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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
1) Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'na hangi
ülkenin müttefiki olarak girmiştir?
a)Fransa
b)Rusya
c)Almanya
d)İngiltere
2) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından
sonra gerçekleşmiştir?
a)Saltanatın kaldırılması
b)Misak-ı Millî'nin ilanı
c)TBMM'nin açılması
d)Halifeliğin kaldırılması
3) Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kurulan ve
başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı
kurulun adı nedir?
a)Temsil Komisyonu
b)Kongre Temsilcileri
c)Heyet-i Temsiliye
d)Millî Meclis
4) Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaşta Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından "Başkomutan"
unvanı verilmiştir?
a)Sakarya Meydan Muharebesi
b)İkinci İnönü Meydan Muharebesi
c)Dumlupınar Meydan Muharebesi
d)Birinci İnönü Meydan Muharebesi
5) Lozan Barış Antlaşması'nda Türkiye'yi temsil
eden
heyetin
başkanı
aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Rauf Bey
b)Kazım Bey
c)İsmet Bey
d)Celal Bey
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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)1935
d)1940
8) Aşağıdakilerden
hangisi
ilkesinden biri değildir?
a)Milliyetçilik
b)Cumhuriyetçilik
c)Laiklik
d)Millî Egemenlik

Atatürk'ün

altı

9) Harf İnkılâbı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
a)1928
b)1937
c)1919
d)1945
10) 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)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
11) 1925 yılında Atatürk'ün şapka ile halkı
selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a)Rize
b)Eskişehir
c)Kastamonu
d)Ordu
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12) Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun
kurulmasının temel amacıdır?
a)Güneş Dil teorisini ispatlamak
b)Osmanlıcanın izlerini silmek
c)Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak
d)Türk dilini Avrupa dillerine benzetmek

18) Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan bir
inkılâptır?
a)Kılık kıyafet inkılâbı
b)Medeni kanunun kabulü
c)Öğretim birliğinin sağlanması
d)Saltanatın kaldırılması

13) Aşağıdaki
ilkelerden
düzenlemeye yöneliktir?
a)Halkçılık
b)Devletçilik
c)Laiklik
d)Milliyetçilik

ekonomiyi

19) Türkiye'nin ilk anayasası hangi tarihte kabul
edilmiştir?
a)1921
b)1938
c)1936
d)1961

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

20) Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en
etkin rolü oynamıştır?
a)Saltanatın kaldırılması
b)Halifeliğin kaldırılması
c)Kılık kıyafet inkılâbı
d)Uluslararası ölçülerin kabulü

hangisi

15) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün ilkelerinden
sayılmaz?
a)Cumhuriyetçilik
b)Meşrutiyetçilik
c)Laiklik
d)Milliyetçilik
16) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre milleti
oluşturan öğelerden birisi değildir?
a)Dil Birliği
b)Tarih Birliği
c)Kültür Birliği
d)Ekonomik Birlik
17) Aşağıdaki
sorunlardan
hangisi
Konferansında halledilememiştir?
a)Hatay Sorunu
b)Kapitülasyonlar
c)Doğu Trakya Sorunu
d)Yunan Sınırı
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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) Atatürk'ün doğum yeri ve yılı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Ankara, 1881
b)İstanbul, 1885
c)Manastır, 1886
d)Selanik, 1881
23) Doğu
cephesinde
Ermenilerin
aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
erdirilmiştir?
a)Gümrü Antlaşması
b)Ankara Antlaşması
c)Sevr Antlaşması
d)Lozan Antlaşması
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24) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya
Savaşı sonrası Osmanlı Devleti ile imza
edilmiştir?
a)Versailles (Versay)
b)Sevres (Sevr)
c)Neuilly (Nöyi)
d)Saint-Germen (Sen-Jermen)
25) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk
kurulmuştur?
a)İttihat ve Terakki Cemiyeti
b)İngiliz Muhibleri Cemiyeti
c)Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
d)Karakol Cemiyeti
26) Mustafa Kemal'e hangi
girişiminde bulunulmuştur?
a)İzmir
b)Afyon
c)Ankara
d)İstanbul

tarafından

ilimizde

suikast

27) Millî Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma
güney sınırlarımızı belirlemiştir?
a)Ankara Antlaşması
b)Lozan Konferansı
c)Moskova Antlaşması
d)Londra Konferansı
28) Atatürk ilkelerinden hangisi toplum hayatında
dini tutuculuğun yerine aklın ve bilimin egemen
olmasını amaçlar?
a)Devletçilik
b)Cumhuriyetçilik
c)Laiklik
d)İnkılâpçılık
29) Montreaux (Montrö) Sözleşmesi hangi tarihte
imzalanmıştır?
a)30 Haziran 1939
b)10 Kasım 1938
c)20 Temmuz 1936
d)24 Temmuz 1923
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30) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin son
padişahıdır?
a)Vahdettin
b)Abdülmecit Efendi
c)Kanuni Sultan Süleyman
d)Yavuz Sultan Selim
31) Atatürk'ün subay olarak ilk görev yeri neresidir?
a)Tahran
b)Trablusgarb
c)Çanakkale
d)Şam
32) Atatürk hangi tarihte Samsun'a çıkmıştır?
a)23 Nisan 1919
b)28 Ocak 1920
c)19 Mayıs 1919
d)18 Nisan 1932
33) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a)23 Nisan 1920
b)29 Ekim 1923
c)16 Mart 1926
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
dönemine rastlamaz?
a)Çanakkale Savaşı
b)Büyük Taarruz
c)Sakarya Savaşı
d)İnönü Savaşları
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36) Aşağıdaki kişilerden hangisi Atatürk'ten sonra
Cumhurbaşkanı seçilmiştir?
a)Celal Bayar
b)Fahri Korutürk
c)İsmet İnönü
d)Cemal Gürsel
37) Atatürk "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"
emrini hangi olay sırasında vermiştir?
a)Büyük Taarruz
b)Sakarya Meydan Muharebesi
c)İkinci İnönü Muharebesi
d)Çanakkale Savaşları
38) Atatürk hangi savaşta gösterdiği başarı ile
"Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır?
a)Büyük Taarruz
b)Sakarya Meydan Muharebesi
c)Çanakkale Savaşları
d)Birinci İnönü Muharebesi
39) Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi Millî Mücadele hareketinin ulusal
iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli
kanıtıdır?
a)Kongrede manda ve himaye konularının
tartışılması
b)Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması
c)Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
d)Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin
katılması
40) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele'ye karşı
olan cemiyetlerdendir?
a)Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
b)Trakya-Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c)Redd-i İlhak Cemiyeti
d)Mavri Mira Cemiyeti
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41) “Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı ilk
kez
aşağıdaki
kongrelerden
hangisinde
alınmıştır?
a)Sivas Kongresi
b)Alaşehir Kongresi
c)Erzurum Kongresi
d)Balıkesir Kongresi
42) Aşağıdaki devletlerden hangisi Mudanya Ateşkes
Mütarekesi'ne katılmamıştır?
a)Fransa
b)İtalya
c)Rusya
d)İngiltere
43) Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?
a)29 Ekim 1923
b)19 Mayıs 1919
c)1 Kasım 1922
d)23 Nisan 1920
44) Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa
hangi kanunla verilmiştir?
a)Medeni Kanun
b)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c)Kanun-u Esasi
d)Ceza Kanunu
45) 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan
hangisini kazanmıştır?
a)Medeni nikâh
b)Toplantı ve yürüyüş hakkı
c)Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması
d)Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
46) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu
cemiyetlerden birisi değildir?
a)Mavri Mira
b)Pontus Rum
c)Kilikyalılar
d)Taşnak ve Hınçak

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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47) TBMM Hükümetini ve Misak-ı Millî'yi tanıyan ilk
İtilaf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a)İngiltere
b)Rusya
c)Fransa
d)İtalya

53) “Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması"
fikrini içeriğinde barındıran ilkenin adı nedir?
a)Milliyetçilik
b)Devletçilik
c)Demokrasi
d)Laiklik

48) Moskova Antlaşması TBMM Hükümeti ile hangi
devlet arasında imzalanmıştır?
a)İngiltere
b)İtalya
c)Rusya
d)Fransa

54) Lozan Antlaşmasının
hangisidir?
a)23 Nisan 1920
b)29 Ekim 1923
c)24 Temmuz 1923
d)10 Ağustos 1920

49) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi bir Rum
devleti kurmayı amaçlamıştır?
a)Konya Ayaklanması
b)Yozgat Ayaklanması
c)Pontus Ayaklanması
d)Kuvay-ı İnzibatiye

55) Atatürk'ün Temsil Heyeti Başkanı
Ankara'ya ilk geliş tarihi hangisidir?
a)27 Aralık 1919
b)19 Mayıs 1919
c)30 Ağustos 1922
d)29 Ekim 1923

50) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda
yapılan yeniliklerden birisi değildir?
a)İzmir iktisat Kongresi
b)Devletçilik uygulaması
c)Uluslararası takvime ve saat sistemine geçilmesi
d)Kabotaj Yasası

56) Aşağıdaki devletlerden hangisi İttifak Devletleri
arasında değildir?
a)Osmanlı
b)Rusya
c)Almanya
d)Avusturya

51) Atatürk Samsun'a çıkışından sonra sırasıyla
hangi şehirlerde toplantılar yapmıştır?
a)Erzurum -Sivas -Amasya
b)Erzurum -Antep -Sivas
c)Amasya -Erzurum -Sivas
d)Ankara -Antep -Sivas

