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ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
1) “Misak-ı Millî” hangi tarihte kabul edilmiştir?
a) 10 Ocak 1920
b) 12 Kasım 1919
c) 25 Ekim 1920
d) 28 Ocak 1920
2) 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
3) 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 Derneği
4) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Karadeniz’de
bir Rum devleti kurmak için faaliyet
göstermiştir?
a) Taşnak ve Hınçak
b) Alyans Israilit
c) Trabzon Müdafaa-ı Hukuk
d) Pontus Rum
5) 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
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6) Aşağıdakilerden hangisiyle millî teşkilatlar tek
çatı altında toplanmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Amasya Genelgesi
c) Erzurum Kongresi
d) TBMM’nin Açılması
7) Aşağıdakilerden
hangisi
Kurtuluş
Savaşı
döneminde TBMM ile Rusya arasında imzalanan
bir antlaşmadır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Brest-Litovsk Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması
8) Hatay’ın Anavatan’a katılış yılı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 1939
b) 1938
c) 1935
d) 1940
9) Aşağıdakilerden
hangisi
ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) Meşrutiyetçilik

Atatürk’ün

altı

10) 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
11) 1934 yılında Türk kadını aşağıdaki haklardan
hangisini kazanmıştır?
a) Medeni nikâh
b) Belediye seçimlerine katılma hakkı
c) Kılık kıyafetinde değişiklik yapılması
d) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
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12) Türkçenin bir bilim dili olması için araştırmalar
yapmak amacıyla 1932 yılında Atatürk
tarafından hangi bilimsel kurum kurulmuştur?
a) Türk Tarih Kurumu
b) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
c) Türk Dil Kurumu
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

18) Aşağıdakilerden hangisi Türk devrimini en
kapsamlı biçimde açıklar?
a)Ulusal egemenlik savaşıdır.
b)Ulusal bağımsızlık savaşıdır.
c)Bağımsızlık, egemenlik ve çağdaşlaşma savaşıdır.
d)Düşmanı yurttan atmak için yapılan kurtuluş

13) 1925 yılında Atatürk’ün şapka ile halkı
selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rize
b) Eskişehir
c) Kastamonu
d) Ordu

19) Türkiye’nin ilk Anayasası hangi tarihte kabul
edilmiştir?
a )1921
b) 1938
c) 1936
d )1960

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

hangisi

20) İlk
TBMM’de
aşağıdakilerden
hangisi
diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?
a) Yeni Türk Devleti’nin Anayasasının kabulü
b) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın onaylanması
c) Gümrü Barış Antlaşması’nın onaylanması
d) Saltanatın kaldırılması

15) İtilaf Devletleri, aşağıdakilerden hangisi ile
Sevr’in maddelerini biraz yumuşatıp Türk
milletine kabul ettirmek istemişlerdir?
a) Londra Konferansı
b) Lozan Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

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

ilkelerinden

16) Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin
sonucunda toplanmıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Birinci İnönü Muharebesi
c) İkinci İnönü Muharebesi
d) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
17) Aşağıdaki
sorunlardan
hangisi
Konferansı’nda halledilememiştir?
a) Hatay Sorunu
b) Kapitülasyonlar
c) Doğu Trakya Sorunu
d) Yunan Sınırı
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Lozan

savaşıdır.

22) Hatay dışındaki bugünkü Türkiye-Suriye sınırı
hangi antlaşma ile çizilmiştir?
a) Gümrü
b) Kars
c) Moskova
d) Ankara
23) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce
gerçekleşmiştir?
a) Kılık kıyafette değişiklik
b) Harf inkılâbı
c) Cumhuriyetin ilanı
d) Saltanatın kaldırılması

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
24) Aşağıdakilerden hangisi ile Millî Mücadele'de
savaşlar dönemine son verilmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması '
b) Ankara Antlaşması
c) Sevres (Sevr) Antlaşması
d) Mudanya Ateşkes Antlaşması

30) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele taraftarı
cemiyetlerden biri değildir?
a) Trakya-Paşaeli Cemiyeti
b) İzmir Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
c) Sulh-u Selamet-i Osmaniye Fırkası
d) Redd-i İlhak

25) Yunan orduları ile TBMM ordusu arasında
yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sakarya
b) II. İnönü
c) Büyük Taarruz
d) I. İnönü

