ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM
SINAV SORULARI
(ORTAÖĞRETİM)
1)
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
2)
Cumhurbaşkanının
sorumsuzluğu ne demektir?
a) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve
kural olarak siyasi sorumsuzluktur.
b) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve
kural olarak cezai sorumsuzluktur.
c) Sadece eylem ve işlemleri ile ilgili
ve kural olarak mutlak sorumsuzluktur.
d) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve
kural olarak hukuki sorumsuzluktur.
3)
Aşağıdakilerden hangisi 1982
Anayasası’na göre temel hak ve
hürriyetlerin sınırlandırılmasında
uyulması gereken kurallardan
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
öngördükleri amaç dışında
kullanılabilir.
4)
“Türkiye Cumhuriyeti,
toplumun huzuru, milli dayanışma
ve adalet anlayışı içinde, …, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devletidir.”

Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
a) Milletçe saygı
b) Egemenlik haklarına saygılı
c) Her zümreye saygılı
d) İnsan haklarına saygılı
5)
“Türkiye Devleti, … bölünmez
bir bütündür.”
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ülkesi ve milletiyle
b) Ülkesi ve toprağıyla
c) Devleti ve milletiyle
d) Ülkesi ve rejimiyle
6)
Eğitim ve öğretim hakkı ve
ödevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından
yoksun bırakılamaz.
b) Ortaöğretim ve yükseköğretim
devlet okullarında parasız yapılır.
c) Kız ve erkek bütün vatandaşlar için
zorunlu olan ilköğretim, devlet
okullarında parasız olarak yapılır.
d) Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri
ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş
bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır.

7)
Aşağıdakilerden hangisi
içerikleri ve yapılış usulleri
bakımından yasama
işlemlerindendir?
a) Bakanlar Kurulu Kararları
b) Yönetmelikler
c) Tüzükler
d) Meclis Kararları
8)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi
yanlış yazılmıştır?
a) Hilekâr
b) İmkân
c) Sûkunet
d) Mekân

9)
Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde aynı anlama gelen
sözcüklerin kullanılmasından
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
yoktur?
a) Bu konuda pek çok öneri ve teklif
var.
b) Örneğin, mesela öğrenciler çok
çalışsalar, başarılı olurlardı. Ama
çalışmadılar.
c) Globalleşme ve küreselleşme
dünyanın yeni yüzünü oluşturuyor.
d) Ahmet Efendi evsiz barksız avare
avare sokaklarda yıllarca dolaştı.
10) Aşağıdaki cümlelerden
hangisinde bir noktalama hatası
vardır?
a) Ayhan okuldan ne zaman gelecek?
b) Ayşe dün pazardan elma armut kaysı
ve üzüm aldı.
c) Niçin çocuklara kızıyorsun?
d) Okuduğum hikayeler çok güzeldi.
11) Aşağıda verilen sözlerden
hangisinin hecelenişinde bir yanlışlık
yapılmıştır?
a) Ge-le-cek
b) Baş-öğ-ret-men
c) Bir-leş-mek
d) U-zan-mak
12) 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.
13) Aşağıdaki cümlelerde yalnızca
birinde virgül doğru kullanılmıştır.
Virgülün doğru kullanıldığı cümle
aşağıdakilerden 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.

14) “Ayasofya kütüphanesinde
bulduğumuz kayıtlardır ki, bu
konuyu aydınlatan bir vesika değeri
taşımaktadır.” Cümlesinde özne,
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayasofya Kütüphanesinde
b) Kayıtlat
c) Biz
d) Bu
15) Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde ünlem işareti (!)
kullanmak gerekir?
a) Ne zaman geldin
b) Vah sana, yazık sana
c) Okula gidecek misin
d) Çoğunlukla eski şarkıları dinlerim
16) Aşağıdakilerden hangisinde
“ki”nin yazımı yanlıştır?
a) Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın
nedenleri üzerinde durmak gerek
b) Kitabın başındaki şiirlerden onu
dünyaya bakış açısı hemen anlaşılır.
c) Mademki öyleydi, gelmeseydin.
d) Görülüyorki o, yazılarında yeni
düşünceler sunan bir kişi değildir.
17) Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde yüklem olumsuz olduğu
halde cümlenin anlamı olumludur?
a) Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez
miyim?
b) Bu toplantıya sizde katılmaz
mısınız?
c) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?
d) Bu kitabı okumaz mısın?

18) Aşağıdaki cümlelerde hangisi,
yapısı bakımından basit cümledir?
a) Bekledim ama gelmedi.
b) Hasanla uzun tartışmaların ardından
ayrıldık.
c) Akşama bir lokantaya gidelim ve
beraber yemek yiyelim.
d) Kitaplarımı toplayıp kütüphaneden
çıktım, caddeden geçtim.
19) Aşağıdaki seçeneklerden
hangisi resmi yazının tanımıdır?
a) Resmi yazı kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kişiler arasında
iletişimi sağlamak amacıyla yazılan
yazılardır.
b) Resmi yazı, kamu kurum ve
kuruluşları ile tüzel kişiler arasında
iletişimleri sağlamak amacıyla yazılan
yazılardır.
c) Resmi yazı, kamu kurum ve
kuruluşları aralarında veya özel ve
tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak
amacıyla yazılan yazıdır.
d) Resmi yazı sadece kamu kurum
ve kuruluşları arasında yazılan
yazılardır.
20) Resmi yazıların başlıkları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a) İlk satıra T.C. kısaltması yazılır.
b) İkici satıra kurum ve kuruluşun
adı büyük harflerle yazılır.
c) Üçüncü satıra ana kuruluşun ve
birimin adı küçük harflerle ortalanarak
yazılır.
d) Başlıkta yer alan bilgiler dört
satırı geçemez.

