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin kararları için söylene-
mez?
a) Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlük tarihini bir yılı geçmemek
üzere erteleyebilir.
b) Anayasa Mahkemesinin şekle dayalı red kararı vermesi halinde, on yıl
aynı kanunun Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvurulamaz.
c) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, kural olarak Resmi Gazete’de ya-
yımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.
d) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklana-
maz ve geriye yürümez.

5) 1982 Anayasası’na göre Aşağıdaki komisyonlardan hangisinin ismi, olu-
şumu, görevleri ve çalışma esasları Anayasa’da detaylı olarak ele alınmış-
tır?
a) Dilekçe komisyonu
b) Plan ve Bütçe Komisyonu
c) İçişleri Komisyonu
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu

6) Anayasa’ya göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi
hakkında hangisi doğrudur?
a) Milletvekilliği otomatik olarak düşer.
b) İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilince düşer.
c) İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra,
TBMM Genel Kurulunun kararıyla düşer.
d) İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanınca tespit edilince düşer.
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7) Meclis soruşturması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önerge ile istenebilir.
b) Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
c) Soruşturmanın iki aylık sürede bitirilememesi halinde, soruşturma kendili-
ğinden kalkar.
d) Meclis Genel Kurulunun soruşturmanın açılmasına karar vermesi halinde,
Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sa-
yısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı
ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma
yapılır.

8) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi çıkarabilir.
b) Anayasa’da yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar
ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.
c) Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
çıkarılamaz.
d) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulun-
ması halinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uygulanır.
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9) Yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
a) Yalnızca idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız za-
rarların doğması durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulma-
sına karar verilebilir.
b) Yalnızca idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda gerekçe
gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
c) İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte ger-
çekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına ka-
rar verilebilir.
d) Kanun, yalnızca olağanüstü hallerde, seferberlik ve savaş halinde yürüt-
menin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.

10) Yönetmelikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Anayasa’ya göre yalnızca Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar yönetmelik
çıkarma yetkisine sahiptir.
b) Yönetmeliklerin konusu Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel ki-
şilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinin uygulanmasını sağlamaktır.
c) Yönetmeliklerin bir kanuna veya cumhurbaşkanlığı kararnamesine da-
yanması gerekmez.
d) Yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması zorunludur.

11) “Vatandaşların kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci
önüne  çıkarılamamasına … denir.” 
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Yargının bağımsızlığı
b) Hakim ve savcılık teminatı
c) İnsan haklarının korunması
d) Kanuni hakim güvencesi
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12) 1982 Anayasası’na göre, Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
a) Cumhurbaşkanlığı
b) TBMM
c) İçişleri Bakanlığı
d) Vakıflar Genel Müdürlüğü

13) Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da yer alan  “Kanun önünde eşitlik”
ilkesiyle bağdaşmaz?
a) Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
b) Devlet mutlak anlamda ekonomik ve sosyal eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.
c) Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
d) Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

14) I. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Ana-
yasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlana-
bilir.
II. Temel hak ve hürriyetler ancak kanun veya Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi ile sınırlanabilir.
III. Bu sınırlamalar, Anayasa’nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum
düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı
olamaz.
IV. Bu sınırlamalar, Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine tabi
değildir.

Olağan dönemde, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili olarak yu-
karıdaki ifadelerden  hangisi ya da hangileri doğrudur? 
a) Yalnız I
b) II, IV
c) I, II, III
d) I, III
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15) I. Savaş,  seferberlik veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin
kullanılması durdurulabilir.
II. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulmasında, milletle-
rarası hukuktan doğan yükümlülükler askıya alınır.
III. Savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dı-
şında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlü-
ğüne dokunulamaz.
IV. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz
ve bunlardan dolayı suçlanamaz.

Olağanüstü dönemde, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurul-
ması ile ilgili olarak  yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
a) Yalnız II
b) II, III
c) I, IV
d) III, IV

16) 1982 Anayasası'na göre, Milli Güvenlik Kurulu Başkanı hangisidir?
a) Milli Savunma Bakanı
b) Genelkurmay Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) TBMM Başkanı

17) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla an-
cak tek başına açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
b) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, resmi makamların müdahalesi
olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
c) Radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımlar izin sis-
temine bağlanamaz.
d) Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, yasama görevinin gereğine uy-
gun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
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18) 1982 Anayasası'na göre hakimler ve savcılar kaç yaşına kadar görevle-
rini yerine getirirler?
a) 60
b) 70
c) 64
d) 65

19) Dilekçe hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dilekçe hakkından yalnızca T.C. vatandaşları yararlanabilir.
b) Dilekçe hakkı, başvuranların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
şikâyetleri hakkında kullanılır.
c) Dilekçe hakkı çerçevesinde, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvu-
rulabilir.
d) Başvuruların sonucu, dilekçe sahiplerine gecikmeksizin yazılı olarak bildi-
rilir.

20) I- Kamu alacaklarının tahsil edilmesi durumu hariç, genel müsadere
cezası verilemez.
II- Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edile-
mez.
III- Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine ge-
tirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
IV- Ceza sorumluluğu şahsidir.

Suç ve cezalara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
a) I, II
b) I, III
c) II, IV
d) II, III, IV
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21) Milletlerarası antlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından onayla-
nır? 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Cumhurbaşkanı
c) Dışişleri Bakanı
d) İçişleri Bakanı

22) “İçtüzük hükümleri … Meclisin bütün faaliyetlerine … katılmalarını sağ-
layacak biçimde düzenlenir.” 
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) Siyasi parti temsilcilerinin - üye sayısı oranında
b) Siyasi parti gruplarının - üye sayısı oranında
c) Siyasi parti gruplarının - tüm üyelerinin
d) Siyasi parti temsilcilerinin - tüm üyelerinin

23) I. Cumhurbaşkanı seçimleri
II. Milletvekili seçimleri
III. Yerel seçimler

Ülkemizde, yukarıda yer verilen seçimlerden hangisi tek turlu olarak yapıl-
maktadır? 
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III

24) “Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların … 
sağlayan bir denetim aracıdır.” 
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Cezai sorumluluklarını
b) Siyasi sorumluluklarını
c) Mali sorumluluklarını
d) Ahlaki sorumluluklarını
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25) I. Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir.
II. Bir kimse, en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
III. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan
aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
IV. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ancak TBMM
üyeliği sona ermez.

Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğru-
dur? 
a) I, II
b) II, III, IV
c) I, II, III
d) III, IV

26) Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) Anayasa Mahkemesinin kararları nihai ve kesindir. Bu kararlar için iptal,
itiraz ya da temyiz yolu yoktur.
b) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, her durumda yayımlandıkları ta-
rihte yürürlüğe girer.
c) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye yürümez.
d) Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete’de hemen yayımlanır; ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri
bağlar.

27) Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Devlet Denetleme Kurulu, başkan ve üyelerden oluşur.
b) Kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanınca atanır.
c) Cumhurbaşkanlığına bağlı olmakla birlikte ayrı bir kamu tüzel kişiliği bu-
lunmaktadır.
d) Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri inceleme, araştırma, denetim ve
idari soruşturma yapmaktır.
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28) Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şe-
kil bakımından denetimine tabidir?
a) Kanunlar
b) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri1
c) Anayasa değişiklikleri
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
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GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Merkezi teşkilatlanmaya ilişkin olarak hangisi doğru değildir?
a) Sadece Ankara’daki teşkilatlardır
b) İllerde kurulabilir
c) İlçelerde kurulabilir
d) Yurtdışında örgütlenebilir

2) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname-
sine göre en yüksek Devlet memuru kimdir?
a) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı
b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
c) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
d) Cumhurbaşkanı Yardımcısı

3) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum veya kuru-
luşlardan biri değildir?
a) Devlet Arşivleri Başkanlığı
b) Devlet Denetleme Kurulu
c) İletişim Başkanlığı
d) Genelkurmay Başkanlığı

4) Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na uyarınca yargı erki, yasama ve yü-
rütme erklerinden bağımsızdır.
b) Yasama ile yürütme organları, yönetim teşkilatı yargı kararlarına uymak
zorundadır.
c) Yargı yetkisi Cumhurbaşkanı adına mahkemelerce kullanılır.
d) Hakimler; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatle-
rine göre hüküm verirler.
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5) Merkeze ait bazı yetkilerin, merkezin taşra teşkilatındaki yöneticisi tara-
fından, merkeze danışılmadan ancak merkez adına kullanılmasına ne ad
verilir? 
a) Hiyerarşi
b) Merkezi yönetim
c) İdari vesayet
d) Yetki genişliği

6) Yerel yönetimlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile ilgili yetkileri kanun ile düzenlenir
b) Yerel yönetimler kendi aralarında İçişleri Bakanlığı kararı ile birlik kurabilirler
c) Merkezi idarenin vesayet denetimi altındadırlar
d) Yerel yönetimlerin ayrı tüzel kişilikleri söz konusudur

7) I. İlgili kuruluş
II. Bağlı kuruluş
III. Üst kurul
IV. İştirak
V. Müessese

Yukarıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin alt kuruluşları ara-
sında yer almaz? 
a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) I ve III
d) III ve V

8) 1982 Anayasası’na göre mahalli idarelerin hangi organlarının seçimle
oluşturulması zorunludur?
a) Yürütme organı
b) Danışma organı
c) Yargı organı
d) Karar organı
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9) 1982 Anayasası’na göre bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri,
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması aşağı-
dakilerden hangisi ile düzenlenir?
a) Kanun
b) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
c) İçtüzük
d) Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği

10) Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin organlarından biri değildir?
a) Vali
b) Büyükşehir Belediye Başkanı
c) İl Özel İdaresi
d) İl Encümeni

11) Bakanlık yurt dışı teşkilatında hangisi yer almaz?
a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar
b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri
c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı
d) Bölge teşkilatı

12) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlar arasında
yer almaz?
a) Sermaye Piyasası Kurulu
b) Sosyal Güvenlik Kurumu
c) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
d) Kişisel Verileri Koruma Kurumu
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13) Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Uluslararası Para Fonu (IMF)
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu

14) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların
ortak özelliklerindendir?
a) Bu kuruluşların kendi görev ve yetkilerini kullanmalarına ilişkin kararları
kendilerinin alması ve bir bakanlığa “bağlı” olmamaları
b) Anayasal kuruluş olmaları
c) İdari ve mali özerkliğe sahip olmamaları
d) Kamulaştırma yapamamaları

15) Aşağıdakilerden hangisi bakanlık taşra teşkilatı kuruluşları arasında 
yer almaz?
a) İl Kuruluşları
b) İlçe Kuruluşları
c) Belediye Kuruluşları
d) Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Kuruluşları

16) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra kuruluşu niteliğindeki
bölge yönetimi kapsamında değildir?
a) Bölge müdürlükleri
b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
c) Türkiye Barolar Birliği
d) Kalkınma Ajansları
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17) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığını bi-
rimlerinden biri değildir?
a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
b) Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü
c) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
d) Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

18) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden
birisi değildir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Danıştay

19) Kamu hizmetlerinin yöre halkınca seçilen kuruluş ya da organlar ile yö-
netsel, sosyal, bilimsel, teknik ve kültürel alanlarda tüzel kişiliği olan kuru-
luşlarca yerine getirilmesine ne denir?
a) Merkezden Yönetim
b) Yerinden Yönetim
c) Yetki Genişliği
d) İdarenin Bütünlüğü (Kanuni İdare)

20) Kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
a) Cumhurbaşkanı kararı ile kurulurlar
b) Kamu tüzel kişilikleri vardır
c) Kamu İhale Kanununa tabi değildirler
d) Sayıştay denetimine tabidirler
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21) 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin illere
ve diğer kademeli bölümlere ayrılması kriterlerinden değildir?
a) Coğrafya durumuna
b) Nüfusuna
c) İktisadi şartlara
d) Kamu hizmetlerinin gereklerine

22) Kalkınma ajansı aşağıdakilerden hangisi ile kurulur? 
a) Kanunla
b) Cumhurbaşkanı kararıyla
c) İçişleri Bakanı kararıyla
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanı kararıyla

23) Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla,
birden çok ili içine alan, görev ve yetkileri kanunla düzenlenen merkezî idare
teşkilatına ne ad verilir?
a) Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
b) Bölge Yönetimi
c) Eyalet Yönetimi
d) İlçe Yönetimi

24) 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye başkanı mazeretsiz ve ke-
sintisiz olarak kaç günden fazla görevini terk ederse başkanlık sıfatının sona 
ermesi için bu durum Danıştay’a bildirilir? 
a) 10
b) 12
c) 20
d) 15
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25) Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı
ile kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz, hizmet yerinden yönetim ku-
ruluşlarına ne ad verilir?
a) Vakıf
b) Dernek
c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu
d) Kamu İktisadi Kuruluşu

26)  Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına
ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri nasıl gerçekleşir?
a) Cumhurbaşkanı kararıyla
b) İçişleri Bakanı kararıyla
c) Yargı yoluyla
d) Çevre ve Şehircilik Bakanı kararıyla

27) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri kim tarafından seçilir? 
a) Kültür ve Turizm Bakanı
b) Cumhurbaşkanı
c) Adalet Bakanı
d) TBMM

28) I. Köy imamı
II. Köy korucusu
III. Köy tabibi
IV. Öğretmen

442 sayılı Köy Kanunu’na göre Yukarıdakilerden hangileri ihtiyar heyetinin 
doğal üyelerini oluşturur? 
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I ve IV
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlu-
lukları arasında yer almaz?
a) Emirlere uyma
b) Uygun davranışta bulunma
c) İş birliği içinde çalışma
d) Kademe ilerleme

2) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan
değildir?
a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin

3) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve 
yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği
d) Tedavi yardımı

4) Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde izlenecek usul, aşağı-
daki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Sadece yazılı olarak şikâyet edilen amirin kendisine yapılır.
b) Sadece sözlü olarak şikâyet edilen amir atlanarak yapılır.
c) Sözlü veya yazılı olarak ilgili kurumun en üst idari amirine yapılır.
d) Sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak  silsile yolu ile şikâyet
edilen amirler atlanarak yapılır.
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5) Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere aylık-
sız izin alanlar, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına baş-
vurmak zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35

6) Muvazzaf askerlikten sonra memuriyete dönmek için  başvuranları, ku-
rumları başvuru tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde göreve başlatmak
zorundadır?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50

7) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne za-
man hak kazanırlar?
a) Takip eden ayın on beşinde
b) Takip eden ayın ilk gününde
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
d) Göreve başladıkları günden itibaren

8) Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir
tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak
en çok kaç aya kadar izin verilebilir? 
a) 10 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay
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9) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konulan yasaklardan biri
değildir?
a) Basına bilgi ve demeç vermek
b) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
c) Ticaret yapmak
d) Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarının üyesi olmak

10) I. Kınama
II. Kademe ilerlemesinin durdurulması
III. Aylıktan kesme
IV. Uyarma

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Yukarıdaki disiplin cezaların-
dan hangileri atamaya yetkili amir tarafından verilir? 
a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) I ve IV
d) Yalnız II

11) Üç defa başarı belgesi alan memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi
verilir? 
a) Takdirname
b) Üstün Başarı Belgesi
c) Teşvik
d) İkramiye

12) “Son … yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık
derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi
uygulanır.” 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) 6
b) 10
c) 9
d) 8
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13) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezaların-
dan biri değildir?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Derece yükselmesinin durdurulması

14) Memurluktan çıkarma cezasını  aşağıdakilerden hangisi verir?
a) Yüksek disiplin kurulu
b) Disiplin kurulu
c) Disiplin amirleri
d) Atamaya yetkili amir

15) “Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun … verdiği süre
içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma
hakkından vazgeçmiş sayılır.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 5 günden az olmamak üzere
b) 7 günden az olmamak üzere
c) 15 günden az olmamak üzere
d) 30 günden az olmamak üzere

16) Aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri uygulandıktan 5 yıl sonra özlük
dosyasından silinebilir?
a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme - Kınama
c) Uyarma - Kınama
d) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin durdurulması
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17) Uygulanmasından itibaren 10 yıl sonra özlük dosyasından silinebilecek
disiplin cezaları, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme - Kınama
c) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması

18) Disiplin cezaları konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün
içinde karar vermek zorundadırlar?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30

19) Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin yapılmasında aranılan
şartlardan değildir?
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3’üncü kademesinde 1 yıl
bulunmuş olmak
c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
d) Bulunduğu derecenin 4’üncü kademesinde 1 yıl çalışmış olmak

20) “Konusu suç teşkil eden emir … ”
Yukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisi-
dir?
a) Emri veren amire bildirilir, amir yazılı olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirilir.
b) Emri veren amire bildirilir, amir sözlü olarak ısrar ederse bu emir yerine
getirir.
c) Kesinlikle yerine getirilmez.
d) Kesinlikle yerine getirilir.
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21) Devlet memurları için yazlık kılık ve kıyafet uygulaması hangi tarihler
arasında uygulanır?
a) 5 Mayıs - 5 Eylül
b) 10 Mayıs - 10 Eylül
c) 15 Mayıs -15 Eylül
d) 20 Mayıs - 20 Eylül

22) Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan
memurların aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a) Eski görev yerinde
b) Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev yerinde
c) Yeni görev yerinde
d) Kurum takdir eder

23) Memurlar, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, yetkili Bakanın yazılı izni
olmadıkça açıklamaları yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden Devlet me-
murlarına verilmesi öngörülen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kınama
b) Uyarma
c) Aylıktan kesme
d) Devlet memurluğundan çıkarma

24) Kıdem aylığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hizmet yılları esas alınarak ödenen aylıktır.
b) Memurun kadro derecesi aylığıdır.
c) Memurun unvanı esas alınarak ödenen aylıktır.
d) Emekliliğe esas aylığıdır.
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25) Aşağıdakilerden hangisinde memurlara fazla çalışma yaptırılamaz?
a) Salgın hastalıkların olması
b) Doğal afetlerin meydana gelmesi
c) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin  zorunlu olması
d) Ekonomik kriz meydana gelmesi

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Tarafsızlık ve Devlete bağlılık” ödevi
kapsamında değildir?
a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını
veya zararını hedef tutan davranışta bulunmazlar.
b) Devlet memurları, Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve
davranışlarda bulunamazlar.
c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bu-
lunamazlar.
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bu-
lunamazlar.

27) Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde
bulunma yasağına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Memurlar, kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim
kurulları üyelikleri görevlerini yürütemezler.
b) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir” sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
c) Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “esnaf” sayılmalarını gerektirecek
bir faaliyette bulunamazlar.
d) Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar.
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28) Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde
memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması

29) Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği-
nin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini ifade eder?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Uyarı

30) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar hakkında uyarma cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden biridir?
a) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev ma-
hallini terk etmek
b) Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle saygısız davranmak
c) Verilen emirlere itiraz etmek
d) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etme

31) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kul-
lanan memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygula-
nır? 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Aylıktan kesme
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması
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32) Devlet memurlarına kimler ödül verilebilir?
a) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
b) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler
c) Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler
d) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar

33) Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisi uygulanır? 
a) Memurluktan çıkarma
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Aylıktan kesme
d) Kınama

34) Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “kademe ilerlemesinin 
durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek
b) Grev yapmak
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

35) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım et-
mek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kul-
lanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak fiillerini
işleyen Devlet memurları hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi
uygulanır?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Devlet memurluğundan çıkarma
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36) Aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?
a) Ay sonunda ödenir.
b) Ay başında ödenir.
c) Gün hesabı ile ay sonunda ödenir.
d) Peşin olarak göreve başladığı gün ödenir.

37) Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin temel
ilkelerden değildir?
a) Bu tür atamalar, ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden
benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak oluşturulan bölgeler ara-
sında yapılır.
b) Bu tür atamalarda memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılı-
mını sağlamak esastır.
c) Bu tür atamalar memurun talebi esas alınarak yapılır.
d) Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

38) Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine
başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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39) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Memurların görevden uzak-
laştırılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
a) Görevden uzaklaştırma geçici bir tedbir uygulamasıdır ve bu tedbire so-
ruşturmanın herhangi bir aşamasında başvurulabilir
b) Görevden uzaklaştırma süresince memura maaşının 2/3’ü ödenmeye de-
vam edilir
c) Ceza kovuşturması nedeniyle bu tedbire başvurulmuşsa 2 ayda bir görev-
den uzaklaştırmanın gerekli olup olmadığı değerlendirilir
d) Disiplin soruşturması nedeniyle en fazla 4 ay görevden uzaklaştırma tedbiri
uygulanabilir

40) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Memura ölüm, evlilik, do-
ğum gibi sebepler haricinde ihtiyaç duyması nedeniyle kaç güne kadar ma-
zeret izni verilebilir?
a) 7 gün
b) 20 gün
c) 10 gün
d) 5 gün

41) Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle ilerlediği yeni kademesine
ait aylığa ne zaman hak kazanır?
a) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte
b) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ayın sonunda
c) Kademe ilerlemesini yaptığı yılı takip eden yıl başında
d) Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay başında
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42) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Çekilme ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) Memurlar görevlerinden çekilebilirler
b) Memurların çekilmesi için en az 10 yıl görev yapmış olması gerekir
c) Memur, kural olarak yerine yenisi gelene kadar beklemelidir
d) Çekilme yazılı başvuru ile olur

43) Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı
b) Denetim tazminatı
c) Mali sorumluluk tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı

44) Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendile-
rine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde, görev-
lerine ne zaman başlarlar?
a) Yıllık izinlerinin bitiminde
b) Hastalık izinlerinin bitiminde
c) Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
d) Amirin çağırdığı tarihte

45) Devlet memurunun kamu hizmeti görevlerine girmesi, ilerlemesi, yük-
selmesi, görevinin sona erdirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
hangi ilkesine dayandırılmıştır?
a) Kariyer
b) Liyakat
c) Sınıflandırma
d) Görevde yükselme
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46) Kurumların genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama
yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar hangi statüde istih-
dam edilirler?
a) Sözleşmeli personel
b) Geçici personel
c) Memur
d) İşçi

47) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre aşağıda-
kilerden hangisi zorunlu hâllerde sözleşmeli istihdam edilemez?
a) Tabipler
b) Mütercimler
c) Avukatlar
d) Müfettişler

48) Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi ver-
meye kim yetkilidir?
a) Vali veya kaymakam
b) Bakan yardımcısı
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Cumhurbaşkanı

49) Aşağıda sayılan görevlerden hangisi Devlet memurlarına ikinci görev
olarak verilemez?
a) Müfettişlikler
b) Adlî Tıp Kurumu uzmanlıkları
c) Tabiplikler
d) Avukatlıklar
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50) Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uy-
gun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?
a) Üç ay
b) Altı ay
c) Bir yıl
d) İki yıl

51)  Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngö-
rülen hizmet sınıflarından biri değildir?
a) Hakimlik ve Savcılık Hizmetleri Sınıfı
b) Jandarma Hizmetleri Sınıfı
c) Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı
d) Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

52) Bir memurun çalıştığı yıl ile Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayının çar-
pımı sonucu bulunacak rakam aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Görev aylığı
b) Kıdem aylığı
c) Taban aylığı
d) Kazanılmış hak aylığı

53) Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı doğru hitap şekille-
rinden biridir?
a) Sayın Müdürüm
b) Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi
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54) Giriş ve çıkışlarda memur amirine rastladığı zaman ne şekilde davran-
malıdır?
a) Başını hafifçe öne eğerek beklemelidir.
b) Amiriyle samimi bir sohbete başlamalıdır.
c) Amirine yol vermeli ve önünü engelleyecek şekilde durmamalıdır.
d) Amirine elini uzatarak tokalaşmalıdır.

55) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Memur mezun olduğu okulun rozetini takabilir.
b) Memur görev yaptığı yerin rozetini takabilir.
c) Memur siyasi parti rozeti takamaz.
d) Memur, hükümetin özel günler için çıkardığı rozetleri takamaz.

56) Bireyin çevresiyle olan etkileşiminin düzeyini belirleyen ve her kültürde
farklı özellikler gösteren ilişkilere ne ad verilir?
a) Kültürel ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) İnsan ilişkileri
d) Ekonomik ilişkiler

57) Birey çevresiyle kurduğu iletişim ve etkileşim sürecinde aşağıdakilerden
hangisini yansıtır?
a) Toplumun değer yargılarını ve kültürel unsurlarını
b) Toplumu yönetenlerin istek ve beklentilerini
c) Aile büyüklerinin istek ve beklentilerini
d) Bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeleri
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58) Bireyin sağlıklı ve verimli bir biçimde insan ilişkilerini gerçekleştirmesi
aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Bireysel çıkarlarını gözetmesine
b) Topluma uyum sağlamasına
c) Çevresindekilerin beklentilerini karşılamasına
d) Teknolojik gelişmeleri izlemesine

59) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişim süreci ve temel ögeleri sı-
rasıyla verilmiştir?
a) Kaynak, Kanal, Mesaj, Dönüt, Alıcı
b) Mesaj, Kanal, Kaynak, Dönüt, Alıcı
c) Kanal, Kaynak, Mesaj, Alıcı, Dönüt
d) Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı, Dönüt

60) Bireylerin toplum içinde doğduktan sonra iç ve dış çevrelerinden gelen
uyarıcılarla etkileşimleri sonucu edindikleri nispeten kalıcı davranışlara ne
ad verilir?
a) Doğuştan gelen davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Çok boyutlu davranışlar
d) Öğrenilmiş davranışlar

61) Toplumsal yaşamı düzenleyen ve uyulması zorunlu olan insan yapımı
kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Görgü kuralları
d) Ahlak kuralları
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62) Her toplumda kurumsal ve kamusal yaşamda uyulması gereken resmî
nezaket ve görgü kurallarına ne ad verilir? 
a) Gelenek ve görenekler
b) Ahlak kuralları
c) Protokol kuralları
d) Kamuoyu ve moda