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

26) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele’de
yararlı cemiyetlerin özelliklerinden birisi
değildir?
a) Millîdirler.
b) Milliyetçilik fikrinin etkisi altındadırlar.
c) Başlangıçta bölgeseldirler.
d) Azınlıklarla İşbirliği halindedirler.
27) Doğu Cephesi’nde Ermenilerin
aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
erdirilmiştir?
a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Sevr Antlaşması
d) Lozan Antlaşması

saldırıları
ile sona

28) Osmanlı devleti I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki
cephelerin hangisinde savaşmamıştır?
a) Galiçya Cephesi
b) Suriye Cephesi
c) Sudan Cephesi
d) Kanal Cephesi
29) Avrupa’da gerçekleşen olaylardan hangisi
Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecinin
hızlanmasında diğerlerine göre daha büyük rol
oynamıştır?
a) Fransız Devrimi
b) Rönesans ve Reform Hareketleri
c) Magna Carta
d) Sanayi Devrimi
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32) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi I. Dünya
Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti ile imza
edilmiştir?
a) Versailles (Versay) Antlaşması
b) Sevres (Sevr) Antlaşması
c) Neuilly (Nöyi) Antlaşması
d) Saint-Germen (Sen-Jermen) Antlaşması
33) Aşağıdakilerden hangisi azınlıkların kurduğu
cemiyetlerden birisi değildir?
a) Mavri Mira
b) Pontus Rum
c) Redd-i İlhak Cemiyeti
d) Taşnak ve Hınçak
34) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı aşağıdakilerin
hangisinden hemen sonra gerçekleşmiştir?
a) İzmir’in işgali
b) Paris Barış Konferansı
c) İstanbul’un işgali
d) Sevr Antlaşması
35) TBMM Hükümetini ve Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk
İtilâf Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere
b) Rusya
c) Fransa
d) İtalya
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36) Moskova Antlaşması TBMM Hükümeti ile hangi
devlet arasında imzalanmıştır?
a) İngiltere
b) İtalya
c) Rusya
d) Fransa

42) Lozan’da çözülemeyen sınır aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Türkiye - Suriye
b) Türkiye - İran
c) Türkiye - Irak
d) Türkiye – Yunanistan

37) Doğu
sınırları
kesin
olarak
antlaşmalardan
hangisinden
belirlenmiştir?
a) Mudanya Ateşkes Antlaşması
b) Sevr Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Ankara Antlaşması

43) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son
padişahıdır?
a) Vahdettin
b) Abdülmecit Efendi
c) Kanuni Sultan Süleyman
d) Yavuz Sultan Selim

aşağıdaki
sonra

38) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi bir Rum
devleti kurmayı amaçlamıştır?
a) Konya ayaklanması
b) Yozgat ayaklanması
c) Pontus ayaklanması
d) Kuvay-ı İnzibatiye
39) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanda
yapılan yeniliklerden birisi değildir?
a) İzmir İktisat Kongresi
b) Devletçilik uygulaması
c)Uluslararası takvime ve saat sistemine geçilmesi
d) Kabotaj Yasası
40) Millî Mücadele sırasında yapılan hangi antlaşma
ile güney sınırlarımız belirlenmiştir?
a) Ankara Antlaşması
b) Kars Antlaşması
c) Moskova Antlaşması
d) Gümrü Antlaşması
41) Devletin,
özel
sermaye
tarafından
yapılamayacak olan işleri kendisinin yapacağını
ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devletçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Laiklik
d) İnkılâpçılık
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44) Atatürk'ün subay olarak gittiği ilk görev yeri
neresidir?
a) Tahran
b) Trablusgarp
c) Çanakkale
d) Şam
45) Atatürk TBMM'yi hangi tarihte açmıştır?
a) 23 Nisan 1920
b) 28 Ocak 1920
c) 16 Mart 1920
d) 18 Nisan 1923
46) Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 23 Nisan 1920
b) 29 Ekim 1923
c) 16 Mart 1926
d) 3 Mart 1924
47) Aşağıdaki kişilerden hangisi Atatürk'ten sonra
Cumhurbaşkanı seçilmiştir?
a) Celal Bayar
b) Fahri Korutürk
c) İsmet İnönü
d) Cemal Gürsel
48) 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
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49) Atatürk hangi savaşta gösterdiği başarı ile
“Anafartalar Kahramanı” unvanını almıştır?
a) Büyük Taarruz
b) Sakarya Meydan Muharebesi
c) Çanakkale Savaşı
d) Birinci İnönü Muharebesi

56) Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılan
bir inkılâptır?
a) Kılık kıyafet inkılâbı
b) Medeni Kanun'un kabulü
c) Öğretim birliğinin sağlanması
d) Saltanatın kaldırılması

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

57) Kadınlarımız milletvekili olma hakkını ne zaman
elde etmiştir?
a) 1930
b) 1934
c) 1919
d) 1925

51) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün altı temel
ilkesinden biri değildir?
a) Laiklik
b) Halkçılık
c) Millî Egemenlik
d) Cumhuriyetçilik

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

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

59) Atatürk “Gazi” unvanını hangi savaştan sonra
almıştır?
a) Sakarya Meydan Muharebesi
b) Başkumandanlık Meydan Muharebesi
c) Çanakkale Savaşları
d) İkinci İnönü Muharebesi

53) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmiştir?
a) Hukuk alanında inkılâplar yapılmıştır.
b) Borçlar Kanunu değişmiştir.
c) Askerlik alanında inkılâplar yapılmıştır.
d) Öğretim birliği sağlanmıştır.