57) Atatürk'ün naaşı
nakledilmiştir?
a)1939
b)1940
c)1953
d)1960

52) Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini kim
vermiştir?
a)Osmanlı Mebusan Meclisi
b)Padişah
c)Temsil Heyeti
d)TBMM

58) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eseridir?
a)Çankaya
b)Ateşten Gömlek
c)Nutuk
d)Hatıralarım
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tarihi

aşağıdakilerden

Anıtkabir'e

olarak

hangi

yıl
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59) Mudanya Mütarekesi'nin tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)11 Ekim 1922
b)10 Ağustos 1920
c)24 Temmuz 1923
d)19 Mayıs 1919

65) İlk TBMM tarafından 1921 yılında kabul edilen
Anayasanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kanun-u Esasi
b)Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c)Sened-i İttifak
d)Teşkilat-ı Milliye Kanunu

60) Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?
a)27 Aralık 1919
b)13 Ekim 1923
c)23 Ekim 1923
d)13 Ekim 1920

66) Devletin,
özel
sermaye
tarafından
yapılamayacak olan işleri kendisinin yapacağını
ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a)Devletçilik
b)Cumhuriyetçilik
c)Laiklik
d)İnkılâpçılık

61) Yirminci
Yüzyılın
başlarında
İtalya'nın
Trablusgarb'a saldırmasının nedenleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Akdeniz'de bir güç olma fikri
b)Sömürgecilik yarışına katılmak istemesi
c)Hammadde arayışı
d)Balkan Savaşlarının yarattığı karışıklıktan
yararlanmak

67) Çağdaşlaşma ne demektir?
a)Mutlaka her bakımdan batılı gibi olmak
b)Sürekli olarak doğu uygarlığını benimsemek
c)Batının değerlerini bütünüyle almak
d)Çağdaş uygarlığın akılcı kurumlarını almak

nerede

68) Aşağıdakilerden hangisi "hukuk
yapılan inkılâplardan değildir?
a)Harf inkılâbı
b)Türk Medeni Kanununun kabulü
c)Türk Ceza Kanununun kabulü
d)Anayasanın kabulü

alanında"

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

69) Aşağıdaki
partilerden
hangisi
Cumhuriyeti dönemine ait değildir?
a)Cumhuriyet Halk Partisi
b)Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
c)Serbest Cumhuriyet Partisi
d)İttihat ve Terakki Partisi

Türkiye

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

Mebusan

Meclisi

64) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk
Anayasaya girdiği tarihtir?
a)1937
b)1924
c)1925
d)1930
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ilkelerinin

70) Mustafa Kemal'in "Atatürk" soyadını aldığı
"Soyadı Kanunu"nun kabul edildiği yıl
aşağıdakilerden hangisidir?
a)1919
b)1923
c)1934
d)1938

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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71) Atatürk'ün Türk ulusunu sermaye birikimine
alıştırmak, kredi kurumlarını geliştirmek için
kurduğu ilk özel bankanın adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Merkez Bankası
b)Türkiye İş Bankası
c)Osmanlı Bankası
d)Ziraat Bankası
72) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul ediliş tarihi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)3 Mart 1924
b)1 Kasım 1922
c)29 Ekim 1923
d)1 Mart 1926
73) Aşağıdakilerden hangisi ile İtilaf Devletleri Sevr
Antlaşması'nın maddelerini biraz yumuşatıp
kabul ettirmek istemişlerdir?
a)Lozan Antlaşması
b)Londra Konferansı
c)Moskova Antlaşması
d)Ankara Antlaşması
74) Türk denizlerinde gemi işletme ve ticaret yapma
hakkı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
a)Teşvik-i Sanayi Kanunu
b)Aşar vergisinin kaldırılması
c)İzmir İktisat Kongresi
d)Kabotaj Kanunu
75) Millet Mektepleri hangi inkılâbın destekleyicisi
olarak açılmıştır?
a)Tevhid-i tedrisat
b)Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
c)Harf inkılâbı
d)Cumhuriyetin ilanı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ANAYASASI
76) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'ya göre
vatandaşın seyahat hürriyetini sınırlandıran
sebeplerden değildir?
a)Suç işlenmesini önlemek
b)Vatandaşlık ödevi
c)Ceza soruşturması
d)Ceza kovuşturması
77) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Bu hakkın kullanılmasında uyulacak kurallar
kanunla gösterilir.
b)Herkes önceden izin almadan silahsız ve
saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkına sahiptir.
c)Bu hak milli güvenlik ve kamu düzeni amacıyla
sınırlanabilir.
d)1982 Anayasasının ilk metninde bu hak,
özgürlükçü ve demokratik bir yaklaşımla
düzenlenmiştir.
78) "Türkiye'de zorunlu oy ilk kez ... Anayasasının
halkoylaması için uygulanmış olup, oy
kullanmamanın yaptırımı... cezasıdır."
Bu
cümlede
boş
bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)1982 - hapis
b)1961- para
c)1982 - para
d)1961 – hapis

yerlere
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79) 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 l
b)I, III, IV
c)I, II, III
d)I, II, III, IV
80) Aşağıdakilerden
hangisi
Cumhurbaşkanı
seçilebilmek için aranan şartlardan değildir?
a)Yükseköğrenim yapmış olma
b)40 yaşını doldurmuş olma
c)TBMM üyesi olma
d)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
81) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı
ile ilgili yetkilerinden değildir?
a)Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile
kişilerin cezalarına özel af çıkarmak
b)Bazı yüksek mahkemelerin üyeleri ile Hâkimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini atamak
c)Kanunların Anayasaya aykırılığı iddiası ile
Anayasa Mahkemesini iptal davası açmak
d)Milletlerarası antlaşmaları onaylamak
82) "Meclisin Başbakana verdiği güvensizlik oyu ..."
Yukarıda boş bırakılan yere hangisinin gelmesi
uygun olur?
a)Bakanlar Kuruluna verilmiş sayılır ve hükümet
düşer.
b)yalnızca Başbakanın düşmesine neden olur.
c)Başbakan ve ilgili Bakanların düşmesine neden
olur.
d)Başbakanın Yüce Divanda yargılanmasına
neden olur.
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83) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesine
üye olarak atanamaz?
a)Yargıtay üyesi
b)Üst kademe yönetici
c)Avukat
d)TBMM Başkanlık Divanı kâtip üyesi
84) Aşağıdakilerden
hangisi
Anayasa'nın
değiştirilemeyecek maddeleri arasında 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
ve Bakanlar Kurulu tarafından kullanılması.
85) "Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri ...
yılda bir yapılır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Yedi
b)Dört
c)Beş
d)Altı

yere

86) Aşağıdakilerden
hangisi
TBMM'nin
görevlerinden değildir?
a)Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
b)Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
c)Kanun hükmünde kararname çıkarmak
d)Savaş ilanına karar vermek
87) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin kullandığı
denetleme yollarından birisi değildir?
a)Soru
b)Meclis araştırması
c)Genel görüşme
d)Yüce Divan

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM
88) Aşağıdakilerden
hangisi
Kurulunun üyesi değildir?
a)Milli Savunma Bakanı
b)İçişleri Bakanı
c)Dışişleri Bakanı
d)Maliye Bakanı

Milli

Güvenlik

89) Bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel
organlarının işleyişini ve birbirleriyle olan
ilişkilerini ve bireylerin hak ve özgürlüklerini
güvence altına alan kurallar bütününe ne denir?
a)İnsan Hakları Bildirgesi
b)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
c)TBMM İçtüzüğü
d)Anayasa
90) İdarenin yargısal denetiminin yapılabilmesi
aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir unsurudur?
a)Laiklik ilkesi
b)Cumhuriyetçilik ilkesi
c)Hukuk devleti ilkesi
d)Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
91) "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
92) "Kuvvetler
ayrılığı,
nitelik
bakımından
birbirinden farklı üç Devlet faaliyetinin, ayrı ayrı
organlarca kullanılmasıdır."
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu Devlet
faaliyetlerinden birisi değildir?
a)Yasama
b)Yükseköğretim
c)Yürütme
d)Yargı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

93) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hazırlanıp
yürürlüğe konulmuş anayasalardan birisi
değildir?
a)1921 Anayasası
b)1924 Anayasası
c)1961 Anayasası
d)1980 Anayasası
94) "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan ...
bir hukuk devletidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)parlamenter
b)serbest piyasa ekonomine sahip
c)demokratik, laik ve sosyal
d)çağdaş ve bağımsız

yere

95) Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik
haklar arasında yer almaz?
a)Dernek kurma hakkı
b)Sendika kurma hakkı
c)Sağlık, çevre ve konut haklan
d)Eğitim ve öğretim hakkı
96) Aşağıdakilerden hangisi laik devlet ilkesiyle
bağdaşmaz?
a)Kimsenin, ibadete, dini ayin ve törenlere
katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaması
b)Din ve ahlak eğitim ve öğretiminin Devletin
gözetim ve denetimi altında yapılması
c)Siyasi partilerin tüzük ve programlarının laiklik
ilkesine aykırı olabilmesi
d)Dinin veya din duygularının yahut dince kutsal
sayılan şeylerin istismar edilememesi ve kötüye
kullanılamaması
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97) Aşağıdakilerden hangisi "seçmen"
koşullarından biridir?
a)Türkiye'de ikamet ediyor olmak
b)25 yaşını doldurmuş olmak
c)Seçmen kütüğüne yazılı olmak
d)Tutuklu olmamak

olabilme

98) "Kanunların uygulanmasını denetlemek ve
toplum
içindeki
uyuşmazlıkları
çözme
faaliyetidir."
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade
etmektedir?
a)Yürütme
b)Yargı
c)Devlet Denetleme Kurulu
d)Yasama
99) Anayasamıza göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi
kaç milletvekilinden oluşmaktadır?
a)400
b)450
c)500
d)550
100)
Bilim ve sanat hürriyeti için aşağıda ifade
edilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve
öğretme hakkına sahip olması
b)Herkesin bilim ve sanatı serbestçe açıklama ve
yayma hakkına sahip olması
c)Herkesin bilim ve sanatı Cumhuriyetin
niteliklerini dikkate almadan yayma hakkının
bulunması
d)Herkesin bilim ve sanat alanlarında her türlü
araştırma yapma hakkına sahip olması
101)
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı hangi
halde sınırlandırılabilir?
a)Genel ahlakın korunması amacıyla
b)Uluslararası toplantıların yapılabilmesi amacıyla
c)Uluslararası spor yarışmalarının yapılabilmesi
amacıyla
d)Devletin milli gelirinin düşmesini önleyebilmek
amacıyla
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102)
Bakanlar
Kurulu
yürütmeye
ilişkin
yetkilerini
kullanmasından
dolayı
aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
a)Danıştay
b)Türkiye Büyük Millet Meclisi
c)Yargıtay
d)Cumhurbaşkanı
103)
Aşağıdakilerden hangisi yargı yetkisi için
doğru ifade edilmiştir?
a)Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler
yargı denetimine tabidir.
b)İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde
yargı kararı verilebilir.
c)İdarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı
kararı verilemez.
d)Yüksek Askeri Şura'nın kadrosuzluk sebebiyle
emekliye ayırma kararları yargı denetimine
tabidir.

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI
104)
Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşkilat yapısı,
en güvenilir biçimde, aşağıdaki kaynaklardan
hangisinden öğrenilir?
a)Vatandaşlık ve İnsan Haklan ders kitabı
b)Anayasa
c)Kamuda görev yapıp emekli olmuş bürokratların
yazdığı anı kitapları
d)TBMM İçtüzüğü
105) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yerel
yönetim kuruluşlarından birisi değildir?
a)Belediye
b)İl Özel İdaresi
c)Eyalet
d)Köy
106) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan
yüksek mahkemelerden birisi değildir?
a)Anayasa Mahkemesi
b)Yargıtay
c)Sayıştay
d)Danıştay

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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107)
Aşağıdaki tümcelerden hangisi Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti
Cumhurbaşkanını
anlatmaz?
a)Cumhurbaşkanı, Devletin başı sıfatıyla Türkiye
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil
eder.
b)Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra partisiyle
ilişkisini eşi aracılığıyla sürdürür.
c)Cumhurbaşkanının görevleri ve kullanacağı
yetkiler Anayasa'da tek tek sayılmıştır.
d)Cumhurbaşkanı, 5 yıllık süre için halk tarafından
seçilir.
108)
Başbakan
ve
bakanların
siyasi
sorumluluklarını TBMM aşağıdaki yolların
hangisi ya da hangileriyle denetler?
a)Yoklama yaparak
b)Seçmenlere şikâyet mektupları göndererek
c)Soru, meclis araştırması, genel görüşme,
gensoru ve meclis soruşturması ile
d)İdare mahkemesinde dava açarak
109)
Aşağıdakilerin hangisi bakanlıklarla ilgili
olarak yapılacak düzenlemelerde uyulması
zorunlu ilkelerden değildir?
a)Bakanlıkların görev ve yetkileri yönetmeliklerle
belirlenir.
b)İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür.
Teşkilatlanmada, görev ve yetkilerin tespitinde bu
bütünlük bozulamaz.
c)Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında
etkili bir İdare, iş bölümü, kontrol ve
koordinasyonun sağlanması esastır.
d)Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir
bakanlık tarafından veya sorumluluğunda
yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının
önlenmesi esastır.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

110)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yargı
erki, yasama ve yürütme erklerinden bağımsızdır.
b)Yasama ve yürütmenin yargı kararlarına
uymaları zorunlu değildir.
c)Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
d)Yargı yetkisi Türk Ulusu adına ve bağımsız
mahkemelerce kullanılır.
111)
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kamu
yönetimimizi etkileyen ve ona yön veren
ilkedir/ilkelerdendir?
a)Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik,
laik, sosyal bir hukuk devleti oluşu
b)Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı,
Atatürk devrimleri kanunlarının korunacak oluşu
c)İdarenin yasallığı
d)Hepsi
112)
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez
Teşkilatının hiyerarşik kademesi ve birim unvanı
içinde yer almaz?
a)Genel Sekreterlik
b)Genel Müdürlük
c) Müsteşarlık
d)Müsteşarlığa Bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı
veya Daire Başkanlığı
113)
Aşağıdakilerden hangisi 3046 sayılı Yasa'nın
bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarında yer
almasını uygun gördüğü hiyerarşik kademeler
arasında sayılmamıştır?
a)Vali
b)Daire Başkanlığı
c)İl Müdürlüğü
d)Şube Müdürlüğü
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114)
3046 sayılı Yasa, bakanlık merkez teşkilatı
ile bağlı kuruluşların düzenlenmesinde hangi
esas ve usulün uygulanmasını zorunlu kılmıştır?
a)Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı,
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin
kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve
sorumlulukları kanunla düzenlenir.
b)Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen
hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca
genel müdürlük düzeyinde ana hizmet birimi
kurulamaz.
c)Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik
gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç,
genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar.
d)Hepsi
115)
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez
teşkilatını oluşturan birimlerdendir?
a)Ana hizmet Birimleri
b)Danışma ve Denetim Birimleri
c)Yardımcı Birimler
d)Hepsi
116)
3046 sayılı Yasa uyarınca, merkezi idarenin
taşra teşkilatı kurma yetkisi hangi yasal
mevzuatta belirtilir?
a)Kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında
b)Anayasada
c)Bakanlık genelgesinde
d)İlgili Yönetmeliklerde
117)
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin
taşra kuruluşu arasında yer alır?
a)İl ve ilçeler
b)İlçe ve belediyeler
c)Bağlı kuruluşlar
d)İlgili kuruluşlar
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118)
Aşağıdakilerden
hangisi
Anayasa'nın
öngördüğü üniversiteyi anlatmaz?
a)Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel
özerkliğe sahip kurumlardır.
b)Amacı, ülkenin ve ulusun ihtiyaçlarına uygun
insan gücü yetiştirmektir.
c)Kanunla
kurulmalarına
gerek
olmayan
kuruluşlardır.
d)Ortaöğretime dayalı kuruluşlar olup çeşitli
düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
yayın ve danışmanlık yapmak üzere faaliyet
gösterirler.
119)
Yükseköğretim Kurulu hangi amaçla
kurulmuştur?
a)Yükseköğretim
kurumlarının
öğretimini
planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek
için
b)Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek
için
c)Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için
planlama yapmak için
d)Hepsi
120)
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 teşebbüsüdür.
b)Ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılmayan
kamu iktisadi teşebbüsüdür.
c)Sermayesinin %65'i devlete ait olup piyasa
kuralları içinde diğer firmalarla rekabet içinde mal
ve hizmet üreten kuruluşlardır.
d)İktisadi devlet teşebbüsü değildir.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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121)
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin
taşra kuruluşu niteliğindeki bölge yönetimi
kapsamında değildir?
a)Bölge müdürlükleri
b)GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
c)Kalkınma Ajansları
d)Türkiye Barolar Birliği
122)
Aşağıdakilerden
hangisi
organlarından birisi değildir?
a)Belediye başkanı
b)Belediye birlikleri
c)Belediye Meclisi
d)Belediye encümeni

belediyenin

123)
Aşağıdakilerden hangisi adli ve idari yargı
hakim ve savcılarının özlük işlerini düzenlemekle
görevlidir?
a)Yargıtay
b)Danıştay
c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
d)Anayasa Mahkemesi

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
124)
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden
birisidir?
a)Sadakat
b)Liyakat
c)Tarafsızlık
d)Devlete bağlılık
125) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
tanınan genel haklardan değildir?
a) Uygulamayı isteme
b )Güvenlik
c) Grev
d) İzin

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

126)
Devlet
memurlarının
müracaat
ve
şikâyetlerinde
İzlenecek
usul,
aşağıdaki
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.
127)
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
128)
Bir göreve açıktan aday veya asıl memur
olarak atananlar aylığa ne zaman 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
129)
Aşağıdakilerden
hangisi
Devlet
memurlarına tanınan izinlerden değildir?
a)Seyahat izni
b)Mazeret izni
c)Hastalık izni
d)Refakat izni
130)
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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131)
"Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak
personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her
memur için bir ................. dosyası tutulur."
Yukarıdaki boşluğa
getirilmelidir?
a)Sicil Dosyası
b)Özlük Dosyası
c)Bilgi Kayıt Dosyası
d)Disiplin Dosyası

aşağıdakilerden

hangisi

132)
Üç defa başarı belgesi alan memurlara
aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?
a)Üstün Başarı Belgesi
b)Olumlu Başarı Belgesi
c)Takdir Belgesi
d)Takdirname
133)
Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi
kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en
geç ne kadar süre içinde atanırlar?
a)Üç ay
b)Bir yıl
c)Altı ay
d)İki yıl
134)
Devlet memurlarının uyarma ve kınama
cezalarına karşı idari yoldan itiraz süresi kaç
gündür?
a)3
b)5
c)7
d)9