63) Bir kurumun sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve ka-
muoyunu çeşitli şekillerde etkilemeye yönelik tüm ilişki biçimlerini içeren
planlı çabalara ne ad verilir? 
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Sosyal ilişkiler
d) Kurumsal ilişkiler

64) Toplumsal yaşamın olay ve olguları konusunda toplumsal kümelerin ya
da toplumun ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve kavramların topla-
mına ne ad verilir? 
a) Normlar
b) Gelenekler
c) Kamuoyu
d) Moda

65)  Bir kurumda üstler, astlarla iletişim kurarken öncelikle aşağıdakilerden
hangisine dikkat etmelidir?
a) Resmî ve kuralcı bir yaklaşımın uygulanmasına
b) İşbirliğine dayalı, seviyeli bir iletişimin kurulmasına
c) Samimi ve rahat bir iletişimin sağlanmasına
d) Görev ve sorumlulukların sürekli hatırlatılmasına
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66) Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan de-
ğildir?
a) Devletlerarası kurallar
b) Hukuk kuralları
c) Protokol kuralları
d) Gelenek ve görenekler

67) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde önemli bir yeri olan dinle-
meyi engelleyen faktörlerden değildir?
a) Konuyu ilginç bulmak
b) Konuşmadaki bazı noktalara aşırı duyarlılık göstermek
c) Düşünce hızını konuşmanın hızına göre ayarlayamamak
d) Konuşmayı dinler gibi gözükmek

68) “Birey … kullanırken yüz ifadeleri, jestleri ve mimikler, baş hareketleri,
dokunma ve giyim kuşamdan etkin bir şekilde yararlanmaktadır.”
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sözcükleri
b) Sözlü iletişim
c) Etkili iletişim
d) Beden dili

69) “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşka-
nınca karar verilen görevlerde sözleşme ile çalıştırılanlar da … olarak istih-
dam edilebilir.” 
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sürekli işçi
b) Geçici işçi
c) Sözleşmeli personel
d) Kadro karşılığı sözleşmeli personel
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70) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren durumlar-
dan değildir?
a) Memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılma
b) Görevden uzaklaştırılma
c) İstek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma
d) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması ya da memuriyeti sırasında bu şartlardan birini kaybetme
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YAZIŞMA - DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “resmî yazışma”nın tanımıdır?
a) İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken hazırladıkları ve faaliyetlerinin
delili olabilecek e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun belgelerin içerik, üstveri,
format ve ilişkisel özelliklerini koruyan, belgelerin ait olduğu fonksiyon veya iş-
lem için delil teşkil eden ve aidiyet zinciri içerisindeki yönetimini elektronik or-
tamda sağlayan sistemdir.
b) Mevzuatı sebebiyle EBYS kullanamayan idare tarafından ya da “Çok Gizli”
nitelikteki belgeler ile olağanüstü durumlarda hazırlanan belgelere sayı almak
için kullanılan defter ve benzeri fiziksel veya EBYS harici tutulan elektronik ka-
yıttır.
c) İdarelerin kendi içlerinde, birbirleriyle veya gerçek ya da tüzel kişiler ile
iletişim sağlamak amacıyla fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kul-
lanarak elektronik ortamda yürüttükleri süreçtir.
d) EBYS’de yapılan ekleme, değiştirme, silme, arama, görüntüleme, gön-
derme ve alma gibi işlemlerin hangi EBYS elemanı üzerinde ve kim tarafından
gerçekleştirildiği ile işlemin gerçekleştirildiği tarih ve saat bilgisini ihtiva eden
kayıtlardır.

2) Standart dosya planı hangi kurum tarafından yayımlanır?
a) Devlet Arşivleri Başkanlığı
b) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
c) İletişim Başkanlığı
d) Yatırım Ofisi Başkanlığı

3) Resmî yazışmalarda kullanılacak kâğıtların boyutları aşağıdaki seçe-
neklerden hangisidir?
a) A1 (549 x 841)
b) A2 (420 x 594)
c) A3 (297 x 420)
d) A 4 (210 x 297)
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4) Belgenin “metin” bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm. içerisinden başlanır.
b) “İlgi” ile metin başlangıcı arasında üç satır boşluk bulunur.
c) Metin içinde geçen sayılar, rakamla veya harfle yazılabilir.
d) Metindeki kelime aralarında bir karakter boşluk bırakılır.

5) Belgede “muhatap” kâğıdın yazı alanının neresine yazılır?
a) Konunun son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve ortalanarak
yazılır.
b) Konunun son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak ve sağa yasla-
narak yazılır.
c) Kâğıdın yazı alanının üst kısmına sola yaslanarak yazılır.
d) Kâğıdın yazı alanının üst kısmından iki satır aşağısına yazılır.

6) “Belgede “Sayı”, DETSİS’te belirtilen …, standart dosya planı kodu ile kayıt
numarasından oluşur.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Kuruma ait dosya kodu
b) Standart arşiv numarası
c) Türkiye Cumhuriyeti Devlet teşkilatı numarası
d) Üstveri

7) “… güvenli elektronik imza kullanılmayan durumlarda paraf yerine geçe-
cek kaydın elektronik ortamda alınmasıdır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Dosya numarası
b) Elektronik Belge Yönetim Sistemi
c) Resmi belge numarası
d) Elektronik onay
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8) Belgede kullanılan yazı tipi ve harf büyüklüğü hakkında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Times New Roman için 12 punto,  Arial için 11 punto esastır.
b) Times New Roman için 11 punto,  Arial için 12 punto esastır.
c) Times New Roman ve Arial için 12 punto esastır.
d) Times New Roman ve Arial için 11 punto esastır.

9) Belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda muhataba yazılan
resmi yazıya ne ad verilir?
a) Uyarı yazısı
b) İvedi yazı
c) Tekit yazısı
d) Gizli yazı

10) Fiziksel ortamda hazırlanan bir belgeden örnek çıkartılması gerekiyorsa
çoğaltılan belgenin uygun bir yerine aşağıdaki ibarelerden hangisi yazıl-
malıdır?
a) ASLIDIR
b) ASLININ ÖRNEĞİDİR
c) ASLI GİBİDİR
d) ASLININ KOPYASIDIR

11) Belgede “ACELE” veya “GÜNLÜDÜR” ibaresi yazı alanının neresinde belir-
tilir? 
a) Sağ üst köşesinde
b) Sol üst köşesinde
c) Üst ortada
d) Alt ortada

322



12)  “KİŞİYE ÖZEL ibaresi taşıyan belgenin … zarf üzerinde yer alan bilgiler sis-
teme kaydedilir ve ilgilisine teslim edilir.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Zarfı açıldıktan sonra
b) Zarfı açılmadan
c) Zarfı mühürlendikten sonra
d) Zarfa kaşe basılmadan

13) Belgede, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve un-
vanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır?
a) Üç-beş satır boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına
b) İki-dört satır boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına
c) İki-dört satır boşluk bırakılarak yazı alanının sağ kısmından 3 cm içeride
d) İki-dört satır boşluk bırakılarak yazı alanının uygun bulunan yerine

14) Muhatabın gerçek kişi olduğu belgede “Sayın” ibaresinden sonra mu-
hatabın adı ve soyadı nasıl yazılır?
a) Ad ilk harfi büyük, soyad tümü büyük harflerle yazılır.
b) Ad ve soyad küçük harflerle yazılır.
c) Ad büyük, soyad küçük harflerle yazılır.
d) Ad ve soyad büyük harflerle yazılır.

15)  Belgenin bağlantılı olduğu diğer belgelerin belirtildiği bölüm aşağıdaki-
lerden hangisidir?
a) Başlık
b) İlgi
c) Konu
d) Metin
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16) Belgeyi imza yetkisi devredilen makam imzaladığında, yetki devredenin
makamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a) Bakan y.
b) Bakan adına
c) Bakan namına
d) Bakan a.

17) Belgenin vekaleten imzalanması halinde, imzalayanın ad ve soyadı ile 
vekalet bırakanın makamı yazıda yer alış şekli bakımından aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
a) Vekalet olunan makam birinci satıra, imzalayanın ad ve soyadı ikinci sa-
tıra yazılır.
b) İmzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet olunan makam ikinci sa-
tıra yazılır.
c) İmzalayanın unvanı birinci satıra, ad ve soyadı ikinci  satıra yazılır.
d) Vekalet bırakanın ad ve soyadı birinci satıra,  imzalayanın makamı ikinci
satıra yazılır.

18) Aşağıdaki resmi yazı başlıklarından hangisi doğrudur?
a) T.C. b) T.C.

Dışişleri Bakanlığı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI  Avrupa Birliği Başkanlığı 

c) T.C. d) T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Dışişleri Bakanlığı

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI    Avrupa Birliği Başkanlığı 

19) Üst, aynı düzey ve alt makamlara birlikte dağıtımlı olarak yapılan yazış-
malar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir? 
a) Arz ederim.
b) Arz ve rica ederim.
c) Rica ederim.
d) Saygılarımla.
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20) “Resmi yazışmalarda, oluru alınan makamın … ait tarih bilgisi belge ta-
rihi olarak esas alınır.” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Güvenli elektronik imzayla oluşturduğu imzaya
b) Belgeyi incelemeye başladığı zamana
c) Belgeyi teslim aldığı zamana
d) Belgeyi imzalamasına ilişkin doğrulanma kaydının alındığı zamana

21) Belgenin sadece bir eki olması durumunda, “Ek” bölümü aşağıdaki  se-
çeneklerden hangisinde doğru olarak  düzenlenmiştir?
a) EK :

1- Yazı (2 sayfa)
b) Ek: Yazı Örneği (2 sayfa)
c) EK ;

1- yazı (2 adet)
d) EK: yazı örneği (2 sayfa)

22) Paraflar, fiziksel ortamda hazırlanan belgelerde resmi yazının neresinde
yer alır?
a) Yazı alanının sonunda ve sol kenarında yer alır.
b) Yazı alanının sonunda ve sağ kenarında yer alır.
c) Yazı alanının ortasında ve sol kenarında yer alır.
d) Yazı alanının ortasında ve sağ kenarında yer alır.

23) Belgede sayfa numarası nerede yer alır?
a) İletişim bilgilerinin altında ve sayfanın sağında
b) İletişim bilgilerinin altında ve sayfanın ortasında
c) İletişim bilgilerinin üzerinde ve sayfanın ortasında
d) İletişim bilgilerinin üzerinde ve sayfanın solunda
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24) Aşağıdakilerden hangisi belgenin vekaleten imzalanması bakımından
doğru verilmiştir?
a) Başkan Vekili b) Hasan ÇALIŞKAN

Hasan ÇALIŞKAN    Başkan V. 
c) Hasan ÇALIŞKAN d) Başkan V.

Başkan Vekili Hasan ÇALIŞKAN

25) Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) hangi kurum tarafından
yürütülür?
a) İletişim Başkanlığı
b) Yatırım Ofisi Başkanlığı
c) Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
d) Finans Ofisi Başkanlığı

26) “Kağıt ortamındaki belgelerin tarayıcı, kamera gibi cihazlar veya yeni-
likçi teknikler kullanılarak sayısal ortama aktarılması işlemine” ne ad veri-
lir? 
a) Ayıklama
b) Değerlendirme
c) Dijitalleştirme
d) Tasnif

27) “Belgenin hangi dosya ile ilişkili olduğunu veya işlemi biten belgenin
hangi dosya/klasöre konulacağını gösteren alfabetik, sayısal, alfa-nümerik
tanımlama" aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Dosya Kodu
b) Üstveri
c) Dosya Etiketi
d) Özel Arşiv
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28) Belgelerin dijitalleştirilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dijital görüntüler ile görüntülere ait üstveriler arasında ilişki kurulmaz.
b) Yapılacak her türlü dijital görüntüleme işlemlerinde “Elektronik Belge ve
Arşiv Yönetim Sistemi” standardı dikkate alınır.
c) Dijitalleştirilen belgelerin elektronik ve fiziki belgeler ile ilişkileri korunur.
d) İşlem görmek üzere kağıt ortamında gelen belgeler, işlem ve dosya bü-
tünlüklerinin korunması maksadıyla ekleri ile birlikte taranarak elektronik
belge yönetim sistemine dahil edilir.

29) İşlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak eksiklikleri gideril-
miş dosya/klasörler arşivlere ne zaman devredilir? 
a) Aralık ayının sonuna kadar
b) Müteakip takvim yılının ilk altı ayı içerisinde
c) Müteakip takvim yılının ilk üç ayı içerisinde
d) Haziran ayının sonuna kadar

30) Aşağıdaki materyallerden hangisi arşivlere devredilmez?
a) Bir belgenin eki olmayan boş form
b) Bir belgenin eki olmayan kitap
c) Bir belgenin eki olmayan broşür
d) Bir belgenin üst yazısı

31) Aşağıdakilerden hangisinde “belge hiyerarşisi” tanımlanmıştır?
a) Belgenin ait olduğu kurum, birim, klasör, dosya ile belge bileşenlerinin
genelden özele doğru bütünü
b) Belgenin ait olduğu kurum, birim, klasör, dosya ile belge bileşenlerinin
özelden genele doğru bütünü
c) Belgelerin üretiminden itibaren belirlenen ölçütler çerçevesinde değer-
lendirme, düzenleme, ayıklama ve hizmete sunma faaliyetlerinin tümü
d) Belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve gerektiğinde tekrar başvurul-
mak üzere belli bir düzen içinde saklanması
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32) Dosyaların, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi,
devri vb. arşiv işlemleri hangi hükümlere göre gerçekleştirilir? 
a) Kurumun arşiv yönetmeliği hükümlerine göre
b) Kurumun iç genelgesi hükümlerine göre
c) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine göre
d) İlgili birimce tespit edilecek kurallara göre

33) Resmi yazışmalarda metin alanıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?
a) Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılır.
b) Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
c) Noktalama işaretleri kendinden önce gelen harfe bitişik yazılır.
d) Metindeki kelime aralarında bir karakter boşluk bırakılır.

34) Paraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Paraf bölümünde tarih, unvan, ad ve soyad bilgileri kısaltma kullanılma-
dan ast-üst ilişkisine uygun olarak belirtilir.
b) Zorunlu hâllerde veya olağanüstü durumlarda el yazısıyla atılan paraf,
kaybolmayacak ve kâğıda işlemesini sağlayacak mavi kalemle atılır.
c) Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde paraf, güvenli elektronik imza
veya elektronik onay ile atılır.
d) Belge muhataba iletildiğinde, belgeye ait paraf bilgileri de paylaşılır.

35) Her yılın ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosya/klasörler için yapılan
uygunluk kontrolünde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?
a) Dosya/klasör içerisinde bulunan belgelerin, dosyalama kurallarına uy-
gun olarak dosyalanıp dosyalanmadığı kontrol edilir.
b) Dosya/klasör içerisinde bulunan her ayrı işleme ilişkin belgenin, ekleri ile
bir araya getirilip getirilmediği kontrol edilir.
c) Dosya/klasör etiketlerinin düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir.
d) Dosyadaki belgelerin ilgi bölümlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilir.
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36) Aşağıdakilerden hangisi ayıklama işlemine tâbi tutulacak belgelerden
biridir?
a) Cari işlemlerde fiilen rolü bulunan belgeler
b) Saklanmasına gerek görülmeyen her türlü belge
c) Mevzuat hükümleri ve saklama planlarına göre saklama süresini ta-
mamlamayan
d) Herhangi bir davaya konu olan belgeler

37) Resmî yazılarda “muhatap” ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Muhatap, belgenin gönderildiği idareyi veya kişiyi belirtir.
b) Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın muhatap olduğu belgelerde “CUMHUR-
BAŞKANI YARDIMCISINA” ibaresi yazılır.
c) Muhatap gerçek kişi ise muhatap bölümüne “Sayın” ibaresinden sonra
muhatabın adı ve soyadı büyük harflerle yazılır.
d) Birden fazla muhataba iletilecek dağıtımlı belgelerin muhatap bölü-
müne “DAĞITIM YERLERİNE” ibaresi yazılır.

38) Hazırlanan belgelerde, gerekli hâllerde yazı alanında harf büyüklüğü
kaç puntoya kadar düşürülebilir? 
a) 12
b) 11
c) 10
d) 9

39) İlgide yer alan bilgiler bir satırı geçerse, “ilgi” yan başlığının ve sırala-
mayı gösteren harflerin … alt satıra yazılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Altına gelecek şekilde
b) Altı boş bırakılarak
c) Herhangi bir hizasından başlanarak
d) Soluna gelecek şekilde
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40) Aşağıdakilerden hangisi dosyalama yönteminin faydaları arasında yer
almaz?
a) Gerek birim, gerekse kurum (merkez) arşivlerinde dosyalar rahatlıkla dü-
zenlenecektir.
b) Dosyalama yönetimi kurum ve kuruluşların verimini yükselterek, zaman
ve iş kaybını engelleyecektir.
c) Güncelliğini kaybeden (saklanmasına lüzum görülmeyen) belgeler ra-
hatlıkla tespit edilecektir.
d) Bilgi Edinme Hakkı doğrultusunda vatandaşın bilgi ve belge talebi azaltı-
labilecektir.
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DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden değildir?
a) Kamu malları ipotek edilemezler.
b) Kamu malları trampa edilebilirler.
c) Kamu malları bağışlanamazlar.
d) Kamu malları işgal yoluyla iktisap edilemezler.

2) Aşağıdakilerden hangisi orta mallarına örnek gösterilemez?
a) Pazar ve panayır yerleri
b) Köprüler
c) Kıyılar
d) Yollar

3) I- Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
II- Kamu malları kamulaştırılamaz.
III- Kamu malları özel mülkiyete konu olmaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
a) II, III
b) I, II
c) I, III
d) I, II, III

4) Aşağıdakilerden hangisi Devletin özel malları için yanlış bir ifadedir?
a) Devletin özel malları hakkında kural olarak özel hukuk hükümleri uygulanır.
b) Devletin özel malları haczedilebilir.
c) Devletin özel malları tapuya tescil edilebilir.
d) Devletin özel malları bedelsiz olarak devredilebilir.
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5) Aşağıdakilerden hangisinde Devletin taşınmaz mallarının korunmasına
ilişkin hüküm mevcut değildir?

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu
b) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
c) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
d) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

6) I- Konuyla ilgili mevzuat eksikliğinin bulunması
II- Devlet mallarına karşı işlenen suçların takip ve soruşturulmasının
uzun zaman alması
III- Kadastro çalışmalarının bitirilememesi
IV- Verilen cezaların caydırıcılığı sağlayacak boyutta olmaması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Devlet mallarının yargısal korun-
masında karşılaşılan sorunlar arasında yer almaz? 
a) I
b) I, III1
c) III, IV
d) I, II, IV

7) Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin kapsamında değildir?
a) Kamuya yararlı dernekler
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri
c) Bakanlıklar
d) Üniversiteler
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8)  Su kullanımında uygulanacak tasarruf önlemleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
a) Tuvaletlerde en fazla iki lavabo musluğu bulunmalıdır.
b) Su dağıtım ve iletim tesisatında TSE damgası olmayan malzeme kullanıl-
mamalıdır.
c) Su şebekesi devamlı gözetim altında tutulmalı, su sızdıran bozuk musluk
ve rezervuarlar mutlaka onarılmalıdır.
d) Kullanılmayan bina ve bölümlerin suları ana besleme vanalarından kesil-
melidir.

9)  “Gerekli teknoloji imkânları da kullanılarak, şifre kullanımı veya santral-
den iptal gibi yöntemlerle telefonların … kullanımları engellenmelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Mesai saatleri dışında yetkisiz
b) Mesai saatlerinde yetkili
c) Mesai saatleri dışında yetkili veya yetkisiz
d) Mesai saatleri içinde yetkili veya yetkisiz

10) “Hizmet araçları için … ve en uygun güzergah seçilmeli, az sayıdaki per-
sonel için uzak semtlere araç tahsis edilmemelidir.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) En makul
b) En iyi
c) En kısa
d) En düzgün
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11) “Sarf malzemelerinin … yapılmalı; ambar ve ayniyat sorumluları dene-
timsiz bırakılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Periyodik stok kontrolleri
b) Yılda bir defa stok kontrolleri
c) Altı ayda bir defa stok kontrolleri
d) Her yılın başında ve sonunda stok kontrolleri

12) Aşağıdakilerden hangisi elektrik tüketiminde uygulanacak tasarruf ted-
birlerindendir?
a) Isı kaybının önlenmesi bakımından, pencere ve kapı kenarlarının sünger
v.b malzemeyle yalıtılması gibi gerekli önlemler alınmalıdır.
b) Elektrik, su, doğalgaz ve telefon fatura bedelleri gecikme cezasına ve ek
maliyetlere yol açmadan zamanında ödenmelidir.
c) Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yararlanma hususu
da dikkate alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır.
d) Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları konusunda araç sürücü-
lerine gerekli teknik bilgiler verilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır.

13) “Faxla gönderilen evraklardan … ayrıca postayla gönderilmemeli, böy-
lece posta ve kağıt giderlerinden tasarruf sağlanmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Gereksiz olanlar
b) Resmi olanlar
c) Gizli olmayanlar
d) Teyidi zorunlu olmayanlar
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14) “Görev özellikleri de dikkate alınarak … alımına izin verilmemelidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bilgisayarlara teknik olmayan donanım
b) Bilgisayarlara gereksiz, standart dışı donanım
c) Bilgisayarlara gerekli, standartta donanım
d) Bilgisayarlara çok gerekli olmayan donanım

15) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerine ilişkin tasarruf tedbir-
leri için doğru ifade edilmiştir?
a) Çıkabilecek muhtelif işler için atıl bilgisayar bulundurulmalıdır.
b) Her personel için, personelin istediği nitelikte bilgisayar alınmalıdır.
c) Bilgisayar alımları tek merkezden yürütülmelidir.
d) Dövize bağlı olarak alımı yapılan bilgisayar ve donanımlarının satın alma
işlemi mümkün olan en uzun sürede tamamlanmalıdır.

16) Analitik bütçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Analitik bütçe sisteminde dört çeşit sınıflandırma esası kabul edilmiştir.
b) Analitik bütçe sistemiyle bütçelerin kod yapıları değiştirilmiştir.
c) Bütçeler gelecek iki yılın tahminleriyle birlikte hazırlanmaktadır.
d) Analitik bütçe sistemiyle tahakkuk esasından nakit esasına geçilmiştir.
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17) I. Ekonomik olması veya temin kolaylığı hallerinde mal ve hizmetin doğ-
rudan üretimi yerine piyasadan temin edilmesi yoluna gidilmelidir.
II Yurt dışından yapılacak satın almalarda, tedarikin kur farkı ve ilave
kaynak ihtiyacı yaratılmadan temini hususunda gayret gösterilmelidir.
III. Katılımcılara huzur hakkı, huzur ücreti gibi ödemelerin yapıldığı top-
lantıların mümkün olan en çok sayıda tutulması sağlanmalıdır.

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da hangilerİ kaynak kullanımına 
ilişkin uygulanacak tasarruf tedbirlerinden değildir? 
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) II, III
d) I, II

18) Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin
tasarruf önlemlerinden değildir?
a) Yeni alınacak her türlü haberleşme araçlarının mevcut sistemlerle
uyumlu olması sağlanmalıdır.
b) Kısa süre içinde ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayarak, kulla-
nımdan kaldırılacak sistem ve malzemeler satın alınmamalıdır.
c) Şehir içi, şehirler arası ve yurtdışı telefon görüşmelerinde, kimlerin yetkili
olduğuna ilişkin kriterler konulmalı ve bu kriterlere uyulması sağlanmalıdır.
d) Telefonların ticari hatlara açık tutulması sağlanmalıdır.

19) “Asansörler zorunlu olmadıkça … kadar kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 3’üncü kata
b) 2’nci kata
c) 4’üncü kata
d) 5’inci kata
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20) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanımında uygulanacak tasarruf
tedbirlerinden değildir?
a) Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında kullanılmamalıdır.
b) Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir.
c) Tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayanların ilgili mali yıl içinde harca-
nılması yönünde çaba gösterilmelidir.
d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli şekilde kullanılması esas
olmalıdır.
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HALKLA İLİŞKİLER SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılmaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama

2) Aşağıdaki anlatılanlardan hangileri çağdaş kamu yönetimin özellikleri
arasında sayılamaz?
a) Gizlilik
b) Karlılık
c) Demokratiklik
d) Verimlilik

3) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri arasında değildir?
a) Üst kademeden diğer kademelere iletişimin akışı
b) Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması
c) Halka düzenli, sürekli bilgi verilmesi
d) Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması

4) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar?
a) Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır.
b) Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır.
c) Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir.
d) Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz.
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5) Aşağıdakilerden hangisi, Robinson’un belirttiği halkla ilişkilerin yerine
getirdiği işlevlerden biri değildir?
a) Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili bilgi çıkışının önlen-
mesi
b) Bir kuruluşun ilgili olduğu toplulukların tutumlarını ölçme, değerlendirme
ve yorumlama
c) Kuruluşun toplumda gördüğü kabul ve anlayışın artırılmasında yönetime
yardımcı olma
d) Kuruluş amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinimi ile
bütünleştirme

6) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamaları arasında de-
ğildir?
a) Araştırma
b) Politika
c) Planlama
d) Değerlendirme

7) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkilerin anlamları arasında dü-
şünülemez?
a) Basınla ilişkiler, halkla ilişkilerde bilgi verme biçimlerinden biridir.
b) Vatandaşların bir kuruluşu iyi/kötü olarak değerlendirmeleri o kuruluşun
ilişkileri açısından önemlidir.
c) Vatandaşların şikâyetleri, kuruluşun halkla ilişkilerinin işlemediğini göste-
rir.
d) Sergi, fuar gibi etkinlikler planlanması gereken halkla ilişkilerinin çalışma-
larıdır.
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8) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkiler açısından geçerlidir?
a) Halkın bilme, öğrenme hakkı, halkla ilişkilerde önemli bir yere sahip de-
ğildir.
b) Halkla ilişkiler açısından kuruluşun yaptıkları, yapmadıkları kadar önem
taşımaz.
c) Bir kurumda sadece halkla ilişkiler biriminin etkin çalışması halkla ilişkile-
rin iyi yürümesi bakımından yeterli sayılamaz.
d) Kamu hizmetlerinin yeterli biçimde yapılamaması halkla ilişkiler açısın-
dan sorunlara neden olmaz.