kısaltmalardan hangisi ilave
edilmelidir?
a) Hk.
b) dair
c) Ait
d) Hiçbiri
23) Kişilere yazılan yazılarda “
Sayın” kelimesinden sonra gelen ad,
soyad, ve unvan nasıl yazılır?
a) Ad ve unvan küçük, soyad büyük
harflerle yazılacaktır.
b) Ad ve soyad küçük,unvan büyük
harflerle yazılacaktır.
c) Ad ve unvan büyük, soyad küçük
harflerle yazılacaktır.
d) Ad,soyad ve unvan büyük
harflerle yazılacaktır.
24) Üst ve ast makamlara dağıtımlı
olarak yazılan yazılar aşağıdaki
ifadelerden hangisi ile bitirilir.
a) Arz ederim
b) Arz ve rica ederim
c) Rica ederim
d) Hiçbiri
25) Resmi yazılarda gizlilik
derecesini gösteren damga kağıdın
neresine vurulur?
a) Üst ve alt ortasına
b) Üstüne
c) Altına
d) Üst sol alt sağ köşeye
26) Resmi yazıların gereği ve bilgi
için gönderileceği yerlerin protokol
sırası esas alınarak belirtildiği
bölüme ne ad verilir?
a) Başlık
b) İlgi
c) Ek
d) Dağıtım

21) Aşağıdakilerden hangisinde
“tarih” doğru yazılmıştır?
a) 01-02-2008
b) 01.02.2008
c) 01/02/2008
d) 1/2/2008

27) Kayıt kaşeleri evrakların hangi
yüzüne basılır?
a) Yalnız ön yüzüne
b) Hem ön hem arka yüzüne
c) Arka yüzüne
d) Yalnız ön sol köşesine

22) Resmi yazının taşıdığı ana
fikrin çok kısa özeti olan “KONU”
bölümünün sonuna aşağıdaki

28) Aşağıdakilerden hangisi
tasarruf genelgelerinin
fonksiyonlarındandır?

a) Bazı giderlerin disipline edilmesi
b) Muhtelif ödeneklerden tasarruf
sağlanması
c) Kurumlar üzerinde caydırıcı
etkide bulunması
d) Hepsi

29) Aşağıdakilerden hangisi
haberleşme ve elektronik
sistemlerine ilişkin tasarruf
tedbirlerindendir?
a) İnternet bağlantısı bulunan ve
Resmi Gazete’ye internet üzerinden
ulaşabilen kuruluşlar, Resmi gazete
abone sayısını azaltma imkanlarını
değerlendirmelidir.
b) Fotokopi makinelerinin ve
kağıtlarının özel amaçlı kullanımı
engellenmelidir.
c) Kurumlarda çalışan personel için
uygun yerlerde, yeterli miktarda
ankesörlü telefon bulundurulmalı ve
personelin özel görüşmelerini bu
telefonlarla yapması sağlanmalıdır.
d) Hiçbiri
30) “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’nci kata
31) 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 yaralanma genel
olarak ücretsizdir.
32) Para ve kıymetli kağıt gibi
iktisadi değer ne çeşit devlet
mallarıdır?
a) Devletin özel malları
b) Orta mallar

c)
d)

Sahipsiz mallar
Hizmet malları

33) Temel haklar kavramı
Türkiye’de ilk kez hangi anayasada
yer almıştır?
a) 1924
b) 1876
c) 1982
d) 1961
34) Hangisi insan haklarının
özelliklerinden birisi değildir?
a) Bireysellik
b) Evrensellik
c) Devredilebilirlilik
d) Dokunulmazlık
35) Dördüncü kuşak insan
haklarının ortaya çıkış nedeni nedir?
a) Bilimin insan onurunu zedeleyeceği
korkusu
b) Ekonomik sıkıntılar
c) Kültürel değişim
d) Sanayi devrimi
36) Birleşmiş milletler insan
hakları yüksek komiserliğinin
görevleri arasında değildir?
a) Üye devletlerle sürekli diyalog
kurmak
b) Küresel düzeyde insan hakları için
ortaklık oluşturmak
c) BM’nin insan hakları alanında ki
tüm programlarını eşgüdümlemek ve
etkisini geliştirmek
d) BM’nin üye sayısını arttırmak
37) Avrupa insan hakları
sözleşmesi ülkemizde kaç yılında
onaylanmıştır?
a) 1973
b) 1954
c) 1965
d) 1989
38) Devletin insan haklarına saygı
gösterme yükümlülüğünün kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletin ilgili sözleşmeyi kabul
ettiğini sözlü olarak bildirmesi
b) Devletin ilgili sözleşmeyi
onaylayarak taraf olması ve varsa

denetim organının yetkilerini kabul
etmesi
c) Devletin ilgili uluslar arası örgütün
kuruluş belgesini kabul ederek “üye
devlet “ olması
d) b ve c
39) Aşağıdakilerden hangisi devlet
memurlarına tanınan Genel
Haklardan değildir?
a)
b)
c)
d)

Uygulamayı İsteme
Güvenlik
Grev
İzin

40) Devlet memurlarının müracaat
ve şikayetlerinde izlenecek usul
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
a)
Sadece yazılın olarak şikayet
edilen amirin kendisine yapılır
b)
Sadece sözlü olarak şikayet
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 yoluyla
şikayet edilen amirler atlanarak yapılır
41) Devlet Memurlarının muvazzaf
askerlik hizmetini yapmak üzere
aylıksız izin alanlar terhis tarihinden
itibaren kaç gün içinde kurumlarına
başvurmak zorundadırlar?
a)
b)
c)
d)