60) Mustafa Kemal’e hangi
girişiminde bulunulmuştur?
a) İzmir
b) Afyon
c) Ankara
d) İstanbul

54) 25 Kasım 1925’de aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmiştir?
a) Şapka Kanunu
b) Medeni Kanun
c) Tekkelerin kapatılması
d) Borçlar Kanunu
55) Türk denizlerinde gemi işletme ve ticaret yapma
hakkı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır?
a) Teşvik-i Sanayi Kanunu
b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) Kabotaj Kanunu
d) İzmir İktisat Kongresi
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ilimizde

suikast

T.C. ANAYASASI
61) Ülkemizde
siyasal
haklar
“sınırlı
oy”
çerçevesinde ilk kez hangi anayasada yer
almıştır?
a) 1876 Kanuni Esasisi
b) 1924 Anayasası
c) 1961 Anayasası
d) 1982 Anayasası
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62) I- Halifeliğin kaldırılması
II- “Devletin dini islamdır” kuralının anayasadan
çıkarılması
III- Saltanatın kaldırılması
IV- Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
Türkiye’de laiklikle bağdaşmayan unsurların
ayıklanmasına ilişkin yukarıda yer verilen
gelişmelerin
kronolojik
sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
a) III-I-IV-II
b) II-I-III-IV
c) III-I-II-IV
d) I-II-III-IV
63) Kamulaştırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a) Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan
doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının
bedeli mutlaka peşin ödenir.
b) Özel mülkiyette bulunan taşınır ve taşınmaz
mallara el konulmasıdır.
c) Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan
artırım bedelinin aynen ödenmesi kuraldır.
d) Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği
hallerde taksitlendirme süresi 10 yılı aşamaz.
64) Bir
devletin
demokratik
olması
için
aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a) Serbest seçim ve temsil ilkesi
b) Yasalar önünde eşitlik ilkesi
c)Kişinin devlete karşı temel hak ve hürriyetlerinin
korunması ilkesi
d) Parlamenter rejimin benimsenmesi ilkesi
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65) Aşağıdakilerden
hangisi
Meclis
Başkanı
seçiminde uygulanan usuldür?
a)İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki,
üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu
aranır; üçüncü oylamada salt çoğunluk
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada fazla oy alan aday Başkan seçilir.
b)İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki,
üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu
aranır; üçüncü oylamada salt çoğunluk
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada da herhangi bir aday salt çoğunluğu
sağlayamazsa seçim yenilenir.
c)İlk iki oylamada üye tamsayısının salt
çoğunluğu, üçüncü oylamada üye tamsayısının
üçte ikisi aranır; üçüncü oylamada üçte ikisi
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada fazla oy alan aday Başkan seçilir.
d)İlk iki oylamada üye tamsayısının salt
çoğunluğu, üçüncü oylamada üye tamsayısının
üçte ikisi aranır; üçüncü oylamada üçte ikisi
sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü
oylamada da herhangi bir aday salt çoğunluğu
sağlayamazsa seçim yenilenir.
66) “Meclisin yasama dokunulmazlığının kaldırılması
kararına karşı, kararın alındığı tarihten
başlayarak ... gün içinde, ilgili milletvekili veya
herhangi bir milletvekili, kararın Anayasaya,
kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali
için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
Mahkeme, iptal istemini ... gün içerisinde kesin
karara bağlar.”
Bu
cümlede
boş
bırakılan
yerlere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) on beş - otuz
b) yedi - otuz
c) yedi - on beş
d) on beş - kırk beş
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67) Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ne demektir?
a) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural
olarak siyasi sorumsuzluktur.
b) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural
olarak cezai sorumsuzluktur.
c) Sadece eylem ve işlemleri ile ilgili ve kural
olarak mutlak sorumsuzluktur.
d) Sadece görev ve yetkileri ile ilgili ve kural
olarak hukuki sorumsuzluktur.
68) “Hangi yönetmeliklerin
yayımlanacağı... belirtilir.”