9) Aşağıda yer alan görüşlerden hangisi halkla ilişkilerde araştırma açısın-
dan doğrudur?
a) Bir sorun herkes tarafından biliniyor ise, araştırma yapma gereksiz zaman/
para kaybıdır.
b) Araştırma her zaman sorun çözer.
c) Halkla ilişkiler, diğer alanlardaki araştırma yöntemlerini kendi amaçları için
kullanılır.
d) Halkla ilişkilerin başarısı için kendine özgü bir araştırma yöntemi bulması
gerekir.

10) Aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
a) Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkilerde önemli bir adım-
dır.
b) Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla ilişkiler açısından sakınca-
lıdır.
c) Halkla ilişkiler ancak bir krizin çözümünde gereklidir.
d) Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili bilgi verilmemesi
doğru olur.
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11)  Kuruluşun, amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksin-
mesi ile bütünleşmesi, halkla ilişkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır?
a) Kavramsal yön
b) Amaçsal yön
c) Çevresel yön
d) İşlevsel yön

12) Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?
a) Durum saptama, değerlendirme, yönelme
b) Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
c) Değerlendirme, araştırma, planlama
d) Karlılık, verimlilik, demokratiklik

13) “Bütün halkla ilişkiler faaliyetleri, çalışmanın genişlik ve yoğunluğuna
göre bir harcamayı gerektirir.” 
Yukarıdaki cümle, halkla ilişkilerde hangi temel ilkeyi tanımlamaktadır?
a) Bütçe
b) Dürüstlük
c) İnandırıcılık
d) Tekrarlama

14) Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Araştırma
b) Birim
c) Şikâyet
d) İletişim
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15) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yönetim işlevinin olmasının ko-
şullarından biri değildir?
a) Birimin varlığı
b) Örgütlenme
c) Halkla İlişkiler süreci
d) Bütçe

16) Halkla ilişkilerin işlevsel yönünü tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Robinson
b) Edward L. Bernays
c) Public Relations News
d) Dorman B. Eaton

17) “Diğer taraftan, kuruluşun da kendini amaç ve etkinliklerini gözden ge-
çirmesi, gerektiğinde yeni düzenlemelere gitmesi, hatalı yönlerini düzelt-
mesi gerekmektedir.”
Bu ifade, halkla ilişkilerin aşağıdakilerden hangi özelliğini belirtmektedir?
a) Uzmanlık
b) Etkileşim olgusu
c) Halk kavramı
d) Yönetim işlevi olma

18) “Kaynağın alıcıya aktarmak istediği bilgi, düşünce ve kavramları … 
sembolize eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere  aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Alıcı
b) Kaynak
c) Kanal
d) İleti
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19) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin sürekli ve düzenli olması açı-
sından anlamlıdır?
a) Vatandaşların başvuruları için belli saatler ayırmak, işlerin düzenli yürü-
mesini sağlar.
b) Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına her an başvurması, işlerin
aksamasına neden olur.
c) Kamu görevlilerinin halka karşı daima mesafeli, uzak olması, gerekli dü-
zeni sağlar.
d) Çalışanların işlerini yapışları, iş sahiplerine davranışı, halkla ilişkiler açı-
sından önemlidir.

20) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmaları arasında sayılmaz?
a) Sorunlarla ilgili karar alma
b) Kuruluş günlerini kutlama
c) Kuruluş içi sosyal etkinliklerini düzenleme
d) Basın toplantıları düzenleme

21) Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? 
a) Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı, halkla ilişkilerin başarısı açısından
önemlidir.
b) Başarılı bir uygulama için basınla iyi ilişki kurulması yeterlidir.
c) Halkla ilişkilerin yönetim işlevi oluşu, kuruluş ile halkla ilişkileri bütünleş-
tirme açısından önemlidir.
d) Halkla ilişkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini etkileyen aşamaları içerir.

22) Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutul-
ması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir? 
a) İnandırıcılık
b) Tekrarlama
c) Dürüstlük
d) Bütçe
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23) Aşağıdaki anlatımlarda yer alan işlemlerden hangisi halkla ilişkiler
açısından belirleyici değildir?
a) Çeşitli birimlerin ne iş yaptığını bilme
b) Çeşitli birimlerden bilgi alabilme
c) Kuruluşa gelenlerden kimlik alma
d) İşlerin hızlı yapılması

24) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biridir? 
a) Araştırma yapma
b) Politikayı belirleme
c) Birim kurma
d) Dürüst olma

25) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler bağlamında personelde arana-
cak niteliklerden biri değildir?
a) Görünüş
b) Kişilik
c) Güvenilirlik
d) Gelir düzeyi

26) Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından önemli
değildir?
a) Dekorasyon
b) Şikâyetler
c) Sosyal etkinlikler
d) Basınla ilişkiler
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27) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel
etkinliklerden biridir? 
a) Bültenler
b) Pankartlar
c) Sponsorluk
d) Sergiler

28) Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı
araçlardan değildir?
a) Gazeteler
b) Yıllıklar
c) Pankartlar
d) Televizyon
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GİZLİLİK ve GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) “Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde,
Devletin güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini
tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere … denir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Gizli
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Kripto

2)  Aşağıdakilerden hangisi personel güvenirliğine ilişkin doğru bir ifadedir?

a) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiyi ihtiva eden ya da bu bilgiye işlem
yapan cihaz, malzeme ve tesisi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak üzere
alınan fiziksel tedbirleri ifade eder.
b) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye yalnızca yetki verilen kişilerin,

bilmeleri gerektiği oranda erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri ifade eder.
c) Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç, donanım ve  binalarda dinleme ve

gözetleme amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan tüm güvenlik tedbirleri
ifade  eder.
d) Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu

inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları ifade eder. 

3) Aşağıdakilerden hangisi personel güvenirliğinde dikkat edilmesi gereken
hususlardan değildir?

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel atanmadan önce, güvenlik soruşturması
ve/veya arşiv araştırması yaptırılmalıdır.

b) Gerekli durumlarda personele ulaşılabilmesi için personel ev adresleri ve telefon
numaraları listesi tutulmalıdır.

c) Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik dereceli
yerlerde çalışacak personel ve buralarda görev yapacak yardımcı personel çok
dikkatli seçilmelidir.

d) Güvenlik belgesi olmayan personelin gizlilik dereceli yerlere girmesi konusunda
gerekli kolaylık sağlanmalıdır.
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4) Aşağıdakilerden hangisi “Kişi Güvenlik Belgesi”ne ilişkin doğru bir
bilgidir?

a)Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel için düzenlenir.

b)Silah taşıma yetkisine sahip personel için düzenlenir.

c)Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya
bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.

d)Milli İstihbarat Teşkilatına mensup personele verilen belgeyi ifade eder.

5) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli yazı, doküman ve malzemelerden
biri değildir?
a) Tercümeler, basılı kâğıtlar
b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri, mikrofilmler
d) Resmi Gazete

6) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evraklara yapılacak işlemlerde
dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a) Bütün gizlilik dereceleri büyük harflerle yazılır.
b) Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve kırmızı renkli olarak işaretlenir.
c) Gizlilik dereceli belge ilgileri, ekleri ve ilişkili belgeleriyle beraber muhafaza edilir.
d) Gizlilik dereceli fotoğraf ve çizimler gizlilik derecesi açıkça görülebilecek şekilde

işaretlenmez.

7) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b) Gizli
c) Hizmete özel
d) Güvenlik belgesi
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8) I. Bir belgeye Çok Gizli gizlilik derecesini vermeye idarenin üst
yöneticisi yetkilidir.

II. Gizli gizlilik derecesini vermeye birim yöneticisi yetkilidir.
III. Hizmete Özel gizlilik derecesini vermeye birim veya alt

birim yöneticisi yetkilidir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) I
b) I, II
c) II, III
d) I, II,III

10) “Evrak ve belgeler … işleme tabi tutulurlar.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Önemine göre
b) Taşıdığı gizlilik derecesine göre
c) Ait olduğu birime göre
d) Gönderildiği makama göre

11) “Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle haberleşme kanal-
larından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine
ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan 
tüm tedbirleri ifade eder.”
Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Fiziki güvenlik

9) Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli evrakların muhafazası ve
gönderilmesine ilişkin yanlış bir bilgidir?

a) Çok gizli evraklar, çok gizli bürolar arasında iç içe üç zarf kullanılarak
gönderilir.

b) Çok Gizli evraklar kurye aracılığıyla muhatap idarenin bürosuna elden teslim
edilir.

c) Gizli evraklar zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla da iletilebilir.
d) Çok Gizli evraklar, çelik kasalarda veya kilitli dolaplarda gerekli güvenlik

tedbirleri alınarak saklanır.
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12) Aşağıdakilerden hangisi “kripto”nun tanımıdır?
a) Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin, özellikle  haberleşme kanalla-

rından gönderilmesi sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde edilmesine ve
içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm
tedbirleri ifade eder.
b) Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/

veya bunların bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade
eder.
c) Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derece-

sine göre sıralanması ve adlandırılmasını ifade eder.
d) Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi esnasında üçüncü tarafa

bilgi sızdırmamak amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan sistemleri
ifade eder.

13) I.Büroya ait yerler sadece bilmesi gereken personel tarafından bilinir.
II.Büroda sadece ses iletişimini sağlayan ve belirlenmiş numaraları

aramakla sınırlı telefon bulundurulabilir.
III.Bürolarda hiçbir şekilde elektrik prizi bulundurulmaz.
Bürolarda uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin olarak

yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
a) I, II
b) II,III
c) I,III
d) I,II,III

14) “Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal
bağlantısıbulunan ve mühür sahibinin bilgilerini doğrulama amacıyla
kullanılan veriye ... denir. ”

Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kripto mühür
b) Elektronik mühür
c) Elektronik imza
d) Elektronik şifre
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15) PTT ile gönderilen belgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Gizli belgeler PTT aracılığıyla yurtdışına gönderilebilir.
b) Hizmete özel belgeler PTT aracılığıyla gönderilemez.
c) Çok Gizli belgeler zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla gönderilebilir.
d) Gizli belgeler zorunlu durumlarda PTT aracılığıyla gönderilebilir.

16) “Çok Gizli dereceli evrak … muhafaza edilir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Çelik kasalarda veya kilitli dolaplarda
b) Dosya içinde
c) Uygun yerde
d) Çekmecelerde

17) I. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılmalıdır.
II.Güvenlik belgesi düzenlenmelidir.
III.Personelin parmak izi ve el yazısı özlük dosyasında bulunmalıdır.

Gizlilik dereceli yerlerde görevli personele ilişkin yukarıdakilerden 
hangileri doğrudur?

a) I,II
b) I,III
c) II,III
d) I,II,III
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18) Aşağıdakilerden hangisinde “Hizmete Özel” gizlilik derecesi 
doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde Devletin dış
ilişkilerine,millî savunmasına, millî güvenliğine ve müttefiklerle olan faaliyetlerine
önemli derece dezarar verebilecek belgelere verilen gizlilik derecesidir.
b) İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde Devletin
menfaatlerine, güvenlik, istihbarat ve teknoloji faaliyetlerine zarar verebilecek
belgelere verilen gizlilik derecesidir.
c) İzinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi hâlinde herhangi bir
idarifaaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve
kovuşturmaya zarar verebilecek belgelere verilen gizlilik derecesidir.
d) Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin
güvenliği, milli varlığı, bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye
düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere verilen gizlilik derecesidir.

19) "Bir belgeyi sadece görev ve sorumlulukları gereği
öğrenmekle,incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla
sorumlu bulunanların yetkileri düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz
etmesi ... olarak tanımlanır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Bilmesi Gereken Prensibi
b) Yetkili Kişi Prensibi
c) İşlem personeli
d) Büro yetkilisi

20) “Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu ku-
rum ve kuruluşlarındaki makam sıralamasını ifade eder.”
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Gizlilik dereceli yer
b) Gizlilik dereceli tesis
c) Gizlilik dereceli birim ve kısım
d) Gizlilik dereceli makam
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21) Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemle-
rin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman
ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından
öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmak aşağıdakilerden hangisi-
nin amacıdır?
a) Casusluk-hırsızlık
b) Bilgi, evrak güvenliği
c) Gizlilik
d) Doküman ve malzeme güvenliği

22) " ... tarafından üretilen, ... izniyle idarelerce temin edilebilen
donanımsal şifreleme sağlayan cihazlara Kriptolu veri depolama
cihazı denir."
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
gelmelidir?

a) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı
b) Savunma Sanayii Başkanlığı-Millî Savunma Bakanlığı
c) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) - Millî
Savunma Bakanlığı
d) Savunma Sanayii Başkanlığı-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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23) Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik soruşturması veya arşiv
araştırması ile ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Arşiv Araştırması ile kişinin kolluk kuvvetleri tarafından hâlen aranıp
aranmadığı tespit edilir.

b) Arşiv Araştırması, kişinin görevine yansıyacak hususların yerinden
araştırılmak suretiyle tespit edilmesidir.

c) Gizlilik dereceli birimlerde çalıştırılacak olanlara Güvenlik Soruşturması
yapılır.

d) Güvenlik soruşturması, kişinin yabancı devlet kurumları ve yabancılarla
ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem 
birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının tespit edilmesidir. 