135)

"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.
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136)
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
137)
Devlet memuru memurlukla bağdaşmayan
nitelik ve derecede, yüz kızartıcı 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.
138)
“Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü
gayret ve çalışmaları ile emsallerine 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
hizmetlerin
etkinlik
ve
kalitesinin
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere
dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen
memurlara, merkeze bağlı veya ilgili bakan,
illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından
… verilebilir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden
getirilmelidir?
a)Teşekkür belgesi
b)ödül
c)üstün başarı belgesi
d)başarı belgesi

hangisi

139)
Devlet Memurları Kanunu'nun kaç temel
ilkesi vardır?
a)1
b)2
c)3
d)4
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140)
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
141)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
a)Kamu hizmetleri; memurlar ve işçiler eliyle
gördürülür.
b)Kamu hizmetleri; memurlar ve sözleşmeli
personel eliyle gördürülür.
c)Kamu hizmetleri; memurlar, işçiler ve
sözleşmeli personel eliyle gördürülür.
d)Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli
personel, geçici personel ve işçiler eliyle
gördürülür.
142)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Tarafsızlık
ve Devlet'e bağlılık" ödevi kapsamında değildir?
a)Devlet memurları, herhangi bir siyasî parti, kişi
veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan
davranışta bulunamazlar.
b)Devlet memurları, devlet itibarını veya görev
haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda
bulunamazlar.
c)Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve
ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
d)Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve
ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.

143)
Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)Devlet memurları, sadece kendilerine ait taşınır
ve taşınmaz mallan hakkında mal bildirimi
verirler.
b)Devlet memurları, sadece kendileriyle, eşlerine
ve ana babalarına ait taşınır 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.
144)
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.
145)
Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya
hareketle sataşması hâlinde memur hakkında
aşağıdaki
disiplin
cezalarından
hangisi
uygulanır?
a)Aylıktan kesme
b)Kınama
c)Uyarma
d)Hiçbiri

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

16

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM
146)
Memura, görevinde ve davranışlarında
daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile
bildirilmesi aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini
ifade eder?

a)Aylıktan kesme
b)Kınama
c)Uyarma
d)Hiçbiri
147)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi memurlar
hakkında uyarma cezasını gerektiren fiil ve
hâllerden biridir?
a)Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek,
erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek
b)Görev sırasında amire hâl ve hareketiyle
saygısız davranmak
c)Verilen emirlere itiraz etmek
d)Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek
148)
Devlete ait resmî 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
149)
Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında
yasal yollara başvurulmasına neden olan
memurlar
hakkında
aşağıdaki
disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a)Uyarma
b)Aylıktan kesme
c)Kınama
d)Memurluktan çıkarma
150)
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
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151)
Devlet memurlarına kimler başarı belgesi
verebilir?
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
152)
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
153)
5816 sayılı Atatürk Aleyhine 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
154)
Devlet
Memurları
Kanunu'na
tabi
kurumlarda
görevlendirilen
memurlara
hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak
ay itibariyle ödenen para aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Aylık
b)Sözleşmeli ücreti
c)Gündelik
d)Fazla çalışma ücreti
155)
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden
hizmetlerde çalışan memurlara ödenen para
aşağıdakilerden hangisidir?
a)iş güçlüğü zammı
b)İş riski zammı
c)Eleman teminindeki güçlük zammı
d)Mali sorumluluk tazminatı
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156)
657 sayılı Kanun'da kaç çeşit istihdam şekli
vardır?
a)3
b)4
c)5
d)2
157)
Memurlara ödenen aylık, hangi hâllerde,
geri alınmaz?
a)istifa - Memurluktan çıkarma
b)Ölüm - İstifa
c)Emeklilik - Ölüm
d)Emeklilik – İstifa
158)
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)Hiçbiri
159)
Devlet memurunun çocuğu için aile yardımı
ödeneği hangi hâllerde ödenir?
a)Çocuğun 25 yaşını geçmemesi hâlinde
b)Çocuğun evlenmesi hâlinde
c)Çocuğun Devlet tarafından okutulması hâlinde
d)Çocuğun herhangi bir işte menfaat karşılığı
çalışması hâlinde
160)
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 imkânları göz önünde
bulundurulur.
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161)
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
162)
Aşağıdakilerden hangisi Devlet memuru
olan kadınların uymaları gereken 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
163)
Aşağıdakilerden hangisi uyarma
kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b)Disiplin Kurulu
c)Atamaya yetkili amir
d)Yüksek disiplin kurulu

veya

164)
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
165)
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
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166)
Devlet memurlarının uymaları gereken kılık
ve kıyafet hükümlerine göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)Devlet memurları, bina içerisinde gömleksiz
dolaşabilirler.
b)Devlet memurları, bina içerisinde çorapsız
dolaşabilirler.
c)Devlet memurları, bina içerisinde terlik tipi
(sandalet) ayakkabıyla dolaşabilirler.
d)Hepsi
167)
Ana ve babanın her ikisinin Devlet memuru
olması halinde doğum yardımı ödeneği kime
verilir?
a)Sadece babaya verilir.
b)Sadece anaya verilir.
c)Hem anaya hem babaya verilir.
d)Hiçbirine verilmez.
168)
"Giyecek yardımı kurum tarafından temin
edilir ve ... olarak verilir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) ayni
b)nakdî
c)maktu
d)faturalı

yere

169)
Devlet memurları, yıllık izinde iken
hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen
hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması
hâlinde, görevlerine ne zaman başlarlar?
a)Yıllık izinlerinin bitiminde
b)Hastalık izinlerinin bitiminde
c)Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
d)Amirin çağırdığı tarihte
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170)
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu
zararın ilgili memur tarafından hangi bedel
üzerinden ödenmesi esastır?
a)Cari bedel
b)Defter bedeli
c)Rayiç bedeli
d)Hiçbiri
171)
Memura
ait
özlük
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Denetim raporları
b)Soruşturma raporları
c)Mal bildirimleri
d)Maaş bordroları

dosyasında

172)
Kanunda belirtilen durumlarda merkezdeki
memurlara başarı belgesi vermeye kim
yetkilidir?
a) Müsteşar
b)Vali
c)Bağlı veya ilgili Bakan
d)Başbakan
173)
Devlet memurlarından hangilerine ödül
verilebilir?
a)Gayretli çalışan memurlara
b)Fazla çalışan memurlara
c)Başarı belgesi verilen memurlara
d)Üstün başarı belgesi verilen memurlara
174)
Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme
suretiyle atanma hakkından yararlanamaz?
a)Aday memurlar
b)Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar
c)İşçiler
d)Hepsi
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175)
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
176)
Bireyin yaşamda verimli, etkili ve başarılı
olması öncelikle aşağıdakilerden 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
177)
Bir
kimseden
diğerine
duyguların,
düşüncelerin ve bilgilerin sözlü ya da sözsüz
olarak iletilmesine ne ad verilir?
a)Konuşma
b)Dinleme
c)Anlama
d)İletişim
178)
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
179)
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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180)
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
181)
Devlet törenlerinde uyulması gereken resmî
nezaket ve görgü kurallarına ne ad verilir?
a)Ahlak kuralları
b)Protokol kuralları
c)Dinsel kurallar
d)Hukuk kuralları
182)
Bireyin duygu ve düşüncelerini, görüp
yaşadıklarını karşısındakilere sözle iletmesine ne
ad verilir?
a)İletişim
b)Mesaj
c)Dinleme
d)Konuşma