Resmi

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
b) Dışişleri Bakanı
c) Başbakan
d) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Gazete’de

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Anayasayla
b) Kanunla
c) Başbakanlık genelgesiyle
d) Kanun Hükmünde Kararnameyle
69) Danıştay kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında kaç ay içinde
görüşlerini bildirmek zorundadır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6
70) Din ve vicdan hürriyetine ilişkin aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
a)Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine
sahiptir.
b)Kimse dince kutsal sayılan şeyleri istismar
edemez ve kötüye kullanamaz.
c)Kimse, dinî İnanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz.
d)Din ve ahlak eğitim ve öğretimi dini cemaatler
aracılığıyla verilir.
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71) “Ölüm, çekilme veya başka bir sebeple
Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde
yenisi seçilinceye kadar ... Cumhurbaşkanlığına
vekillik eder.”

72) “Vatandaşların
kanunen
mahkemeden
başka
bir
çıkarılamamasına ... denir.”

tâbi
merci

olduğu
önüne

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Yargının bağımsızlığı
b) Hâkim ve savcılık teminatı.
c) İnsan haklarının korunması
d) Kanuni hâkim güvencesi
73) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın suç ve
cezalara ilişkin getirdiği ilkelerden değildir?
a) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen
yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya
bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
b)Suçluluğu mahkeme kararıyla sabit oluncaya
kadar, kimse suçlu sayılamaz.
c) Ceza sorumluluğu şahsîdir.
d)Hiçbiri
74) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre
temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında
uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
a) Sınırlama yasa ile yapılmalıdır.
b)Sınırlamalar Anayasa’da belirtilen sebeplere
dayandırılmalıdır.
c)Sınırlandırma ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır.
d)Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel
sınırlandırmalar öngörüldükleri amaç dışında
kullanılabilir.
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ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
75) Devletin temel organları, millete ait egemenliği
hangi esaslara göre kullanabilir?
a)Anayasa’nın koyduğu esaslara göre
b)Türkiye Büyük Millet Meclisinin koyduğu
esaslara göre
c)Kanunların koyduğu esaslara göre
d)Yasama, yürütme ve yargının belirlediği
esaslara göre
76) “Kuvvetler
ayrılığı,
nitelik
bakımından
birbirinden farklı olan yasama, yürütme ve yargı
faaliyetlerinin,
ayrı
ayrı
organlarca
kullanılmasıdır. Söz konusu üç faaliyetin aynı
organca kullanılması ilkesi ise ‘kuvvetler birliği’ni
ifade eder.”
Türkiye’de aşağıdaki anayasalardan hangisiyle
birlikte “kuvvetler birliği” ilkesi uygulanmıştır?
a) 1924 Anayasası
b) 1961 Anayasası
c) 1921 Anayasası
d) 1982 Anayasası
77) “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli
dayanışma ve adalet anlayışı içinde, ..., Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devletidir”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) milletçe saygılı
b) egemenlik haklarına saygılı
c) her zümreye saygılı
d) insan haklarına saygılı
78) “Türkiye Devleti, ... bölünmez bir bütündür.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) ülkesi ve milletiyle
b) ülkesi ve toprağıyla
c) devleti ve milletiyle
d) ülkesi ve rejimiyle
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79) Öğrenim hakkı, çalışma hakkı ve sosyal güvenlik
hakkı hangi tür temel hak ve özgürlüklerdendir?
a) Demokratik haklar
b) Katılma hakları
c) isteme hakları
d) Koruyucu haklar
80) Aşağıdakilerden hangisi “yaşama ve maddimanevi varlığı koruma hakkı”nın istisnalarından
değildir?
a)Ayaklanmanın bastırılması fiilleri
b)Konut dokunulmazlığı ihlali
c)Meşru müdafaa hali
d)Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine
getirilmesi
81) Dernekler,
tüzüklerinin
gazetede
yayımlanmasından itibaren kaç ay içinde ilk
genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını
oluşturmak zorundadırlar?
a) dört ay içinde
b) üç ay içinde
c) sekiz ay içinde
d) altı ay içinde
82) Aşağıdakilerden hangisi grev hakkı ve lokavtın
Anayasa’ya uygun bir şekilde kullanılmasıdır?
a) İşyeri işgali
b) İşi yavaşlatma
c) Verim düşürme
d) Hiçbiri
83) “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve
çevre kirliliğini önlemek devletin ve ... ödevidir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a)Çevre ve Orman Bakanlığının
b)memurların
c)vatandaşların
d)belediyelerin