20
25
30
35

42) Bir göreve açıktan aday veya
asil memur olarak atananlar aylığa
ne zaman hak kazanırlar?
a)
Takip eden ayın onbeşinde
b)
Takip eden ayın ilk gününde
c)
Görevde 1 ayını doldurdukları
tarihte
d)
Göreve başladıkları günden
itibaren
43) Memurlara verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine (uzun

süreli tedaviye ihtiyaç gösteren
hastalıklar hariç) aylık ve özlük
hakları korunarak en çok kaç aya
kadar izin verilebilir?
a)
b)
c)
d)

10 ay
12 ay
18 ay
24 ay

44) Üç defa başarı belgesi alan
memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi
verilir?
a)
b)
c)
d)

Üstün Başarı Belgesi
Olumlu Başarı Belgesi
Takdir Belgesi
Takdirname

45) “Konusu suç teşkil eden emir
……….”
Yukarıdaki cümleyi en iyi
tamamlayan seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
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.
46) Devlet memurları için yazlık
kılık ve kıyafet uygulaması hangi
tarihler arasında uygulanır?
a)
b)
c)
d)

5 Mayıs- 5 Eylül
10 Mayıs – 10 Eylül
15 Mayıs- 15 Eylül
20 Mayıs- 20 Eylül

47) Memura, görevinde ve
davranışlarında daha dikkatli olması
gerektiğinin yazı ile bildirilmesi
aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisini ifade eder?
a)
b)
c)
d)

Aylıktan kesme
Kınama
Uyarma
Hiçbiri

48) Aşağıdaki seçeneklerden
hangisi memurlar hakkında uyarma
cezasını gerektiren fiil ve hallerden
biridir?
a)
Özürsüz veya izinsiz olarak
göreve geç gelmek, erken ayrılmak,
görev mahallini terk etmek
b)
Görev sırasında amire hal ve
hareketleriyle saygısız davranmak
c)
Verilen emirlere itiraz etmek
d)
Görev sırasında amirine sözle
saygısızlık etmek
49) Devlete ait resmi belge, araç,
gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde
kullanan memurlar hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır?
a)
Uyarma
b)
Kınama
c)
Aylıktan kesme
d)
Kademe ilerlemesinin
durdurulması
50) İkamet ettiği ilin hudutlarını
izinsiz terk eden memurlar hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından
hangisi uygulanır?
a)
Aylıktan kesme
b)
Kınama
c)
Uyarma
d)
Herhangi bir disiplin cezası
uygulanmaz
51) 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
52) 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde
İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a
aykırı fiilleri işleyen Devlet
memurları hakkında aşağıdaki
disiplin cezalarından hangisi
uygulanır?

a)
Kınama
b)
Aylıktan Kesme
c)
Kademe ilerlemesinin
durdurulması
d)
Devlet memurluğundan çıkarma
53) 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 arasında yapılır.
b)
Bu tür atamalarda memurların
bölgeler arasında adil ve dengeli
dağılımını sağlamak esastır.
c)
Bu tür atamalar zorunlu hizmet
süreleri esas alınarak yapılır.
d)
Bu tür atamalarda kadro
imkanları göz önünde bulundurulur.
54) Bir göreve atanan Devlet
memurlarından, yasal süre içinde
görevine başlamayanlar kaç yıl süre
ile memurluğa tekrar alınmazlar?
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

55) 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
56) Bir göndericinin iletişimine
alıcı tarafından gösterilen tepki
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim
57) “Jest”in tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) En ilkel İletişim biçimi

b) Belli duyguları anlatan yüz ifadeleri
c) Görsel bir sinyal gönderen herhangi
bir eylem
d) Söze dayalı sinyallerin bütünü

58) Doğrulanmayan bilgiye dayalı,
kolayca yayılan ama çoğu kez
durdurulması çok zor olan mesajlara
ne ad verilir?
a) Söylenti
b) Dikey iletişim
c) Belirsizlik azaltıcı sinyaller
d) Resmi iletişim
59) Türkçe olarak yayımlanan ilk
gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ceride-i Havadis
b) Takvim-i Vekayi
c) Tercüman-ı Ahval
d) Tasvir-i Efkar
60) Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki
kanun hangi yılda kabul edilmiştir?
a) 1980
b) 1984
c) 1990
d) 1994
61) 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
62) Çalışanların hangi özelliği
günlük ilişkilerde halkla ilişkiler
açısından anlamlı değildir?
a)
Vatandaşlar arasında ayrım
yapmama
b)
İşini iyi bilme
c)
Temiz, tertipli olma
d)
Yüksek öğrenim diplomasına
sahip olma

63) 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.
64) Aşağıdakilerden hangisi halkla
ilişkilerde mutlaka uyulması gereken
ilkelerden değildir?
a)
Dürüstlük
b)
Tekrarlama
c)
Bütçe
d)
Belirsizlik
65) Aşağıdakilerden hangisinde
“halkla ilişkiler süreci” doğru olarak
verilmiştir?
a)
Araştırma, iletişim,
değerlendirme, planlama
b)
Planlama, araştırma, iletişim,
değerlendirme
c)
Değerlendirme, araştırma,
planlama, iletişim
d)
Araştırma, planlama, iletişim,
değerlendirme