183)
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.
184)
Kurum ya da kuruluşların etkinliklerini
tanıtmak ve toplumun anlayış ve yakınlığını
kazanmak amacıyla gerçekleştirdikleri tüm
çabalara ne ad verilir?
a)Halkla ilişkiler
b)Bireysel ilişkiler
c)Kültürel ilişkiler
d)Kurumsal ilişkiler
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185)
"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
186)
Aşağıdakilerden
hangisi
Devlet
memurlarının ödev ve sorumluluklarındandır?
a)Devlet memurları görevlerini kesintisiz biçimde
ve hizmet gereklerine uygun olarak yürütmek
zorundadır.
b)Devlet memurları görevlerini yerine getirirken
din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep gibi ayrımlar
yapamaz.
c)Devlet memurları iş birliği içinde çalışmak
zorundadır.
d)Hepsi
187)
Aşağıdakilerden
hangisi
Devlet
memurlarının taşıması gereken özelliklerdendir?
a)Terbiyeli, nezaketli ve ağırbaşlı olmak
b)Saygın, güvenli ve saygılı olmak
c)Dürüst ve düzenli olmak
d)Hepsi
188)
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.
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189)
Adaylık devresi içinde eğitiminde başarılı
olan adaylar kimin teklifi üzerine asli
memurluğuna atanırlar?
a)Bakanın
b)Atamaya yetkili amirin
c)Disiplin amirinin
d)En yakın amirinin
190)
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.
191)
İletişim kurulurken dikkate alınması
gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
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)Hepsi
192)
Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine
karşı doğru hitap şekillerinden biridir?
a)Sayın Müdürüm
b)Değerli Müdürüm
c)Değerli Amirim
d)Sayın Beyefendi
193)
Giriş ve çıkışlarda memur amirine rastladığı
zaman ne şekilde davranmalıdır?
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 VE DOSYALAMA USULLERİ
194)
"Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılı
iletişim ... yapılır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)El yazısıyla veya faxla
b)Sadece kâğıt kullanılarak
c)Kâğıt kullanılarak veya elektronik ortamda
d)Sadece elektronik ortamda
195) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında
veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini
sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri
veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği
olan belgelere ne ad verilir?
a)Resmi yazı
b)Resmi bilgi
c)Dosya
d)Resmi belge
196)
Faxla gönderilen mesajların resmî yazı ile
kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir?
a) 5
b)4
c)3
d)2
197)
Kâğıt kullanılarak hazırlanan resmî yazılar
kaç nüsha düzenlenir?
a)En az üç nüsha
b)En az bir nüsha
c)En az iki nüsha
d)Hiçbiri
198)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
yazıların bölümlerinden değildir?
a)Başlık
b)Kayıt kaşesi
c)İlgi
d)Metin
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199)
Aşağıdakilerden hangisinde "tarih" resmi
yazışma kurallarına göre doğru yazılmıştır?
a)22-02-2015
b)01.22.2015
c)22.02.2015
d)02/22/2015
200)
"Resmi yazılarda, ilgiden başlayıp imzaya
kadar süren kısma ...denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Paraf
b)Paragraf
c)Konu
d)Metin
201)
"Resmî yazılarda ilgi ... yazılır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a)Kurum sırasına göre
b)En yeni tarih sırasına göre
c)Tarih sırası dikkate alınmadan
d)Tarih sırasına göre
202)
Üst, alt ve aynı düzey makamlara yazılan
resmî yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle
bitirilir?
a)Arz ederim.
b)Rica ederim.
c)Arz ve rica ederim.
d)Hiçbiri
203)
Resmi yazılarda acele, günlüdür ibaresi yazı
alanının neresinde belirtilir?
a)Sağ üst köşesinde
b)Üstüne
c)Altına
d)Üst sol, alt sağ köşeye

resmî
204)
Resmi yazılara uygun sürede cevap
verilmemesi durumunda ilgili kurum ve
kuruluşlara yazılan resmi yazıya ne ad verilir?
a)Uyarı yazısı
b)İvedi yazı
c)Tekit yazısı
d)Gizli yazı
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205)
Resmi bir yazıdan örnek çıkartılması
gerekiyorsa örneğin uygun bir yerine aşağıdaki
ibarelerden hangisi yazılmalıdır?
a)Aslıdır.
b)Aslının fotokopisidir.
c)Aslının aynıdır.
d)Aslının kopyasıdır.
206)
Çok gizli yazıların gönderilmesinde kaç adet
zarf kullanılır?
a)2
b)3
c)4
d)5
207)
" 'Çok gizli' gizlilik dereceli yazılarda, dış
zarfı açan görevli, iç zarf üzerinde yer alan 'çok
gizli' ibaresini gördüğünde, ... yetkili makama
sunar."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Zarfı açtıktan sonra
b)Zarfı açmadan
c)Zarfı mühürledikten sonra
d)Zarfa kaşe basmadan

yere

208)
Gelen evrakta kullanılan kaşeler evrakların
hangi yüzüne basılır?
a)Son sayfanın yalnız ön yüzüne
b)Her sayfanın hem ön hem arka yüzüne
c)İlk sayfanın ön ve arka yüzüne
d)Yalnız ön sol köşesine
209)
Kamu kurum ve kuruluşları arasında kaç
çeşit yazılı iletişim yapılır?
a)4
b)2
c)1
d)3
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210)
"Elektronik ortamda yazışmalar ... güvenlik
önlemlerine uyularak yapılır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)İlgili mevzuatta belirtilen
b)İlgili tedbirlerde belirtilen
c)Kurum tarafından konulan
d)Birim amirince belirtilen

yere

211)
Aşağıdakilerden hangisi resmî yazılarda
kullanılan gizlilik derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b)Gizli
c)Özel
d)Kişiye özel
212)
Resmi bir yazının konusu nasıl ifade edilir?
a)Yazının konusu, kısa bir şekilde ifade edilir.
b)Yazının konusu, genel bir şekilde ifade edilir.
c)Yazının konusu, ayrıntılı ve geniş bir şekilde
ifade edilir.
d)Yazının konusu, anlamlı ve özlü bir şekilde ifade
edilir.
213)
"Yazının gönderildiği kurum, kuruluş ve
kişiyi belirtir."
Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a)Koordinasyon
b)Muhatap
c)Dağıtım
d)Konu
214)

"İlgide, '...' ibaresi kullanılır."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Tarih ve sayı
b)Tarihli ve sayılı
c)Tarih ve sayılı
d)Tarihli ve sayı
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215)
Aşağıdakilerden
hangisi
dosyalama
sistemlerinden birisi değildir?
a)Alfabetik dosyalama sistemi
b)Kronolojik dosyalama sistemi
c)Numara esasına dayalı dosyalama sistemi
d)Elektronik tasnif sistemi
216)
"... yazının konusunu ifade eder ve işlemi
biten dosyanın ait olduğu dosyayı gösterir."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a)Dosya numarası
b)Haberleşme kodu
c)Evrak kayıt numarası
d)Hiçbiri
217)
Resmi yazı eklerinin dosyalanmasına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Resmi yazı ekleri dosyalanmaz.
b)Resmi yazılar ekleri ile birlikte dosyalanmalıdır.
c)Resmi yazı
eklerinin
ayrı
dosyalarda
dosyalanması durumunda yazılardan eklere,
eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır.
d)Resmi yazıların ekleri kabarık ise, ekler
yazılarından ayrılarak ayrı dosyalarda; müteselsil
sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır.
218)
Konu esasına göre dosyalama sisteminde
konular kaç bölüme ayrılır?
a)3
b)2
c)4
d)5
219)
"Konu esasına göre dosyalama sisteminde,
ana konular konunun ilk ya da ilk iki harfi ile alt
ve tek konular... gösterilir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Rakamla
b)Küçük harfle
c)Roma rakamı ile
d)Hiçbiri
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220)
Hangi dosyalama sistemi alfabetik ve
kronolojik sistem gibi son derece basit, kolay
uygulanabilen ve sade bir sistemdir?
a)Konu esasına göre dosyalama sistemi
b)Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi
c)Ondalık dosyalama sistemi
d)Numaralı dosyalama sistemi
221)
Hangi dosyalama sisteminde dosyalar 1'den
başlayarak sonsuza kadar müteselsil numara
alır?
a) Alfabetik dosyalama sistemi
b) Konu esasına göre dosyalama sistemi
c) Numaralı dosyalama sistemi
d) Coğrafî esasa göre dosyalama sistemi
222)
"Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her
türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve
işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere
belli bir düzen içinde saklanması işlemine
...denir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Dosya
b)Dosyalama
c)Dosya planı
d)Arşiv

yere

223)
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

yere
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DEVLET MALINI KORUMA VE
TASARRUF TEDBİRLERİ
224)
Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarından
değildir?
a)Hizmet malları
b)Özel mallar
c)Orta malları
d)Sahipsiz mallar
225) 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
226)
Özel mülkiyete geçirilmeye elverişli
olmayan,
hiç
kimsenin
egemenliğine
bırakılmayacak nitelikte olan, tarıma elverişli
olmayan yerler, kayalar, tepeler ve dağlar ne tür
kamu mallarıdır?
a)Sahipsiz mallar
b)Hizmet malları
c)Özel mallar
d)Orta malları
227)
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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228)
Tahsisle veya geleneksel bir biçimde
başlangıcı bilinmeyen bir zamandan 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
229)
Hizmet malları, hangi yolla hizmet malı
niteliğini kazanırlar?
a)Bağışlama
b)Yetkili bir merciin tahsisi ile
c)Satın alma
d)Hepsi
230)
Devletin özel malları için
belirtilenlerden hangisi doğrudur?
a)Bedelsiz devredilemezler
b)Haczedilemezler
c)Tapuya tescil edilemezler
d)Hiçbiri

aşağıda

231)
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
232)
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 verilmemelidir.
d)Yurtdışı ve yurtiçi geçici görevlere gönderilecek
personel sayısı, görevin yapılmasını sağlayacak
asgari düzeyde tutulmalıdır.
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233)
"Yeni inşa edilen yapılarda ve tesisat
yenileştirme
durumlarında,
personel
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)Hiçbiri
234)
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.
235)
Aşağıdakilerden hangisi ilaç ve tıbbi
malzeme
tüketimine
ilişkin
tasarruf
tedbirlerinden değildir?
a)Tıbbi cihazların periyodik bakım sözleşmelerinin
az sayıda uzman şirketle yapılmasının yollan
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 verilmemelidir.

237)
"İşe yeni giren personelin iş ortamına ve
düzenine süratle uyum sağlayarak verimli
olabilmesi için ... hazırlanmalı veya rehber kişiler
görevlendirilmelidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)bir iletişim programı
b)halkla ilişkiler programı
c)bir adaptasyon programı
d)bir verimlilik ve tutumluluk programı

yere

238)
"Kurumda personel fazlası olsa dahi, her
memura mesai saatleri içinde hiç kimsenin boş
kalmasına izin verilmemelidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)çalışma şevk ve isteği verilmeli
b)mutlaka iş verilmeli
c)dinlenme imkânı verilmeli
d)daha fazla ücret verilmeli

yere

239)
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.