24) Aşağıdakilerden hangisi Gizlilik dereceli evraklara ilişkin yanlış
bir bilgidir?
a) Gizlilik dereceli belgelerin hazırlanma sürecinde oluşan müsveddeler

tekrar birleştirilemeyecek ve okunamayacak şekilde imha edilir.
b) Gizlilik dereceli belgeler hazırlandıktan sonra herhangi bir arşivleme işlemi
yapılmaz.
c) Gizlilik derecesinin düşürülmesi veya kaldırılması durumunda önceki

gizlilik derecesinin üzeri tüm sayfalarda kırmızı çizgi ile çizilir.
d) Çok Gizli belge muhatap idarenin büro personeli tarafından Çok Gizli

Belge Senedi ile teslim alınır.
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MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlera-
rası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin
ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollan-
ması, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Millî güç
b) Millî güvenlik
c) Seferberlik
d) Millî bütünlük

2) 1982 Anayasası’nın 117’nci maddesi gereğince millî güvenliğin sağlanma-
sından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye
karşı kim sorumludur?
a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Milli Savunma Bakanı

3)  “Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu … başkan-
lığında toplanır.” 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) TBMM Başkanının
b) Milli Savunma Bakanının
c) Genelkurmay Başkanının
d) Cumhurbaşkanı Yardımcısının

354



4) Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, aşağıdaki makamlardan hangisi ta-
rafından düzenlenir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Milli Savunma Bakanı
c) Genelkurmay Başkanı
d) TBMM Başkanı

5) 1982 Anayasası’na göre Milli Güvenlik Kurulunun Devletin varlığı ve ba-
ğımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenli-
ğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait ka-
rarlar aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından değerlendirilir? 
a) Milli Savunma Bakanı
b) Cumhurbaşkanı
c) TBMM Başkanı
d) Genelkurmay Başkanlığı

6) Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi bekası ve güvenliği ile milletin
refahına yönelen tehditlere karşı aldıkları tedbirlerin özelliklerinden değil-
dir?
a) İvedi olması
b) Her türlü siyasi/ideolojik etkilerden uzak tespit edilmesi
c) Gizlilik ihlali
d) Özel ihtisası gerektirmesi

7) Devletin bekası ve güvenliği ile milletin refahına yönelen tehditlere karşı
alınan tedbirlerin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli hu-
sus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygulamayı zamana yaymak
b) Tedbirlerin uygulanmasını ertelemek
c) Bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde uygulamak
d) Kısa süreli araştırma ve değerlendirme yapmak
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8) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdaki makamlardan hangi-
sine bağlı bir teşkilattır?
a) Genelkurmay Başkanlığına
b) TBMM Başkanlığına
c) Cumhurbaşkanlığına
d) Milli Savunma Bakanlığına

9) Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için ulaşılması ve korun-
ması gereken amaçlar, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Devletin millî güvenlik siyaseti
b) Millî menfaat
c) Millî hedef
d) Ahdi hukuk

10) Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini
oluştururken dikkate aldıkları hususlardan değildir?
a) Coğrafya
b) Jeopolitik konum
c) Anayasal düzen
d) Ekonomik durum
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11) İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik anlayışı açısından aşağıdaki
hangi sonucun ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a) İkinci Dünya Savaşı’na kadar millî güvenlik, yalnız “milli savunma” olarak
düşünülürken, bu savaşla birlikte devletlerin güvenliğinin milli savunmadan
daha geniş bir anlam kazandığı anlaşılmıştır.
b) Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve
devletler, askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir.
c) Milli güvenlik kavramı, sadece dış güvenlik ve savunma konularıyla sınır-
landırılmıştır.
d) Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği şeklinde güvenlik parametre-
leri ortaya çıkmıştır.

12) Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına üyeler dışında gündemin özelliğine
göre kimler çağrılarak bilgi ve görüşleri alınabilmektedir?
a) Adalet Bakanı
b) Dışişleri Bakanı
c) İlgili bakan ve kişiler
d) İçişleri Bakanı

13)  Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının unsurlarından değil-
dir?
a) Niyet, imkân-kabiliyet, davranış ve eylemler
b) Milli menfaatler
c) Tehdit
d) Tehditlere karşı tedbir alma

14)  Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının farklı yönlerinden biri
değildir?
a) Siyasi
b) Ekonomik ve mali
c) Demografik
d) Hukuki
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15) Jeopolitik nedir?
a) Bir ülkenin ihtiyaçlarının coğrafyasına göre planlanmasıdır.
b) Bir ülkenin ekonomi politikasının coğrafyasına göre planlanmasıdır.
c) Bir ülkenin milli güvenlik siyasetinin coğrafyasına göre planlanmasıdır.
d) Bir ülkenin sosyo-kültürel politikasının coğrafyasına göre belirlenmesidir.

16) Jeostrateji nedir?
a) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
b) Stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
c) Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.
d) Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim
dalıdır.

17)  Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen ana unsurlarındandır?
a) Ülke (bölgenin) hudutları, dünya üzerindeki yeri
b) Sosyo-kültürel değerler (nüfus, nüfus yoğunluğu)
c) Politik değerler (siyasi rejim, ittifaklar)
d) Askeri değerler

18) Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişen ana unsurlarından değil-
dir?
a) Ekonomik değerler
b) Politik değerler
c) Askeri değerler
d) Arazi
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19) Aşağıdakilerin hangisi jeopolitik konumu etkileyen ve değişime neden
olan iç faktörlerden değildir?
a) Ekonomik güç
b) Siyasi güç
c) Bilimsel ve teknolojik güç
d) Askeri güç

20)  Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)’nın
önleyici diplomasi alanındaki araçlarından değildir?
a) Erken uyarı
b) Çatışmaların önlenmesi
c) Kriz yönetimi
d) Çatışma sonrası enformasyon

21)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) hangi özelliğe sahip bir ulus-
lararası kuruluştur? 
a) Küresel iş birliği örgütüdür.
b) Bölgesel iş birliği örgütüdür.
c) Ülkesel iş birliği örgütüdür.
d) Askeri iş birliği örgütüdür.

22) Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun oluşturduğu yeni güvenlik ortamı
mekanizmalarından değildir?
a) Rusya ve Ukrayna ile işbirliği geliştirilmesi
b) Akdeniz Diyalogu
c) Medeniyetler İttifakı
d) İstanbul İşbirliği Girişimi
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23) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani
bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına
derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin kullanılmasına kim karar verebilir? 
a) Genelkurmay başkanı
b) Milli Savunma Bakanı
c) Cumhurbaşkanı
d) TBMM Başkanı1
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HABERLEŞME SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) İletişimi toplumsal üretim etkinlikleri içinde ele alan ve üretimin de insan-
lar arası iletişimden geçerek geliştiğini belirten düşünür aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Emile Durkheim
b) Karl Marks
c) HerbertSpencer
d) HaroldLasswell

2) İletişimi söylem sanatı olarak ele alıp inceleyen disiplin aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Retorik
b) Sibernetik
c) Göstergebilim
d) Fenomenoloji

3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) 1900’lerin başlarında, iletişim konusu özellikle sosyologlar ve sosyal/kül-
türel antropologlar tarafından ele alınmıştır.
b) İletişim, insan yaşamının tüm etkinlikleri ile ilgilidir, bu nedenle her zaman
her yerde vardır.
c) İletişim sözcüğü, iletişi alışverişi anlamında tüm canlılar dünyasında göz-
lenir; ancak, yalnız insanlar simgeler aracılığı ile duygu, düşünce, bilgi biriktirip
aktarabilirler.
d) İletişim kavramının tarihine bakıldığında, karşılıklılık/ortak algılamalar tü-
ründeki bir iletişim tanımından iletimsel/mekanik çizgisel bir iletişim tanımına
doğru bir eğilimin vardır.
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4) “Kim, neyi, hangi kanaldan, kime, hangi etkiyle söyler” formülü aşağıdaki
bilim insanlarından hangisine aittir?
a) ClaudeShannon
b) WarenWeawer
c) HaroldLasswell
d) HerbertSpencer

5) Aşağıdakilerden hangisi Lasswell formülünün bir özelliği değildir?
a) İletişimi bir ikna süreci olarak görmesi
b) İletişim sürecine gürültü ögesini katması
c) İletiyi alan kişileri pasif hedefler olarak görmesi
d) Etki konusunu temel sorun olarak görmesi

6) Bir iletinin kendisini kestirilebilir kılan niteliğine ne ad verilir?
a) Kod açımı
b) Fazlalık
c) Yoksunluk
d) Enformasyon

7) Gülme, sesin anlam yaratma özelliklerinden hangisine girer?
a) Ses nitelikleri
b) Ses niteleyiciler
c) Ses bölücüleri
d) Ses ritimleri
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8) Konuşma süreci içinde sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde
durdurulmasına ne ad verilir? 
a) Sosyo-psikolojik susma
b) Sosyo-kültürel susma
c) Etkileşimsel susma
d) Psikolinguistik susma

9) Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları çözümlemek amacıyla oluşturul-
muş bir mekanizmadır?
a) Örgütsel rekabet
b) Ombudsmanlık
c) Grup performansı
d) Grup bağlılığı

10) Örgütleri, belli amaçları güden ve oldukça yüksek  düzeyde kurallara
bağlanmış topluluklar olarak  tanımlayan yaklaşım, aşağıdakilerden han-
gisidir?
a) Açık sistem yaklaşımı
b) Doğal sistem yaklaşımı
c) Rasyonel sistem yaklaşımı
d) Kapalı sistem yaklaşımı

11) Kitle iletişimi terimini ilk olarak kim kullanmıştır?
a) Claude Shannon
b) Waren Weawer
c) Harold Lasswell
d) Herbert Spencer
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12) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin bir özelliği değildir?
a) İzlerkitlesi geniştir.
b) İki yönlüdür.
c) İçeriği herkese açıktır.
d) Profesyonel iletişimcilerle yürütülür.

13) Parşömen ilk olarak nerede kullanılmıştır?
a) Bergama
b) Papirüs
c) Mısır
d) Babil

14) Eski Roma’da bugünkü resmi gazetenin ilk şekli olan bültenlere ne ad ve-
rilir? 
a) ActaPublica
b) Almanak
c) ActaDiurna
d) ActaSenatus

15) TRT hangi yılda kurulmuştur?
a) 1964
b) 1965
c) 1966
d) 1967
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16) TRT ilk televizyon yayınlarını hangi şehirde gerçekleştirmiştir?
a) İstanbul
b) Ankara
c) Bursa
d) İzmit

17) Uydu iletişimi konusunda 1964 yılında Batılı on bir ülkenin bir araya gele-
rek oluşturdukları kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
a) SATCOM
b) TELSTAR
c) INTELSAT
d) EUTELSAT

18) Yeni uluslararası iletişim düzenini kurmak için  uluslar arası düzeyde ilk
girişimler hangi kuruluş bünyesinde gerçekleştirilmiştir?
a) AB
b) UNICEF
c) NATO
d) UNESCO

19) Uluslararası ileti akışının dengesizliğini kabul eden, ortaya koyan ve
bunu düzeltmek için seferber edilecek stratejileri sorgulayan ilk resmi belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a) GATT Raporu
b) McLuhan Raporu
c) Mac Bride Raporu
d) FCC Raporu
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20) İletişim ağlarında düzenlemelerin kaldırılması aşağıdaki terimlerden
hangisiyle ifade edilir?
a) Özelleştirme
b) Küreselleşme
c) Deregülasyon
d) Regülasyon
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TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Bartın’a hiç gittin mi?
b) Vadideki Zambak’ı okuduğumda uzun süre etkisinde  kaldım.
c) Türkçe’nin gücünü bilmek lazım.
d) Avusturalya’da arkadaşımı ziyaret ettim.

2) Aşağıdaki eklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) 7’nci kitap
b) TDK’ye
c) Saat 3’de
d) Kayseri’ye

3)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yazım yan-
lışı vardır?
a) Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.
b) Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.
c) Dün İstanbul’daydı. Yarında Sivas’ta olacak.
d) Saat 15.15’te gelmezsen biz de gelmeyiz.

4) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu söz konu-
sudur?
a) Birçok okul açtı.
b) Örtüler yere düştü.
c) Umut ve Kağan eve yeni geldi.
d) Bardaklar kırıldılar.
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5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a) Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.
b) Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duruyordu.
c) İşini bitirince geri iade etti.
d) Depoyu ful doldur.

6) “İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı
havayı koklasa ( )”
Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama işaretleri getirilmelidir?
a) (;) (;) (.)
b) (,) (,) (;)
c) (;) (.) (...)
d) (,) (,) (...)