66) Dikkatin belli konulara
çekilmesine yönelik bir etkileme
aracı aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a)
Halkla ilişkiler
b)
Reklam
c)
Propaganda
d)
Halk
67) Kuruluşun amaçlarını ilgili
olduğu topluluğun amaç, çıkar ve
gereksinmesi ile bütünleştirmesi,
halkla ilişkilerin hangi yönünü
tanımlamaktadır?
a)
Kavramsal yön
b)
Amaçsal yön
c)
Çevresel yön
d)
İşlevsel yön
68) Mustafa Kemal Paşaya hangi
savaşta Türkiye Büyük Millet meclisi

tarafından “Başkomutan” unvanı
verilmiştir?
a)
Sakarya Meydan Muharebesi
b)
İkinci İnönü Meydan Muhaberesi
c)
Dumlupınar meydan Muhaberesi
d)
Birinci İnönü meydan
Muharebesi

74) Doğu Cephesi’nde Ermenilerin
saldırıları aşağıdaki antlaşmalardan
hangisi ile sona erdirilmiştir?
a)
Gümrü Antlaşması
b)
Ankara Antlaşması
c)
Sevr Antlaşması
d)
Lozan Antlaşması

69) Türk kadınına toplumda eşitlik
hakkı ilk defa hangi kanunla
verilmiştir?
a)
Medeni Kanun
b)
Teşkilatı Esasiye Kanunu
c)
Kanuni Esasiye
d)
Ceza Kanunu

75) TBMM Hükümetini ve Misak-ı
milli’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İngiltere
b)
Rusya
c)
Fransa
d)
İtalya

70) 1934 yılında Türk kadını
aşağıdaki haklardan hangisini
kazanmıştır?
a)
Medeni Nikah
b)
Belediye seçimlerine katılma
hakkı
c)
Kılık kıyafetinde değişiklik
yapılması
d)
Milletvekili seçilme hakkını
kazanması

76) Aşağıdaki ayaklanmalardan
hangisi bir Rum devleti kurmayı
amaçlamıştır?
a)
Konya ayaklanması
b)
Yozgat ayaklanması
c)
Pontus ayaklanması
d)
Kuvayi inzibatiye

71) Aşağıdaki sorunlardan hangisi
Lozan Konferansı’nda
halledilememiştir?
a)
Hatay Sorunu
b)
Kapitülasyonlar
c)
Doğu Trakya Sorunu
d)
Yunan Sınırı
72) Türkiye’nin ilk anayasası
hangi tarihte kabul edilmiştir?
a)
1921
b)
1938
c)
1936
d)
1960
73) Laik düzene geçişte
aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü
oynamıştır?
a)
Saltanatın kaldırılması
b)
Halifeliğin kaldırılması
c)
Kılık kıyafet inkılabı
d)
Uluslar arası ölçülerin kabulü

77) Devletin, özel sermaye
tarafından yapılamayacak olan işleri
kendisinin yapabileceğini ifade eden
ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Devletçilik
b)
Cumhuriyetçilik
c)
Laiklik
d)
İnkılapçılık
78) Aşağıdakilerden hangisi
Osmanlı Devleti’nın son padişahıdır?
a)
Vahdettin
b)
Abdülmecit Efendi
c)
Kanuni Sultan Süleyman
d)
Yavuz Sultan Selim
79) Aşağıdaki kişilerden hangisi
Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanı
seçilmiştir?
a)
Celal Bayar
b)
Fahri Korutürk
c)
İsmet İnönü
d)
Cemal Gürsel
80) Atatürk “Ordular ilk hedefiniz
Akdeniz’dir. İleri!” emrini hangi
olay sırasında vermiştir?
a)
Büyük Taarruz
b)
Sakarya Meydan Muhaberesi
c)
İkinci İnönü Muhaberesi

d)

Çanakkale Savaşları

81) Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a)Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
temel organlarından olan yasama
organı ulusça genel oyla seçilen 550
milletvekilinden oluşur.
b)TBMM anayasa ile kendisine
verilmiş olan yasama yetkisini Türk
Ulusu adına kullanır.
c)Anayasa uyarınca devletin başı
sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı
seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş
yükseköğrenim yapmış olmanın yanı
sıra milletvekili sıfatını da taşımak
gerekmektedir.
d)Türkiye Cumhuriyeti Devleti
Başkanı Cumhurbaşkanınca ve TBMM
üyeleri arasından atanır.
82) "Bir ulusun sahip olduğu ve
coğrafi sınırları belirli ülke
toprakları üzerinde yasama yürütme
ve yargı işlevlerini yerine getiren
toplum düzenini sağlayan yasal
emretme gücüne sahip hukuki bir
varlıktır."
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden
hangisine aittir.
a)İdare
b)Yürütme
c)Devlet
d)Anayasa
83) Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
a)Cumhurbaşkanı sadece TBMM
üyeleri arasından seçilebilir.
b)Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş
ve ortaöğrenim yapmış olmalıdır.
c)Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için
seçilir.
d)Bir kimse iki kez Cumhurbaşkanı
seçilemez.
84) Bakanlar kurulu kimlerden
oluşur?
a)Cumhurbaşkanı, Başbakan ve
bakanlar.
b)Başbakan ve bakanlar
c)Başbakan ve devlet bakanları
d)Başbakan ve başbakan yardımcıları