236)
Aşağıdakilerden
hangisi
tasarruf
genelgelerinin fonksiyonlarındandır?
a)Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması
b)Kurumların üzerinde caydırıcı etkisi
c)Bazı giderlerin disipline edilmesi
d)Hepsi
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240)
Aşağıdakilerden hangisi işgücü tasarrufu
konusunda alınabilecek önlemlerdendir?
a)Hizmet içi eğitim veya sair nedenlerle
düzenlenen toplantı ve seminerlerin, 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 sağlayarak verimli
olabilmesi için bir adaptasyon programı
hazırlanmalı
veya
rehber
kişiler
görevlendirilmelidir.
241)
"İşyerlerinde elektrik sobası, elektrik ocağı
ve ... kullanılmamalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)kömür sobası
b)elektrikli ısıtma cihazları
c)doğalgazlı ısıtıcılar
d)mazotlu ısıtıcılar

yere

242)
"Asansörler zorunlu olmadıkça ... kadar
kullanılmamalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)3'üncü kata
b)2'nci kata
c)4'üncü kata
d)5'inci kata
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243)
Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve
elektronik
sistemlerine
ilişkin
tasarruf
tedbirlerindendir?
a)İnternet bağlantısı bulunan ve Resmi Gazeteye
internet üzerinden ulaşabilen kuruluşlar, Resmi
Gazete abone sayısını azaltma imkânlarını
değerlendirmelidir.
b)Fotokopi makinelerinin ve kâğıtlarının 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.
244)
I-Memurlar kendilerine tahsis edilen resmi
telefonları şehir içi özel görüşmelerinde
kullanabilirler.
II-Memurlar kendilerine tahsis edilen resmi
telefonları evlerini aramak için kullanabilirler.
III-Kurumda çalışan personel için uygun yerlerde,
yeterli
miktarda
ankesörlü
telefon
bulundurulmalı ve personelin özel görüşmelerini
bu telefonlarla yapması sağlanmalıdır.
Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
a)II, III
b)Yalnız II
c)I, III
d)Yalnız III

yere
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245)
I-İnternet bağlantısı bulunan kuruluşlar,
telefon ya da faks aracılığıyla yürüttükleri her
türlü bilgi alışverişlerini, elektronik posta
yardımıyla, internet üzerinden gerçekleştirme
imkânlarını araştırmalıdır.
II-Bilgisayarlara gereksiz, standart dışı donanım
alımına izin verilmemelidir.
III-Dövize bağlı olarak alımı yapılan bilgisayar ve
donanımlarının satın alma işlemi, mali yıl
başında ve mümkün olan en kısa sürede
tamamlanmalıdır.
Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
a)Yalnız I
b)I, II, III
c)Yalnız III
d)I, II
246)
Aşağıdakilerden hangisi işgücü tasarrufu
konusunda alınabilecek tedbirlerden değildir?
a) Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi
uygulanmalıdır.
b)İşçi personelin kendi pozisyonunda çalışması
sağlanmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda
fiilen çalıştığı pozisyonun maddi haklarından
yararlandırılmalıdır.
c)Mükerrer
görevlendirmenin
önlenmesi
bakımından, iş akışında veya kurumsal yapıda
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
d)Hiçbiri
247)
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 kullanılmalıdır.
c)Masa aydınlatması yerine tavan aydınlatması
tercih edilmelidir.
d)Asansörler zorunlu olmadıkça üçüncü kata
kadar kullanılmamalıdır.
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248)
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen
"Analitik Bütçe Sistemi" içinde yer almaz?
a)Merkezi Yönetim Bütçesi
b)Özerk Bütçe
c)Mahalli İdareler Bütçesi
d)Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi
249)
Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgeleri
kapsamındadır?
a)Demirbaş alımı
b)Doğal afetler
c)Geri kalmışlıkla mücadele
d)Temel eğitim faaliyetleri
250)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu'na göre taşınır malların korunmasından
ve verilen zararlardan aşağıdakilerden hangisi
sorumludur?
a)Disiplin amiri
b)Birim amiri
c)Sicil Amiri
d)Taşınır mal teslim edilen görevli
251)
Devlet mallarının, yargıda dava açılması,
açılan davaları izleyerek gerekli savunmaların
yapılması şeklinde korunmasına ne ad verilir?
a)Denetsiz koruma
b)Yönetsel koruma
c)Yargısal koruma
d)Fonksiyonel koruma

HALKLA İLİŞKİLER
252)
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a)Halkla ilişkiler, kuruluşun halkın istediklerini
yapmasıdır.
b)Halkla ilişkiler, kuruluş ile halkın isteklerinin
karşılıklı olarak gerçekleşmesidir.
c)Halkla ilişkiler, kuruluşun kendi istediklerini
yapmasıdır.
d)Halkla ilişkiler, kuruluşun halkın sevgisini
kazanmasıdır.

28

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM
253) 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
254)
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
255)
Aşağıdakilerden hangisi "görünüş" ile ilgili
değildir?
a)Kılık-kıyafetin düzgünlüğü
b)Terbiyeli davranma
c)Düzenlilik
d)Kişisel temizlik
256)
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
257)
Aşağıdakilerden hangisi "kişilik" ile ilgili
değildir?
a)Düzgün konuşma
b)Görgülü olma
c)İş birliği yapabilme
d)Sağlıklı olma
258)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
ilkelerinden biridir?
a) Araştırma yapma
b)Politikayı belirleme
c)Birim kurma
d)Dürüst olma
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259)
Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla
ilişkiler açısından önemli değildir?
a)Dekorasyon
b)Şikâyetler
c)Sosyal etkinlikler
d)Basınla ilişkiler
260)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerden
tekrarlama açısından istenmeyen sonuç sayılır?
a)Anımsama
b)Fark etme
c)Bıkma
d)Kavrama
261)
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.
262)
Aşağıdakilerden
hangisi
personelin
görünüşünü etkilemez?
a)Giyeceklerin sade, temiz ve ütülü olması
b)Ellerin bakımlı olması
c)Dişlerin fırçalanması
d)Güler yüzlü olunması
263)
Halkla ilişkiler yönüyle, aşağıdakilerden
hangisi tüm çalışanlarda bulunması gereken
niteliklerden değildir?
a)Gösterişlilik
b)Güvenilirlik
c)Kişilik
d)Görünüş
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264)
Aşağıdakilerden hangisi
vazgeçilmez bir unsurdur?
a)Düzenli olarak terfi etme
b)Deneyimli olma
c)Güvenilir olma
d)Modaya uygun giyinme

iş

hayatında

265)
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
diyalogun bulunması
d)Çalışmaların niçin, nasıl ve ne amaçla
yapıldığının bütün personelce bilinmesi
266)
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel
etkinlikler arasında yer almaz?
a)Yarışmalar
b)Eğitim
c)Resmî yazışmalar
d)Geziler
267)
Aşağıdakilerden hangisi, halkla ilişkilerde
kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir?
a) El ilanları
b)Sergiler
c)Gazeteler
d)Bültenler
268)
"Vitrin ve ilan tahtalarına konulabilecek
küçük boyutlarda duyuru kartlarına ... denir."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
a)broşür
b)bülten
c)el ilanı
d)pankart

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

269)
Ortak semboller (simgeler) sistemi yoluyla
anlamların, duygu, düşünce ve davranışların
aktarılma sürecine ne denir?
a)İletişim
b)Halkla ilişkiler
c)Mesaj
d)Gönderme
270)
Halkla
İlişkiler
araştırması
aşağıdakilerden hangisi yapılmış olur?
a)Sorunlar çözülür.
b)Bir konuda ne yapılacağı belirlenir.
c)Sorunun ana kaynakları saptanır.
d)Hiçbir şey yapılmaz.

ile

271)
Halkla ilişkilerde araştırmaya hangi
konularda başvurulmaktadır?
a)Bilgi verme
b)Çeşitli
kamuların
tutumlarını
ölçme,
değerlendirme
c)Herhangi bir konuyla ilgili konuların tutum
ve/veya davranışlarını etkileme
d)Yukarıdakilerden hepsi
272)
İş hayatında çoğu zaman yarar sağlayan
sözler aşağıdakilerden hangisidir?
a)Ne istiyorsunuz?
b)Niçin geldiniz?
c)Lütfen, teşekkür ederim.
d)Emriniz olur.
273)
Her iletim şemasında kaç temel öge
bulunur?
a)5
b)4
c)3
d)2
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274)
Aşağıdakilerden
hangisi
memurun
göstermesi gereken davranışlardır?
a)Amirlere ve arkadaşlarına saygı ve nezaketle
davranmak
b)Kapı girişlerinde büyüklere yol vermek
c)Odaya girenleri karşılamak
d)Hepsi
275)

"Halkla ilişkiler bir... olgusudur."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)izleme
b)bilgi alma ve verme
c)araştırma ve değerlendirme
d)bilgi toplama

yere

276)
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplama yolu
değildir?
a)Planlama
b)Basını izleme
c)Kuruluş kaynaklarından yararlanma
d)Var olan bilgilerden yararlanma

280)
Onurlu çalışma, güvenirlilik ve doğruluğu
kapsayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tekrarlama
b)Dürüstlük
c)Bütçe
d)İnandırıcılık
281)
"Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin
belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme
aracı" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a)Reklam
b)Propaganda
c)Halk
d)Hiçbiri
282)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
amaçlan arasında sayılmaz?
a)Hizmetlerin verimliliğini artırma
b)Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c)Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d)Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama

277)
Halkla ilişkilerde kullanılan araçlar kaç
çeşittir?
a)6
b)4
c)2
d)1

283)
Aşağıdakilerden hangisi halkla
sürecinin aşamaları arasında değildir?
a)Araştırma
b)Politika
c)Planlama
d)Değerlendirme

278)
Sergiler, hangi
araçlarındandır?
a)İşitsel
b)Yayım ve gör-işit
c)Yazılı ve basılı
d)Hiçbiri

284)
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.

tür

halkla

ilişkiler

279)
Halkla ilişkilerde mutlaka uyulması gereken
kaç ilke vardır?
a)2
b)3
c)4
d)5
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285)
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

290)
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

286)
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.