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzluk ifade eder?
a) Ne doğan güne hükmüm geçer/Ne hâlden anlayan bulunur.
b) Ayşe dün büroyu temizledi.
c) Hiç yardım etmez olur muyum?
d) Mehmet sınıfının birincisiydi.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemi bakımından farklılık göstermek-
tedir?
a) Sen bir öğretmensin bugüne bugün.
b) Okuldaki kız, Hülya’ydı.
c) Kemal hastaydı her zamanki gibi.
d) Melek derslerine düzenli olarak çalışırdı.
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9) “Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) desem abartmamış
olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV)tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse
dört ay oldu.”
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti ge-
tirilemez?
a) I
b) II
c) III
d) IV

10) Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
a) Kesme işareti, kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.
b) Kesme işareti, unvanlardan sonra gelen ekleri ayırmak için konur.
c) Kesme işareti, sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur.
d) Kesme işareti, bir ek veya harften sonra gelen ekleri  ayırmak için konur.

11) Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili olarak hangi seçenekte yanlış bir
kullanım söz konusu değildir?
a) Türkçe’nin zenginliğini kavramak gerekir.
b) Ankaralı’lar çok misafir canlısıdırlar.
c) Türk’lük bilgisi konusunda uzmandı.
d) Tatilimizi İzmir’in şirin bir beldesinde geçirdik.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı yanlış yazılmıştır?
a) Silgiyi de kalemi de okulda bırakmış.
b) Sen de gitseydin iyi olurdu.
c) Ahmet’te gelse iyi olacak.
d) Ayşe’nin de yanında para yoktu.
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13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı doğru yazılmıştır?
a) Armut de aldık.
b) Yazı tahtasına yazıda yazdık.
c) Ağacın dallarınıda kırdı.
d) Kardeşini tiyatroya da götürdü.

14) Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a) Anne
b) Demir
c) Küçük
d) Çelik

15) Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler yanlış yazılmıştır?
a) TBMM’ye
b) DTCF’nin
c) TTK’nun
c) DDY’nin

16)  “Türkçede birden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan ‘p, ç, t, k’ ün-
süzleri, iki ünlü arasında kalınca tonlulaşarak (yumuşayarak) ‘b, c, d, ğ’ye
dönüşür.” 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek oluşturmaz?
a) İliği
b) Direği
c) Böceği
d) Hukuğu
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17) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) 1999’da işe başladım.
b) 2015’de emekli olacak.
c) 1997’den sonra hayatında her şey değişti.
d) 1942’de Erzurum’da doğdu.

18) Aşağıda bulunan cümlelerin hangisinde, cümle içindeki kelimenin bü-
yük yazılması gerekirken küçük yazılması şeklinde bir yazım yanlışı yapıl-
mıştır?
a) Annemlerle bu yaz tatile çıkacağız.
b) Sizinle bu cuma görüşelim.
c) Ankara’yı çok seviyor.
d) 26 eylül 2008’de Türk Dil Kurumundaki kutlamalara katılacak.

19) Aynı türdeki dolaylı tümleçleri birbirinden ayırmak için kullanılan virgül-
ler, aşağıdaki hangi cümlede en doğru biçimde kullanılmıştır?
a) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan söz ediliyordu.
b) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda hep ondan söz ediliyordu.
c) Çarşıda, pazarda, kırda, bayırda, hep ondan, söz ediliyordu.
d) Çarşıda pazarda, kırda bayırda, hep, ondan söz ediliyordu.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” “ve”  anlamında kullanılmış-
tır?
a) Belki de önceleri başka anlama geliyordu.
b) O günleri de hatırlıyorum.
c) Sanıyorum kitabı aldı da gitti.
d) Ben de dinleyeceğim.
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21) I. Bilemiyorum.
II. Çocuk yerinden kalktı.
III. Öğretmen onu çağırmış mıydı.
IV. İşte ne olduysa o anda oldu.
V. Öğretmenine doğru yürüdü.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı, aşağıdakiler-
den hangisidir? 
a) IV - II - V - I - III
b) IV - II - III - I - V
c) V - II - I - III - IV
d) II - V - III - I – IV

22) “Türk halısı, büyük ölçüde öznel, kişisel bir sanat yapıtıdır. Türk halısında
doğa, olduğu gibi değil, insanın algıladığı biçimiyle verilir: Ne karanfil, ka-
ranfil; ne de gül, güldür.”
Yukarıda paragraf hangi cümleyle sona erdirilir?
a) Türk halısında, doğadaki varlıkların izlerine rastlanmaz.
b) Türk halısı, gerçekle hayal ürününü yan yana veren bir yapıttır.
c) Türk halısında bunların yeniden yaratılan biçimleri vardır.
d) Turistlere daha pahalı veriliyor.

23) Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, soru sıfatı ile yapılmıştır?
a) Başarı için hangi yolu önerirsiniz?
b) Bu konuyu anlayabilmek için ne yapmalı?
c) Raporu hazırlamak neden zorlaştı?
d) Niçin o gün vermediniz?
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24) Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük harfle yazmak gerekir?
a) Size ekimin sonunda mektup yazdım.
b) Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.
c) Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.
d) İstanbul’a mayıs veya haziranda gelmeyi düşünüyorum.

25) “Türkçe kelimelerin başında ‘h’ sesi bulunmaz.”
Aşağıdaki kelimelerden hangisi köken itibariyle Türkçe olmakla birlikte “h”
ile başlamaktadır?
a) Hürmet
b) Hükûmet
c) Harita
d) Hangi

26) “Kişinin iyi veya kötü davranışlarının yükünü üzerine alması”aşağıda
verilen seçeneklerden hangisini kazanmakla gerçekleşebilir?
a) Olgunluk
b) Eğitim
c) Ahlâk
d) Sorumluluk
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27) I. Sabah olunca köşkün içindekiler uyanmış.
II. Yemeklerin en güzelleri yenmiş.
III. Hele bacanın altında cansız yatan devi görünce şaşırmış.
IV. Mumların bir kısmı sönmüş.
V. Adam bakmış ki, her tarafta bir değişiklik var.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakiler-
den hangisidir? 
a) II - V - IV - III - I
b) I - V - IV - II - III
c) II - I - IV - V - III
d) V - I - IV - III – II

28) Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül (,) doğru kullanılmıştır.
Virgülün doğru kullanıldığı cümle hangisidir?
a) Midesinde sanki kocaman bir kese kâğıdının hava ile  şiştiğini, çeperle-
rine dokunduğunu, yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.
b) Midesinde sanki kocaman bir kese kâğıdının, hava ile şiştiğini çeperlerine
dokunduğunu yukarıya doğru, çıktığını duyuyordu.
c) Midesinde, sanki, kocaman bir kese kâğıdının hava ile, şiştiğini çeperle-
rine dokunduğunu yukarıya doğru çıktığını duyuyordu.
d) Midesinde sanki kocaman, bir kese kâğıdının hava ile şiştiğini çeperle-
rine, dokunduğunu yukarıya, doğru çıktığını duyuyordu.

29) Aşağıda verilen birleşik kelimelerden satır sonlarında yanlış olarak bö-
lünmüş olanı hangisidir?
a) Al-pas-lan
b) İlk-öğ-re-tim
c) Fet-het-mek
d) Al-tı-pat-lar
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30) “Kale önünde belirli bir performansa erişmemiş, vurma refleksinden
yoksun olarak topu, keçi teper tabanlarıyla kakıştırmaya şut çekmek de-
mezler.”
Bu cümlede geçen “kakıştırmak” geçişli bir fiildir. Bu fiilin birinci derecede
ilgili olduğu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kale önünde
b) Topu
c) Tabanlarıyla
d) Keçi teper gibi

31) “Gecenin bu saatinde nereye gidecek siniz, diyordu.” cümlesinde yazım
yanlışı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Saatinde
b) Diyordu
c) Gecenin
d) Gidecek siniz

32) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
a) Almayıp
b) Benziyerek
c) Terleyen
d) Giderek

33) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” ve “nasıl” sorularının yanıtı var-
dır?
a) Altın, paslanmaz bir nesnedir.
b) Dünkü toplantıda benim de görüşlerimi sordu.
c) Kırmızı çantanın fermuarı da bugün bozuldu.
d) Ben gidiyorum.
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34) “Kentimiz, bayındırlı ve gelişmiş bir kenttir.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi gelme-
lidir?

a) Bayındırlık
b) Bayındırılmış
c) Bayındırmış
d) Bayındır

35) Aşağıdakilerden hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (...)
konması uygun olur? 
a) Sadece öğrenciler değildi gelenler, öğretmenler, memurlar, yaşlılar
b) Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergilenenler
c) Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri buluyor gibi gelir insana
d) Evden çıkıp gittiler

36) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Saltanat, 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.
b) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’te kuruldu.
c) 1 Kasım 1928’de, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul
edildi.
d) Parlâmento yeni Kanunlar çıkarttı.

37)  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygun-
dur?
a) Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
b) Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
c) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.
d) Bunları okuduktan sonra insan iyice içine kapanıyor.
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38) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öznesi ortak olan bir sıralı cümledir?
a) Gürültüler artıyor, kimse kimseyi duymuyordu.
b) Radyo çalıyor, oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı.
c) Konuşa konuşa geldiler, evin önünde durdurlar.
d) Yeni gelen alıcılar mağazaya giriyor, içerdekiler ise dışarıya çıkıyordu.

39) “Küçük halam beni daha iyi anlardı.” cümlesinden, zorunlu olarak aşa-
ğıdaki anlamlardan hangisi çıkar? 
a) Büyük halam da vardı.
b) Babam küçük halamdan büyüktü.
c) Büyük halamla anlaşamazdım.
d) Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.

40) Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi yapı olarak diğerlerinden farklı-
dır?
a) Niçin Türkçe kitabını getirmedin?
b) Nasıl kapıyı kapatırsın?
c) Nereye gittin?
d) Balıkesir’de bulundun mu?
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41) (I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II) Sanırım bunun
temelinde daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III)Çünkü insanoğlu,
doğası  gereği, eleştiriden pek hoşlanmaz; eleştiriyi de eleştireni de hoşgö-
rüyle karşılamaz. (IV) Eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz.
(V) Eleştiri olmasaydı herhâlde uygarlık bugünkü düzeyine ulaşamazdı. (VI)
Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştirinin motor rolü oynadığını
söyleyebiliriz.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle 
başlar?
a) II
b) V
c) IV
d) III

42) Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı
yoktur?
a) Ucuzca bir otel arıyordu.
b) Ahbapca bir tutum takındı.
c) Başını hafifce öne eğdi.
d) Kitapın kapağı yırtılmış.

43) “Bulunma hâli ‘de’ bitişik, bağlaç olan ‘de’ ise ayrı yazılır.” 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Günde üç kez okula gidiyor.
b) Evde boş boş oturmak onu sıktı.
c) Arabada uzun süre bekleyemedi.
d) Zor günlerinde limonda sattı.
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44) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım bakımından doğrudur?
a) Kilis’ten kalkıp Ankaraya geldi.
b) Kilis’den kalkıp Ankara’ya geldi.
c) Kilis’ten kalkıp Ankara’ya geldi.
d) Kilis’den kalkıp Ankaraya geldi.

45) “Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.” 
Bu cümledeki virgülün (,) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin
hangisinde vardır?
a) Sıtkı, Ahmet ve Hasan Efendi bu kasabada herkesten  uzak yaşar.
b) Nahit, sinemaya, tiyatroya ve oradan da eve gitmiş.
c) Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.
d) O, okumayı, yazmayı ve resim yapmayı çok seviyordu.

46) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a) Ünlü, ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.
b) Ünlü ressamın sıkıntılı geçen, hayatını okuduğumda çok etkilendim.
c) Ünlü ressamın, sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.
d) Ünlü ressamın sıkıntılı geçen hayatını okuduğumda çok etkilendim.

47) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Maydanoz
b) Karnabahar
c) Sarmısak
d) Marul
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48) “Kralın çiftliğinde hemen her şey üretilirdi … İştah açıcı, yakıcı, acı ba-
harat uzaklardan, doğudaki bilinmeyen ülkelerden getirtilirdi.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?
a) Çiftliğinde yetişmeyen tek şey baharattı.
b) Fakat baharatsız bir yemek tatsız ve yavan olurdu.
c) Bütün yemekler baharatlı hazırlanırdı.
d) Üretilenler dışarıya satılırdı.

49) I. Şehir oldukça sakindi.
II. Kendime geldiğimde yıkık bir duvar dibindeydim.
III. Birden gürültüyle yer sarsıldı.
IV. Güneş batmış, akşam olmuştu.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturan dizilişi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) IV - III - I - II
b) IV - I - III - II
c) III - I - IV - II
d) I - IV - III – II

50) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
a) İtalyanca’yı öğrenmek istiyorum.
b) Ankara’lı arkadaşlarımla sinemaya gittik.
c) Yazım Kılavuzuna sözlerin yazımıyla ilgili olarak sürekli bakmak gerekir.
d) Afrika, Asya ve Avrupa’yı da görmek isterim.
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51) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim
ekleri kesmeyle ayrılır.
b) Devlet adları büyük harfle başlar ve bu adlara gelen çekim ekleri kes-
meyle ayrılır.
c) Kişi adları, soyadları ve takma adlar büyük harfle başlar ve bu adlara ge-
len çekim ekleri kesmeyle ayrılır.
d) Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adları büyük harfle başlar ve adlara gelen
ekler kesmeyle ayrılır.

52) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne yüklem uyumsuzluğundan
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Kapı ürkütücü bir biçimde gıcırdadı.
b) Kalbimi unutamayacağım kadar çok kırdı.
c) Sular şırıl şırıl akmaktaydılar.
d) Dün gece seni kütüphanede gördüm.

53) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) Mükâfat
b) Bâki
c) Hünkâr
d) Mezkûr

54) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi cümle içinde geleneksel olarak
küçük harfle yazılır?
a) Türkçe - İngilizce - Arapça
b) Cennet - Cehennem - Peygamber
c) Türkçeleştirmek - Araplaşmak - Rusçalaştırmak
d) Ayşe - Fatma – Ali
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İNSAN HAKLARI SORULARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1) 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisi-
nin başlıca temsilcisi kimdir?
a) J. J. Rousseau
b) Voltaire
c) Montesquieu
d) John Locke

2) 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nde hangi haklara
yer verilmiştir?
a) Mutluluğa erişme, yaşam, özgürlük
b) Mülkiyet, özgürlük, yaşam
c) Özgürlük, güvenlik, mutluluk
d) Yaşam, özgürlük ve cezalandırma

3)  Aşağıdakilerden hangisi insan hakları düşüncesinin tarihsel evriminin bir
özelliğidir?
a) İnsan hakları birden bire ortaya çıkmıştır.
b) İnsan hakları 20. yüzyılın ürünüdür.
c) İnsan hakları kazanımların ürünüdür.
d) İnsan haklarının temelinde reform hareketi rol oynar.

4) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak belgeleri kapsamında yer alır?
a) Virginia Haklar Bildirgesi
b) Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Şartnamesi)
c) İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirgesi
d) Bağımsızlık Bildirgesi
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5) Virginia Haklar Bildirisi’nde yurttaşların hak ve özgürlüklerin temeli neye
göre açıklanmıştır?
a) Doğal haklar anlayışına göre
b) Negatif haklara göre
c) İnsan haklarına göre
d) Pozitif haklara göre

6)  Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, Yeni Çağda “Aydınlanma Felsefesi”nin
düşünürlerinden birisi değildir?
a) İbn-i Haldun
b) Voltaire
c) Thomas Hobbes
d) John Locke

7) Aşağıdakilerden hangisi İngiliz belgelerinin özelliklerinden biri değildir?
a) Soyut ve evrensel değildir.
b) Aristokrasi ve burjuvazinin kendi varlıklarını ve güçlerini kabul ettirme
amacı taşır.
c) Etkili araçlarla iktidarın kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik belgeler-
dir.
d) Yasamanın yetkilerini sınırlandırır.

8) Amerikan ve Fransız belgelerini İngiliz belgelerinden ayıran temel özellik 
nedir?
a) Evrensel nitelikte hak bildirgeleridir.
b) Doğal haklara dayanır.
c) Ülkeleriyle sınırlıdır.
d) Kişiyi temel alır.
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9) İnsan kopyalamayı yasaklayan Avrupa Konseyi belgeleri kaçıncı kuşak
insan haklarına örnek oluşturur? 
a) Birinci kuşak insan hakları
b) İkinci kuşak insan hakları
c) Üçüncü kuşak insan hakları
d) Dördüncü kuşak insan hakları

10) Uluslararası alanda bireyin “hak öznesi” kimliği kazanması ne zaman
gerçekleşmiştir?
a) II. Dünya Savaşı sonrasında
b) I. Dünya Savaşı sonrasında
c) 21. yüzyılın başında
d) Sanayi devrimi sırasında

11) Diğer eserlerinin yanı sıra “İnsan Hakları” adlı çalışmasıyla da tanınan
düşünür kimdir?
a) T. Paine
b) Montesquieu
c) J. J. Rousseau
d) T. Hobbes

12) İnsan haklarının uluslararası korunmasındaki evrensel sistemler ne za-
man oluşturulmuştur?
a) I. Dünya Savaşını izleyen dönemde
b) Sanayi devrimi
c) II. Dünya Savaşını izleyen dönemde
d) 1980 sonrası
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13) I.    Devletin insan hakları politikasını ve uygulamalarını izlemek
II. İnsan hakları ihlallerini açığa çıkarmak
III. İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hükümet dışı ör-
gütlerin (NGO/ONG) işlevleri arasındadır? 
a) I, II
b) II, III
c) Yalnız II
d) I,II, III

14) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sözleşmesi koruma sistemi çerçeve-
sinde bireysel başvuru hakkının koşulları arasında yer almaz?
a) İç hukukun öngördüğü tüm “etkili yönetsel ve yargısal başvuru yolları”nın
tüketilmiş olması
b) Başvuru hakkının kötüye kullanılmaması
c) İç hukuk çerçevesinde haksızlığı düzeltici bir sonuç alınamaması
d) Başvuruda konu edilen ihlalin son on iki ay içinde gerçekleşmiş olması

15) Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer al-
maktadır?
a) Uzay hakkı
b) Vatani hizmet hakkı
c) Grev hakkı
d) Sendika hakkı

16) Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde  yer
almamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Lokavt hakkı
c) Sağlık hakkı
d) Sosyal güvenlik hakkı
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17) Aşağıdaki suçlardan hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı
alanı içinde değildir?
a) Soykırım suçu
b) Savaş suçları
c) İnsanlığa karşı suçlar
d) Mali suçlar

18) Uluslararası Ceza Mahkemesi aşağıdakilerden hangisi ile kurulmuştur?
a) Berlin Statüsü
b) İstanbul Antlaşması
c) Roma Antlaşması
d) Viyana Statüsü

19) Bakanlar Komitesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin organıdır?
a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) İnsan Hakları Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
d) Avrupa Konseyi

20) Aşağıdaki haklardan hangisi üçüncü kuşak insan hakları arasında yer
almaz?
a) Barış hakkı
b) Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı
c) Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma  hakkı
d) Cenin hakkı
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21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi dördüncü kuşak insan hakları açısından
doğrudur?
a) Negatif statü hakları olarak da bilinirler.
b) Dayanışma hakları olarak da adlandırılırlar.
c) İnsan kopyalamayı yasaklayan belgeler ilk örneklerini  oluşturmaktadır.
d) Halkları kendi kaderlerini (durumlarını, yazgılarını) özgürce belirleme hakkı
ilk örneklerinden biridir.

22) Hangi kuşakta yer alan haklar aynı zamanda negatif statü hakları olarak
da anılır?
a) Birinci kuşak
b) İkinci kuşak
c) Üçüncü kuşak
d) Dördüncü kuşak

23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan haklarının  ülkemizdeki tarihsel ge-
lişimi açısından yanlıştır?
a) 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı haklar ilişkin bazı düzen-
lemeler yapmakla birlikte hukuksal yaptırımlar öngörmemiştir.
b) 1876 Anayasası bazı geleneksel hakları tanımasının yanı sıra her türlü ay-
rımcılığı yasaklamıştır.
c) 1924 Anayasası yalnızca birinci kuşak haklara yer vermiştir.
d) 1961 Anayasası ile haklar konusunda ayrıntılı anayasal ve yargısal gü-
venceler oluşturulmuştur.

24) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokol-
leri ile yasaklananlar arasında değildir?
a) Yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesi
b) İşkence
c) Ölüm cezası
d) Serbest dolaşım
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25) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı’nda güvence altına alınan
haklar arasında değildir?
a) Adil çalışma koşulları hakkı
b) Çocukların ve gençlerin korunması hakkı
c) Mülk edinme hakkı
d) Annenin ve çocuğun sosyal ve ekonomik korunması hakkı
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TEMEL EĞİTİM SORULARI CEVAP ANAHTARLARI (YÜKSEKÖĞRETİM) 

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARI 
CEVAP ANAHTARI 

(YÜKSEKÖĞRETİM) 
1 b 16 c 31 a 46 d 61 d 76 b 91 c 
2 a 17 d 32 d 47 d 62 c 77 a 92 a 
3 d 18 a 33 a 48 a 63 a 78 c 93 d 
4 b 19 b 34 d 49 c 64 d 79 d 94 a 
5 c 20 c 35 a 50 c 65 b 80 b 95 c 
6 c 21 d 36 c 51 c 66 d 81 c 96 d 
7 b 22 d 37 c 52 c 67 a 82 d 97 c 
8 a 23 d 38 b 53 c 68 d 83 d 98 d 
9 d 24 c 39 a 54 a 69 c 84 a 99 a 
10 d 25 d 40 a 55 c 70 d 85 d 100 c 
11 c 26 b 41 c 56 d 71 c 86 c 
12 c 27 d 42 c 57 b 72 b 87 a 
13 b 28 c 43 b 58 a 73 d 88 d 
14 a 29 a 44 c 59 d 74 a 89 a 
15 a 30 c 45 b 60 d 75 c 90 a 

T.C. ANAYASASI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 c 5 b 9 c 13 b 17 b 21 b 25 c 
2 d 6 c 10 b 14 d 18 d 22 b 26 b 
3 c 7 c 11 d 15 a 19 a 23 d 27 c 
4 b 8 d 12 b 16 c 20 d 24 a 28 c 

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 a 5 d 9 b 13 c 17 a 21 b 25 c 
2 c 6 b 10 b 14 a 18 c 22 b 26 c 
3 d 7 b 11 d 15 c 19 b 23 b 27 d 
4 c 8 a 12 b 16 c 20 c 24 d 28 d 
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657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 d 8 b 15 b 22 c 29 c 36 c 43 c 50 b 57 a 64 c 

2 c 9 d 16 c 23 d 30 a 37 c 44 b 51 a 58 b 65 b 

3 b 10 d 17 d 24 a 31 b 38 a 45 b 52 b 59 d 66 a 

4 d 11 b 18 d 25 d 32 b 39 d 46 c 53 a 60 d 67 a 

5 c 12 d 19 d 26 b 33 b 40 c 47 d 54 c 61 a 68 d 

6 b 13 d 20 c 27 a 34 c 41 d 48 c 55 d 62 c 69 c 

7 d 14 a 21 c 28 b 35 d 42 b 49 a 56 c 63 a 70 b 

DOSYALAMA-USULLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 c 6 c 11 a 16 d 21 b 26 c 31 a 36 b 

2 a 7 d 12 b 17 b 22 a 27 a 32 c 37 c 

3 d 8 a 13 b 18 b 23 b 28 a 33 a 38 d 

4 b 9 c 14 a 19 b 24 b 29 c 34 d 39 b 

5 a 10 c 15 b 20 a 25 c 30 d 35 d 40 d 

DEVLET MALINI KORUMA ve TASARRUF TEDBİRLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 b 5 c 9 a 13 d 17 b 

2 c 6 a 10 c 14 b 18 d 

3 d 7 a 11 a 15 c 19 a 

4 d 8 a 12 c 16 d 20 c 

HALKLA İLİŞKİLER SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 d 5 a 9 c 13 a 17 b 21 b 25 d 

2 a 6 b 10 a 14 b 18 d 22 b 26 a 

3 d 7 c 11 d 15 d 19 d 23 c 27 c 

4 a 8 c 12 a 16 a 20 a 24 d 28 d 
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GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 c 5 d 9 a 13 a 17 d 21 c 
2 b 6 d 10 b 14 b 18 c 22 c 
3 d 7 d 11 a 15 d 19 a 23 b 
4 c 8 d 12 d 16 a 20 c 24 b 

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 b 5 b 9 b 13 a 17 a 21 b 

2 c 6 c 10 d 14 c 18 d 22 c 

3 d 7 c 11 a 15 c 19 c 23 c 

4 a 8 c 12 c 16 a 20 d 

HABERLEŞME SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 b 5 b 9 b 13 a 17 c 

2 a 6 b 10 c 14 a 18 d 

3 d 7 b 11 c 15 a 19 c 

4 c 8 d 12 b 16 b 20 c 
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TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 c 10 d 19 b 28 a 37 a 46 d 

2 c 11 d 20 c 29 b 38 c 47 c 

3 c 12 c 21 d 30 b 39 a 48 a 

4 d 13 d 22 c 31 d 40 d 49 b 

5 a 14 a 23 a 32 b 41 c 50 d 

6 d 15 c 24 b 33 a 42 a 51 d 

7 a 16 d 25 d 34 d 43 d 52 c 

8 d 17 b 26 d 35 a 44 c 53 b 

9 d 18 d 27 b 36 d 45 c 54 b 

İNSAN HAKLARI SORULARI CEVAP ANAHTARI 
(YÜKSEKÖĞRETİM) 

1 d 6 a 11 a 16 b 21 c 
2 a 7 d 12 c 17 d 22 a 
3 c 8 a 13 d 18 c 23 b 
4 b 9 d 14 d 19 d 24 d 
5 a 10 a 15 d 20 d 25 c 
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