85) Yargı ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)yasama ve yürütme ile idare yargı
kararlarına uymak zorundadır.
b)Yargı yetkisi TBMM adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır.
c)Mahkemelerin kuruluşu görev ve
yetkileri işleyişi ve yargılama usulleri
kanunla düzenlenir.
d)Hiçbir organ makam merci veya kişi
yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere emir ve talimat veremez
genelge gönderemez tavsiye ve
telkinde bulunulamaz.
86) Aşağıdakilerden hangisi
üniversite organlarından biri
değildir?
a)Rektör
b)Dekan
c)Senato
d)Üniversite yönetim kurulu
87) Aşağıdakilerden hangisi
“bağımsız düzenleyici ve denetleyici
kurumlar" arasında yer alır?
a)Yükseköğretim kurulu
b)Milli güvenlik kurulu
c)Rekabet kurumu
d)Devlet personel başkanlığı
88) “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

89) KRİPTO nedir?
a) Anlam ve muhtevası başkalarının
anlayamayacağı şekilde düzenlenmiş

gizli haberleşmeye yarayan işaretler
dizgisidir
b) Evrakın ekini tamamlayıcı
mahiyette olan cetvel, yönerge, şema,
kroki vs. gibi yazılardır
c) Yazının taşıdığı ana fikrin kısa
özetidir
d) Muhtelif gizlilik derecesini ihtiva
eden her türlü evrak ve gereçtir
90) “Hizmete Özel”
Aşağıdakilerden hangisidir?
a) Atamol ve atomik dokümanlardır
b) Çok gizli, gizli veya özel olarak
tasnif edilen hususlar dışındaki konular
için güvenlik işlemine ihtiyaç gösteren
bilgi ve dokümanlardır
c) Mesajlar dışında kalan her türlü
yazılı, basılı veya teksir edilmiş etütler,
raporlardır
d) Gizlilik derecesini haiz bilgi
bakımından bilgi edinme ehliyet ve
müsaadesidir
91) Aşağıdakilerden hangisi “Standart
Fiziki Güvenlik Tedbirleri’nden biri
değildir?
a) Nöbet işlerini düzenlemek
b) Sansür
c) Koruyucu ve aydınlatma yapmak
d) Muhabere ve alarm sistemlerini
kurmak
92) Aşağıdakilerden hangisi milli
gizlilik derecelerinden değildir?
a)
Çok Gizli
b)
Tasnif Dışı
c)
Hizmete Özel
d)
Güvenlik Belgesi
93) “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
94) Aşağıdakilerden hangisi milli
güvenliğin kapsamı içinde bulunan
konulardan değildir?
a)
Anayasal düzen
b)
Devletin milli varlığı

c)
Milletlerarası siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik menfaatler
d)
Devletin mal yükümlülüğü
95) Türkiye’ye yönelik tehdidin en
önemli sebebi Aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Bölgenin sosyo- ekonomik
yapısındaki karmaşıklık
b)
Komşu ülkelerde etnik, bakımdan
farklı ırkların bulunması
c)
Türkiye nin jeopolitik/
jeostratejik değeri
d)
Bölgenin demografik yapısındaki
karmaşıklık, Türkiye nin Dünya güç
merkezleri için bir hedef olma niteliği
taşıması
96) Bir genelleme yapmak ve tarih
boyunca meydana gelen harplerin
sebeplerini sıralamak gerekirse
Aşağıdakilerden hangisi doğudur?
a)
Bağımsızlığın elde edilmesi
b)
Kendi inanç ve yaşama tarzını
başka milletlere zorla kabul ettirme
isteği
c)
Daha zengin olma ve daha büyük
toprak edinme isteği
d)
Hepsi
97) I.ve II. Dünya harpleri gibi bütün
milli güç unsurlarının milli hedef elde
edinceye kadar kullanılmasını
gerektirecek harp şekli Aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Genel Harp (topyekün harp)
b)
Özel harp
c)
Gayri nizami harp
d)
Sınırlı Harp ( bölgesel harp)
98) Olağan üstü hal sebebiyle
olağan üstü hal ilan edilen
bölgelerde, hangi yaşlar arasındaki
vatandaşlar kendilerine verilecek
işleri yapmakla yükümlüdür?
a)
15-65 yaş
b)
18-60 yaş
c)
20-50 yaş
d)
15-60 yaş
99) Cumhurbaşkanının katılmadığı
zamanlar Milli Güvenlik Kuruluna
kim başkanlık eder?
a)
T.B.M.M Başkanı

b)
c)
d)

Genel Kurmay Başkanı
Başbakan
İçişleri Bakanı

100) Sıkıyönetimin her defasında
................... aşmamak üzere
uzatılması .................. kararına
bağlıdır?
a)
Dört ayı- T.B.M.M’nin
b)
Altı ayı- TBMM’nin
c)
Dört ayı- Bakanlar Kurulunun
d)
Altı ayı- Başbakanın

1.Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda belirtilen istihdam biçimlerinden birisi
değildir?
a) Memur
b) Sözleşmeli personel
c) Mevsimlik İşçi
d) İşçi
2.Aşağıdakilerden hangisi,devlet memurları için
öngörülen yasaklar arasında yer almaz?
a) Grev Yasağı
b) Sendikaya üye olma yasağı
c) Siyasi partilere girme yasağı
d) Ticari faaliyette bulunma yasağı

7. Doğum yapan kadın memura en fazla kaç aya kadar
aylıksız izin verilebilir?
a) 12
b) 24
c) 10
d) 8
8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı ilkesinden
biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) Meşrutiyetçilik
9. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan bir
inkılaptır?

3.Devlet memurunun 1.derece yakının ölümü halinde
kaç gün izin verilir ve bu izin hangi izin kapsamına
girer?

a) Kılık kıyafet inkılabı
b) Medeni Kanun'un kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması

a)7 gün/Mazeret izni
b)7 gün/Yıllık izin
c)10 gün/Mazeret izni
d)10 gün/Balayı izni

10.Aşağıdakilerden hangisi
inkılaplardan biri değildir?