291)
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.

287)
Sürekli olarak halkın dikkatinin çekilmesi ve
bu dikkatin uyanık tutulması aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
a)Tekrarlama
b)İnandırıcılık
c)Dürüstlük
d)Hiçbiri
288)
"Anlam" açısından halkla ilişkiler kaç grupta
toplanır?
a)1
b)2
c)3
d)4
289)
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)Hiçbiri
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GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ
292)
Aşağıdakilerden hangisi gizlilik dereceli yazı,
doküman ve malzemelerdendir?
a)Tercümeler, basılı kâğıtlar
b)Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c)Fotoğraf filmleri, mikrofilmler
d)Hepsi
293) 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
294)
Aşağıdakilerden
derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b)Tasnif dışı
c)Hizmete özel
d)Güvenlik belgesi

hangisi

gizlilik
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295)
"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
296)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve
kuruluşlarında bina güvenliğinin 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 emin yerde
bulundurulmalıdır.
297)
Aşağıdakilerden
hangisi
personel
güvenirliğinde
dikkat
edilmesi
gereken
hususlardan değildir?
a)Kamu kurum ve kuruluşlarına personel
atanmadan
önce,
güvenlik
soruşturması
yaptırılmalıdır.
b)Zaman zaman gerek duyulan personelin
güvenirliliği yeniden gözden geçirilmelidir.
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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298)
Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi
değildir?
a)Kripto
b)Gizli
c)Çok gizli
d)Kişiye özel
299)
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
damgalanır.
c)Ekler de aynı gizlilik derecesini taşır
d)Gizlilik dereceli evrak, kâğıt sepetine bütün
olarak atılır.
300)
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)Gerek mahfuz oda, gerekse dolap ve masaların,
üç kombineli kilitle donatılmış olması şarttır.
c)Çok gizli evraklar, torba veya çanta gibi kilitli
muhafaza içinde ve "Çok Gizli" gizlilik dereceli
güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilir.
d)Çok gizli evraklar, mahfuz odalar, kasa, çelik
masa veya diğer tipte çelik dolaplar içinde
muhafaza edilirler.
301)
I-Açık ve kapalı metin, aynı yerde
bulundurulmaz.
II-Şifrelenmiş metin, açık olarak gönderilmez.
III-Şifre malzemesinin imhası, yakılarak yapılır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri şifre
güvenlik tertip ve tedbirlerine ilişkindir?
a)Yalnız I
b)I, II
c)l, III
d)I, II, III
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302)

"Telexle gönderilecek bilgiler, mutlaka ..."

Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a)üç nüsha hazırlanmalıdır.
b)kriptolanmalıdır.
c)ilgili bakan tarafından imzalanmalıdır.
d)üç gün içinde teyit edilmelidir.
303)
I-Kodlama
II-Emin kurye
III-Emin yerde bulundurma
Yukarıdakilerden hangisi
"gönderme
güvenlik
tedbirleri"ndendir?
a)I, II
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d)Yalnız I

ya

da hangileri
tertip
ve

MİLLİ GÜVENLİK

306)
1982 Anayasası'na göre Milli Güvenlik
Kurulu kimin başkanlığında toplanır?
a)TBMM Başkanı
b)Genelkurmay Başkanı
c)Başbakan
d)Cumhurbaşkanı
307)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
aşağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir
teşkilattır?
a)Başbakanlığa
b)Cumhurbaşkanlığına
c)Başbakana
d)Başbakan Yardımcısına
308)
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

304)
Devletin anayasal düzeninin, milli 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)Milli güç
b)Milli güvenlik
c)Seferberlik
d)Milli bütünlük

309)
Milli Güvenlik Kurulunun Anayasa'da ve
2945 sayılı Kanun'da belirtilen görevleri dikkate
alındığında adı geçen Kurulun kararları hangi
niteliktedir?
a)MGK kararları Bakanlar Kuruluna tavsiye
mahiyetindedir.
b)MGK kararları bağlayıcı niteliktedir.
c)MGK kararlan kararname niteliğindedir.
d)MGK kararları kanun niteliğindedir.

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

310)
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
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311)
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
312)
Toplumu millet yapan birlik ve bütünlük ile
bunları sağlayan tarihi birikimleri, halkın morali,
eğitim ve kültür düzeyi ile dil, din, gelenek ve
görenekleri 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
313)
Milli Güvenlik Kurulunun temelini teşkil
eden Yüksek Müdafaa Meclisi hangi tarihte
kurulmuştur?
a)1933
b)1949
c)1961
d)1982
314)
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 dâhil bütün menfaatler
d)Devletin mali yükümlülüğü
315)
Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik
konumu itibariyle önemini pekiştiren temel
özelliklerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kafkasya ve Orta Asya petrol ve doğal gazının ana
güzergâhında bulunmaması
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
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316)
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
317)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1992
yılında hangi ülkenin öncülüğüyle kurulmuştur?
a)Rusya Federasyonu
b)Amerika Birleşik Devletleri
c)Türkiye
d)Ukrayna
318)
Türkiye NATO'ya hangi yıl üye olmuştur?
a)1950
b)1952
c)1954
d)1955
319)
Birleşmiş Milletler hangi yıl kurulmuştur?
a)1920
b)1945
c)1952
d)1955
320)
Ülkenin tümüne yönelik bir tehdidin
karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakların
kullanılabilmesi
için
ülkenin
bütününde
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a)Kısmi seferberlik
b)Genel seferberlik
c)Savaş hali
d)Sıkıyönetim
321)
Savaş ilanına aşağıdakilerden hangisi karar
verir?
a)Türkiye Büyük Millet Meclisi
b)Başbakan
c)Bakanlar Kurulu
d)Milli Savunma Bakanı
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322)
Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik
kavramının unsurlarından değildir?
a)Niyet, imkân-kabiliyet, davranış ve eylemler
b)Milli menfaatler
c)Tehdit
d)Tehditlere karşı tedbir alma
323)
Birleşmiş Milletlerin kurucu üye sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)21
b)35
c)46
d)51

HABERLEŞME (İLETİŞİM)
324)
İletişimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar arasındaki ileti alışverişidir.
b)Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.nin
simgeler kullanılarak iletilmesidir
c)İnsanların kolektif olarak toplumsal gerçekliği
yaratıp düzenledikleri süreçtir.
d)Hepsi
325) İnsanların
iletişim
kurma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgilenmek
b)İkna etmek
c)Yönetmek
d)Hepsi

amaçları

326)
İletişimde "kanal"ın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Sinyallerin aktarıldığı fiziksel araçlar
b)Bir alıcı için bir uyaran olarak İşlev gören
mesajlar
c)Mesajı alanlar tarafından içeriğe atfedilen
anlamlar
d)Mesajın hedefe ulaşmasını sağlayacak kodaçıcı
kategori
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327)
"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 onları yorumlaması sürecidir.
328)
Aşağıdaki kuramlardan hangisi kişiler arası
iletişimle ilgili değildir?
a)Bağımlılık
b)Toplumsal nüfuz etme
c)Bağlanma
d)Sosyal alışveriş

329)
Sözsüz iletişimle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Sözsüz iletişim, insanlar arasında konuşma
dışındaki araçlarla gerçekleşen iletişimdir.
b)Ortak kodları olmayan sözsüz iletişim, ilişkideki
öznel bağlama göre ve kişiye göre değişir.
c)Sözsüz iletişimin toplumsal ilişkilerde kimlik
tanımlama işlevi görür.
d)Hepsi
330)
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
331)
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
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332)
"Susma"nın
hangisidir?
a)Denetim kurma
b)Karar verme
ç) Akıl yürütme
d)Hepsi

nedeni

aşağıdakilerden

333)
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)Hiçbiri
334)
Herhangi bir kişiler arası veya grup içi
çatışma durumunda kişiler hangi çözüm yoluna
başvururlar?
a)Uzlaşmaya gitme
b)Rekabete girme
c)Boyun eğme
d)Hepsi
335)
İlk Türk matbaası hangi yılda kurulmuştur?
a)1672
b)1762
c)1727
d)1627

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI
336)
Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinde
bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a)Fark etmek
b)Arz etmek
c)Kabul etmek
d)Emir etmek
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337) Aşağıdaki ifadelerden hangisinde büyük harf
kullanılmaması
gerekirken
büyük
harf
kullanılmıştır?
a)Sevgili Kardeşim,
b)Saime Teyze,
c)Nene Hatun,
d)Zeynep Hanım,
338)
"Türkçede birden fazla heceli kelimelerin
sonunda bulunan 'p, ç, t, k' ünsüzleri, 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
339)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir yazım
yanlışı yoktur?
a)Bir çok
b)Bir kaç
c)Ya da
d)Hiç bir
340)
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.
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341)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemi
bakımından diğerlerinden farklıdır?
a)Ahmet okula yarın başlayacak.
b)Ayşe dün defter aldı.
c)Mehmet Öz ünlü bir doktordur.
d)Ayla okula gitti.
342)
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.

(,)

343)
Resmî yazılarla ilgili olarak aşağıda belirtilen
hangi ifade yanlıştır?
a)Yazımda ilgili Yönetmelik gereği Türk Dil
Kurumu Yazım Kılavuzu'na uyulması 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.
344)
"Cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin
yaptığı işten etkilenen unsura nesne denir."
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde
yoktur?
a)Ali kitabı yere düşürdü.
b)Babam bana çanta aldı.
c)Dün okulda Ahmet'le konuştuk.
d)Hasan defterimi sınıfta buldu.
345)
Aşağıdaki cümlelerden
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?
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"nesne"

hangisinde

bir

346)
"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.
347)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım ve
noktalama bakımından doğrudur?
a)Beklediğimiz otobüs, Ulus'dan kalkıp Kızılay'dan
geçerekmi buraya gelecek?
b)Beklediğimiz otobüs Ulus'dan kalkıp Kızılay'dan
geçerek mi buraya gelecek?
c)Beklediğimiz otobüs Ulus'tan kalkıp Kızılay'dan
geçerek mi buraya gelecek?
d)Beklediğimiz, otobüs Ulus'tan kalkıp, Kızılay'dan
geçerekmi buraya gelecek?
348)
Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler
yanlış yazılmıştır?
a)kg'dan
b)PTT'ye
c)AKDTYK'nun
d)TÜBİTAK'ın
349)
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.
350)
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.
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351)
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.
352)
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?
353)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü
uyumuna uymaz?
a)Ayakkabı
b)Sepet
c)Keman
d)Çiçek
354)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde küçük
ünlü uyumu yoktur?
a)Çamur
b)Burun
c)Kömür
d)Gözlük
355)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde "ile"nin ek
olarak yazılışında bir yanlışlık 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.
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356)
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.
357)
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.
358)
Aşağıdaki sözlerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?
a)Anlım
b)Yalnız
c)Yanlış
d)Kirpik
359)
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.
360)
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.
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361)
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
a)4'üncü sınıf
b)6'ıncı oda
c)3'üncü basamak
d)5'inci oda
362)
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
363)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi
olumsuz, anlamca olumludur?
a)Beni anlayacak yaşta değilsin.
b)Sanki seni anlayamaz mıyım.
c)Sana ayıracak zamanımız yok.
d)Bu yazıyı yazamayacağım.
364)
Aşağıdaki
cümlelerinden
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.

yapıca

hangisinde,

365)
"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
366)
"Bütün gün annesine, babasına ve
kardeşlerine hizmet etti." cümlesinin yapısı
nasıldır?
a)Sıralı cümle
b)Birleşik cümle
c)Basit cümle
d)Olumsuz cümle
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367)
Aşağıdaki sözlerin hangisinden büyük harfle
yazılması gereken sözcükler 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.
368)
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.
369)
Aşağıda yer alan birleşik
hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a)Dil balığı
b)Çek yat
c)Gece kondu
d)Biçer döver

kelimelerin

370)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yazım
yanlışı vardır?
a)Biyografi
b)Kilogram
c)Paragraf
d)Fotograf
371)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım
yanlışı yoktur?
a)Ali gelecekmiydi?
b)Hasan gitmekten vazgeçti mi?
c)Sen gidecekmisin?
d)Ayşe gelmekten vazmıgeçti?
372)
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
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373)
"Gezginci bir şair olan Karacaoğlan gördüğü
güzellere âşık olur." cümlesinde aşağıdaki
kelimelerin hangisinden sonra virgül (,)
getirilmelidir?
a)Karacaoğlan
b)Güzellere
c)Olan
d)Gezginci
374)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde yazım
yanlışı vardır?
a)Birkaç
b)Bir gün
c)Arz ederim
d)Her hangi bir
375)
İlgi eki olan "ki" bitişik, bağlaç olan "ki" ayrı
yazılır.
Buna göre aşağıdakilerden 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.
376)
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.

377)
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
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

İNSAN HAKLARI
378)
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.
379) Aşağıdakilerden
hangisi
kapsamına girmez?
a)Yaşam hakkı
b)Özgürlük hakkı
c)Mülkiyet hakkı
d)Oy kullanma hakkı
380)
"Birinci Kuşak İnsan
nitelendirilen
haklar
hangileridir?
a)Ekonomik ve Sosyal haklar
b)Dayanışma haklan
c)Kişisel ve Siyasal Haklar
d)Sosyal ve Kültürel haklar
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bütünlüğünü

doğal

haklar

Hakları" olarak
aşağıdakilerden

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM
381)
Aşağıdakilerden hangisi "Birinci Kuşak İnsan
Hakları"nın özelliklerinden biri değildir?
a)Negatif statü hakları (koruyucu haklar)
niteliğindedir.
b)Devletin sınırlandırılmasına yönelik haklardır.
c)Kişiye, özel ve bağımsız bir eylem alanı sağlar.
d)Devlet bu haklara ilişkin düzenleme yapamaz.
382)
Üçüncü Kuşak
hangisiyle anılmaz?
a)Dayanışma hakları
b)Değişim hakları
c)Kalkınma hakları
d)Yeni haklar

Haklan

aşağıdakilerden

383)
İnsan hakları ilk kez ne zaman hem içerik
hem koruma hem de denetim yönlerinden
uluslararası bir nitelik kazanmıştır?
a)Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasıyla
b)Dünya Sağlık Örgütünün kurulmasıyla
c)Uluslararası Çalışma Örgütünün kurulmasıyla
d)Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulmasıyla
384)
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)Özel konulu belge niteliğini taşımazlar.
385)
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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386)
Birleşmiş Milletler Örgütünün kurucu üye
sayısı kaçtır?
a)51
b)192
c)10
d)47
387)
Birleşmiş Milletler Örgütünün
yargısal organı hangisidir?
a)Genel Sekreterlik
b)Uluslararası Adalet Divanı
c)Güvenlik Konseyi
d)Genel Kurul

temel

388)
Uluslararası Adalet Divanı hangi şehirde
faaliyetlerini yürütmektedir?
a)Paris
b)Viyana
c)La Haye
d)Cenevre
389)
İnsan haklarıyla ilgili uluslararası kurallar
üretme süreci ilk kez hangi kurumla başlar?
a)Milletler Cemiyeti
b)Birleşmiş Milletler
c)Uluslararası Çalışma Örgütü
d)Avrupa Konseyi
390)
İnsan
Hakları
Avrupa
Sözleşmesi
çerçevesinde bireysel başvuru hakkı ülkemizde
hangi yıl tanınmıştır?
a)1987
b)1956
c)1966
d)1977
391)
Avrupa Yerel ve Bölgesel
Kongresi aşağıdaki kuruluşların
bünyesinde oluşturulmuştur?
a) Avrupa Birliği
b)Birleşmiş Milletler
c)Avrupa Konseyi
d)Avrupa Ekonomik Topluluğu

Otoriteler
hangisinin
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392)
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
393)
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi özel
koruma ve denetim sistemi oluşturmuştur?
a) Çocuk Haklan Sözleşmesi
b)İşkenceye ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da
Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme
c)a ve b
d)Hiçbiri
394)
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)Hiçbiri
395)
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi kimi insan
kesimleri ya da guruplarına 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
396)
Uluslararası Adalet Divanı hangi insan
hakları koruma sistemi içinde yer almaktadır?
a)Avrupa Konseyi
b)Amerikan Devletler Örgütü
c)Afrika Birliği Örgütü
d)Birleşmiş Milletler Örgütü
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397)
Birinci kuşak insan hakları aşağıdaki hak
grup/gruplarından
hangisine
karşılık
gelmektedir?
a)Barış hakkı
b)Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
c)Kişisel ve siyasal haklar
d)Hiçbiri
398)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ikinci kuşak
insan hakları açısından yanlıştır?
a)"Sosyal eşitlik" düşüncesini barındırırlar.
b)İsteme haklarıdır.
c)Negatif statü haklarıdır.
d)Sanayi
devrimi
sonrası
gelişme
ve
mücadelelerin ürünüdür.
399)
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)a ve b
400)
Aşağıdaki
ifadelerin
hangisi
1982
Anayasasının değişikliğe uğramamış ilk hali
çerçevesinde yanlıştır?
a)Hak ve özgürlükleri tanımakla birlikte geniş
yasaklama ve kısıtlamalar getirmiştir.
b)1961 Anayasasındaki "insan haklarına dayalı
devlet" ilkesi yerini "insan haklarına saygılı
devlet" ilkesine bırakmıştır.
c)Temel haklar listesine sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkı gibi yeni haklar da
getirmiştir.
d)Özgürlüğün "kural", sınırlamanın "istisna"
olması yaklaşımını benimsemiştir.
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401)
Aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
1961
Anayasası'nda hakların düzenlenmesi açısından
doğrudur?
a)Temel haklar arasında sosyal haklara geniş
biçimde yer verilmiştir.
b)"İnsan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı
bağımlılığı" ilkesi benimsenmiştir.
c)Ayrıntılı bir güvence sistemi oluşturulmuştur.
d)Hepsi
402)
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 "tamamlayıcı" niteliktedir.
d)b ve c

SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
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