4. 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
5.Aşağıdakilerden
hangisi
Devlet
Memurları
Kanunu’nda yer alan sınıflardan birisi değildir?
a) Avukatlık hizmetleri sınıfı
b) Sağlık hizmetleri sınıfı
c) Teknik hizmetler sınıfı
d) Öğretim üyeleri sınıfı
6.Yirmi beş yıl kamu hizmeti bulunan bir devlet
memurunun yıllık izin süresi kaç gündür?
a) 20 gün
b) 30 gün
c) 25 gün
d) 15 gün

siyasi

alanda

yapılan

a)Soyadı Kanununun kabulü
b)Cumhuriyetin İlanı
c)Saltanatın Kaldırılması
d)Halifeliğin Kaldırılması

11.Toplumsal Eşitlik, Atatürk İlkelerinden hangisiyle
doğrudan ilişkilidir?
a) İnkılapçılık
b) Laiklik
c) Devletçilik
d) Halkçılık
12.Aşağıdaki ilkelerden hangisi, Cumhuriyetçilik ve
Halkçılık ilkelerinin bir gereğidir?
a) Soyadı Kanunu
b) Kadınlara siyasi haklar verilmesi
c) Harf İnkılabı
d) Devletçiliğin benimsenmesi

13.Aşağıdakilerden hangisi
kapsamlı bicimde açıklar?

Türk

Devrimini

en

a) Ulusal egemenlik savaşıdır
b) Ulusal bağımsızlık savaşıdır
c) Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır
d) üşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş savaşıdır
14.Milli Egemenliğin gerçekleşmesi,aşağıdaki ilkelerden
hangisinin sonucudur?
a) Cumhuriyetçilik
b) Milliyetçilik
c) Laiklik
d) Bağımsızlık
15.Aşağıdakilerin hangisinde anayasanın değiştirilemez
hükümleri doğru olarak sıralanmıştır?
a) 1.ve 2.madde
b) 1.2.ve 3.madde
c) 1.2.3. ve 4.madde
d) 1.madde

a) Meclis Araştırması
b) Soru
c) Meclis Görüşmesi
d) Gensoru
21.Bir siyasi partinin mecliste grup oluşturabilmesi için
en az kaç milletvekiline sahip olması gerekir)
a) 20
b) 25
c) 30
d) 50
22.Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları arasında yer almaz?
a) Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c) Türkiye Şoförler ve otomobilciler Odası
d) İstanbul Barosu

16. “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
cevre kirliliğini önlemek devletin ve ....... ödevidir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) Çevre ve Orman Bakanlığının
b) Memurların
c) Vatandaşların
d) Belediyelerin

aşağıdakilerden

23. Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?
a) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar
b) Başbakan ve bakanlar
c) Başbakan ve Devlet bakanları
d) Başbakan ve Başbakan yardımcıları
24. 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

17.Tarihimizde ilk yazılı anayasa hangisidir?
a) Tanzimat fermanı
b) Orhon Kitabeleri
c) Senedi İttifak
d) Kanun-i Esasi
18.Yönetmelikler
olamaz?

20.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin hükümeti denetlemede kullandığı araçlardan
biri değildir?

hangisine

aykırı

a) Genelge
b) Tüzük
c) Yönerge
d) İlan
19. Tüzükler hangi organın incelemesinden geçer?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Anayasa Mahkemesi

25.Aşağıdakilerden hangisi Milli güvenlik Kuruluna
başkanlık eder?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Genelkurmay Başkanı
d) TBMM Başkanı
26.Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi hangi
organa aittir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Bakanlar Kurulu
c) Türkiye Büyük Millet Meclisi
d) Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

27.Bir bakanlıkta örgütlenmiş olan personel genel
müdürlüğü veya daire başkanlığı ne tür bir yönetim
biçimidir?
a) Ana hizmet birimi
b) Danışma Birimi
c) Denetim Birimi
d) Yardımcı Birim
28.1982 Anayasası’nda izinli veya yurt dışı görevli olan
bir bakana aşağıdakilerden hangisi vekalet eder?
a) Bakan Yardımcısı
b) Müsteşar
c) Aynı partiden başka bir milletvekili
d) Diğer bir bakan geçici olarak
29.Kamu kurum ve kuruluşlarının, kendi aralarında veya
gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla
yazılan yazı,resmi belge ve elektronik belgeye ne denir?
a) Resmi Yazı
b) Mazbata
c) Sirkü
d) Tutanak
30.Aşağıdakilerden hangisi bir resmi yazı çeşidi
değildir?
a)Dilekçe
b)Rapor
c)Elektronik posta
d)Kurum içi yazışmaları
31.Yazının bölümlerinden hangileri yazı alanının sol
kenarında bulunmaktadır?
a) Tarih, sayı
b) Sayı, konu
c) Başlık, konu
d) İlgi, imza
32.Alt makamlara yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden
hangisiyle bitirilir?
a) Rica ederim
b) Arz ederim
c) Arz ve rica ederim
d) Hiçbiri

33. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıların
bölümlerinden değildir?
a) Konu
b) Metin
c) Kayıt kaşesi
d) Ekler
34.Resmi nitelikte yazılan yazının önceki bir yazıya
karşılık yazıldığını belirten bölüm hangisidir?
a) Başlık
b) Konu
c) İlgi
d) Ek
35.Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar
aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?
a) Arz ederim
b) Arz ve rica ederim
c) Rica ederim
d) Hiçbiri
36.Aşağıdakilerden hangisi
kapsamında değildir?

tasarruf

genelgelerinin

a) Kamu iktisadi teşebbüsleri
b) Bakanlıklar
c) Üniversiteler
d) Kamuya yararlı dernekler
37.Aşağıdakilerden
hangisi
özelliklerinden değildir?

kamu

mallarının

a) Kamu malları ipotek edilemezler
b) Kamu malları trampa edilebilirler
c) Kamu malları bağışlanamazlar
d) Kamu malları işgal yoluyla iktisap edilmezler
38. 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
39.Tasarruf önlemleri öngören düzenleyici mahiyette
genelge çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir?
a) Bakanlar Kurulu
b) Maliye Bakanlığı
c) Başbakanlık
d) Hazine Müsteşarlığı

40.Asansörler zorunlu olmadıkça …… kadar
kullanılmamalıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a) 3. kata
b) 2. kata
c) 4. kata
d) 5. kata

46.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yönetim
işlevinin olmasının koşullarından biri değildir?
a) Birimin varlığı
b) Örgütlenme
c) Halkla ilişkiler süreci
d) Bütçe
47.Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

41. “İhtiyaç fazlası personelin ... yolları aranmalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Emekli edilmesi
b) İşine son verilmesi
c) Kurumun diğer birimlerine kaydırılması
d) Diğer kurumlara atanması
42. “İşyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı ve ...
kullanılmamalıdır.”

a) Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
b) Durum saptama, değerlendirme, yönelme
c) Değerlendirme, araştırma, planlama
d) Karlılık, verimlilik, demokratiklik
48.Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve bu
dikkatin uyanık tutulması aşağıdaki ilkelerden hangisiyle
ilgilidir?

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İnandırıcılık
b) Tekrarlama
c) Dürüstlük
d) Hiçbiri

a) Kömür sobası
b) Elektrikli ısıtma cihazları
c) Doğalgazlı ısıtıcılar
d) Mazotlu ısıtıcılar

49.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan
yazılı ve basılı araçlardandır?

43.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları
arasında sayılmaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında işbirliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama
44.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar?
a) Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır
b) Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir
c) Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayanır
d) Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz
45.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin
aşamaları arasında değildir?
a) Politika
b) Araştırma
c) Planlama
d) Değerlendirme

a) Gazeteler
b) Cd çalar
c) Radyo
d) Televizyon

50.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik dereceli
yazı, doküman ve malzemelerdir?
a) Tercümeler, basılı kağıtlar
b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler
d) Hepsi
51.Aşağıdakilerden
değildir?
a) Gizli
b) Çok gizli
c) Güvenlik belgesi
d) Hizmete özel

hangisi

gizlilik

derecelerinden

52.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

58.Milli Mücadele sırasında İstanbul Hükümetinin
yetersizliği karşısında ilk defa geçici hükümet
oluşturulması
fikri
aşağıdakilerden
hangisinde
belirtilmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Sivas Kongresi
d) Amasya Mülakatı

53.Gizli dereceli evrak …. muhafaza edilir.
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?

59.Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM tarafından
gerçekleştirilmiştir?

a) Çelik dolaplarda
b) Dosya içinde
c) Uygun yerde
d) Çekmecelerde

a) Anayasanın laikleştirilmesi
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Saltanatın kaldırılması
d) Eğitim-öğretimin birleştirilmesi

54.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?

60.Mustafa Kemal Paşaya hangi savaşta TBMM
tarafından “Başkomutan” unvanı verilmiştir?

a) Gizli
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Hizmete özel
55.Kontrolsüz evrak hangi gizlilik derecesine haizdir?
a) Gizli
b) Gizli ve özel
c) Çok gizli
d) Özel
56.Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu
bakanlıklar ile kamu kurum 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
57.Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son topraklarını
hangi antlaşma ile kaybetmiştir?
a) Londra Antlaşması
b) Uşi Antlaşması
c) Bükreş Antlaşması
d) İstanbul Antlaşması

a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c) Dumlupınar Meydan Muharebesi
d) Birinci İnönü Meydan Muharebesi
61.Milli Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma
güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması
62.Atatürk’ün subay olarak gittiği ilk görev yeri
neresidir?
a) Tahran
b) Trablusgarp
c) Çanakkale
d) Şam
63.Cumhuriyet yönetimine
hangisinin rolü olmamıştır.
a) Saltanatın kaldırılması
b) TBMM’nin açılması
c) Erzurum Kongresi
d) Halifeliğin kaldırılması

geçişte

aşağıdakilerden

64.Devletin bekası ve milletin refahını sağlamak için
ulaşılması ve korunması gereken amaçlar, aşağıdaki
kavramlardan hangisinin tanımıdır?
a) Devletin milli güvenlik siyaseti
b) Milli menfaat
c) Milli hedef
d) Ahdi hukuk
65.Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli
güvenlik sistemlerini oluştururken dikkate aldıkları
hususlardan değildir?
a) Jeopolitik konum
b) Coğrafya
c) Anayasal düzen
d) Ekonomik durum
66.Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının
farklı yönlerinden biri değildir?
a) Siyasi
b) Ekonomik ve mali
c) Demografik
d) Hukuki

67.Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemi, aşağıdaki

makamlardan hangisi tarafından belirlenir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Genelkurmay Başkanı
d) Dışişleri Başkanı
68.Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının,

bütünlüğünün, bütün menfaatlerinin ve ahdi
hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı
korunması
ve
kollanması,
aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
a) Milli Güvenlik
b) Milli Güç
c) Seferberlik
d )Milli Bütünlük

69.Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır?

a) 15 günde bir
b) Ayda bir
c) Gerektiğinde
d) İki ayda bir
70.1982 Anayasası'nın117.maddesi gereğince milli

güvenliğin sağlanmasından TBMM'ye karşı kim
sorumludur?
a) Cumhurbaşkanı
b) Genelkurmay Başkanı
c) Bakanlar Kurulu
d) Milli Güvenlik Kurulu
71.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
72. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin bir

özelliği değildir?
a) İzler kitlesi geniştir
b) İki yönlüdür
c) İçeriği herkese açıktır
d) Profesyonel iletişimcilerle yürütülür

hangisi
insan
hakları
düşüncesinin tarihsel evriminin bir özelliğidir?
73.Aşağıdakilerden

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

80.Aşağıdaki kısaltmalardan hangisinde ekler yanlış
yazılmıştır?

74. TRT hangi yılda kurulmuştur?

a) 1964
b) 1965
c) 1966
d) 1967
75.TRT ilk televizyon
gerçekleştirmiştir?

a) TBMM'ye
b) DTCF'nin
c) TDK'nun
d) DDY'nin
yayınlarını

hangi

şehirde

a) İstanbul
b) Ankara
c) Bursa
d) İzmir
76.Yeni uluslararası iletişim düzenini kurmak için

uluslararası düzeyde ilk girişimler hangi kuruluş
bünyesinde gerçekleştirilmiştir?
a) AB
b )UNICEF
c) NATO
d) UNESCO
77.Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları çözümlemek

amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır?
a) Örgütsel rekabet
b) Ombudsman
c) Grup performansı
d) Hepsi

81.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
a) Almayıp
b) Benziyerek
c) Terleyen
d) Giderek

halam beni daha iyi anlardı.''
cümlesinden, zorunlu olarak aşağıdaki anlamlardan
hangisi çıkar?
82.''Küçük

a) Büyük halam da vardı
b) Babam küçük halamdan büyüktü
c) Büyük halamla anlaşamazdım
d) Küçük halam herkesle iyi geçinirdi

verilen birleşik kelimelerden satır
sonlarında yanlış olarak bölünmüş olanı hangisidir?
83.Aşağıda

a) Al-pars-lan
b) İlk-öğ-re-tim
c) Fet-het-mek
d) Al-tı-pat-lar

78. Aşağıdakilerden hangisi yanlış yazılmıştır?

84.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
uyumsuzluğu söz konusudur?

a) 7'nci kitap
b) TDK'ye
c) Saat 3'de
d) Kayseri'ye

a) Birçok okul açtı.
b) Örtüler yere düştü.
c) Umut ve Kağan eve yeni geldi.
d) Bardaklar kırıldılar

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

özne-yüklem

85. Parşömen ilk olarak nerede kullanılmıştır?
a) Bergama
b) Papirüs
c) Mısır
d) Babil

86.Amerikan ve Fransız belgelerini İngiliz belgelerinden
ayıran temel özellik nedir?

92.Aşağıdaki suçlardan hangisi Uluslararası
Mahkemesi'nin yargı alanı içindedir?

a) Evrensel nitelikte hak bildirgeleridir
b) Doğal haklara dayanır
c) Ülkeleriyle sınırlıdır
d) Kişiyi temel alır

a) Soykırım suçu
b) Savaş suçları
c) İnsanlığa karşı suçlar
d) Hepsi

87.İnsan haklarının uluslararası korunmasındaki evrensel
sistemler ne zaman oluşturulmuştur?

93. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına tanınan
genel haklardan değildir?

a) I.Dünya Savaşını izleyen dönemde
b) Sanayi devrimi ile
c) II. Dünya Savaşını izleyen dönemde
d) 1980 Sonrası

a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin

88.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
89.Aşağıdakilerden hangisi İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nde yer almaktadır?
a) Mülkiyet hakkı
b) Sendika hakkı
c) Grev hakkı
d) a ve b

94. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen
disiplin cezalarından biri değildir?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Derece yükselmesinin durdurulması
95. Bir göreve açıktan aday veya asil memur olarak
atananlar aylığa ne zaman hak kazanırlar?
a) Göreve başladıkları günden itibaren
b) Takip eden ayın ilk gününde
c) Görevde bir ayını doldurdukları tarihte
d) İki ay sonra
96. “Manda ve himaye kabul olunamaz.” kararı ilk kez
aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?

90.Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nde yer almamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Lokavt hakkı
c) Sağlık hakkı
d) Sosyal güvenlik hakkı
91.Aşağıdaki suçlardan hangisi Uluslararası
Mahkemesi'nin yargı alanı içinde değildir?
a) İnsanlığa karşı suçlar
b) Soykırım suçu
c) Uluslararası kaçakçılık
d) Saldırı suçları

Ceza

a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Erzurum Kongresi
97. Anayasa’ya göre istifa eden milletvekilinin
milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?

Ceza

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

98. 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 başvurulabilir
d) Başvuruların sonucu, dilekçe sahiplerine
gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir
99.Devlet memurlarından muvazzaf askerlik hizmetini
yapmak üzere aylıksız izin alanlar, terhis tarihinden
itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak
zorundadırlar?
a) 20
b) 25
c) 30
d) 35
100. Kanunda belirtilen şartlarda İldeki memurlara
başarı belgesi vermeye kim yetkilidir?
a) Kurum Müdürü
b) Vali
c) Müsteşar
d)Müdür Yardımcısı

Temel eğitim sınavı bitti, lütfen cevaplarınızı kontrol
ediniz…