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
84) Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.
b)Ortaöğretim
ve
yükseköğretim
devlet
okullarında parasız yapılır.
c)Kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olan
ilköğretim, devlet okullarında parasız olarak
yapılır.
d)Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına
göre yapılır.
85) Aşağıdakilerden hangisi Mecliste sürekli bulunan
komisyonlardan değildir?
a)Mülkiyet Hakkı Komisyonu
b)Dilekçe Komisyonu
c)Çevre Komisyonu
d)Adalet Komisyonu
86) Aşağıdakilerden hangisi içerikleri ve yapılış
usulleri bakımından yasama işlemlerindendir?
a) Bakanlar Kurulu Kararları
b)Yönetmelikler
c) Tüzükler
d)Meclis Kararları
87) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli
bir konunun, TBMM Genel Kurulunda
görüşülmesine ne denir?
a)Soru
b)Meclis araştırması
c)Genel görüşme
d)Meclis soruşturması
88) Aşağıdakilerden
hangisi
Danıştayın
görevlerinden değildir?
a) İdari davaları görmek
b)Kanunların yürürlüğünü durdurmak
c) Tüzük tasarılarını incelemek
d)İdari uyuşmazlıkları çözmek

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI
89) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti’nin
temel
organlarından olan yasama organı, ulusça genel
oyla seçilen beş yüz elli milletvekilinden oluşur.
b)Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa ile
kendisine verilmiş olan yasama yetkisini Türk
Ulusu adına kullanır.
c)Anayasa uyarınca devletin başı sıfatını taşıyan
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için, kırk yaşını
doldurmuş, yükseköğrenim yapmış olmanın yanı
sıra milletvekili sıfatını da taşımak gerekir.
d)Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı,
Cumhurbaşkanınca ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri arasından atanır.
90) Anayasa’ya göre, bakanlıkların kurulması,
kaldırılması, görevleri, yetkileri ve örgütlenmesi
yasa ile düzenlenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bakanlıkların kuruluş ve
görevlerini düzenleyen yasadır?
a) 1580 sayılı Yasa
b)3046 sayılı Yasa
c) 2709 sayılı Yasa
d)2547 sayılı Yasa
91) Bakanlık taşra teşkilatının görevi nedir?
a)Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek
ve yürütmekte oldukları hizmetleri yetki genişliği
esasına göre vatandaşlara sunmak
b)Görev alanlarıyla ilgili konularda Bakanlar
Kuruluna danışma ya da tavsiye niteliğinde görüş
bildirmek
c)Bakanlığın
sorumlu
olduğu
hizmetlerin
yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili amaç ve politika
tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve
sağlama, eş güdüm, gözetim ve izleme, yönetimi
geliştirme ve denetim gibi görevleri merkezi
olarak yerine getirmek
d)İl, belediye veya köy halkının mahalli müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak
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ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
92) Aşağıdakilerden hangisi, Anayasa’da bir yerel
yönetim kuruluşu olarak yer almaz?
a) İl Özel İdareleri
b)Siyasi parti il ve ilçe kuruluşları
c) Belediyeler
d)Köyler
93) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan
yüksek mahkemelerden birisi değildir?
a)Anayasa Mahkemesi
b)Yargıtay
c)Sayıştay
d)Danıştay
94) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin örgütsel
yapısı içerisinde yer almaz?
a) Genel Kurul
b) Başkanlık Divanı
c) Danışma Kurulu
d) Devlet Denetleme Kurulu
95) Aşağıdaki birimlerden hangisi köy yönetimi
içerisinde yer almaz?
a) Muhtar
b)Köy Derneği
c) İhtiyar heyeti
d)Köy encümeni
96) Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak aşağıdaki
bilgilerden hangisi doğrudur?
a)Cumhurbaşkanı,
sadece
TBMM
üyeleri
arasından seçilebilir.
b)Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve en az
ortaöğrenim yapmış olmalıdır.
c) Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir süre için seçilir.
d)Bir kimse, iki kez Cumhurbaşkanı seçilemez.
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97) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliğinin görevlerinden değildir?
a)Cumhurbaşkanına
yapılan
başvuruları
değerlendirmek, Yüksek Makama sunmak ve
bunlar hakkında gerekli işlemleri yapmak
b)Cumhurbaşkanının yurt içi ve yurt dışı gezileri
ile ilgili işlemleri yürütmek
c)Cumhurbaşkanının isteği üzerine, silahlı
kuvvetler ve yargı organları dışındaki tüm kamu
kurum ve kuruluşlarında her türlü inceleme,
araştırma ve denetlemeleri yapmak
d)Cumhurbaşkanlığının
güvenliğini,
Cumhurbaşkanı ile aile bireylerinin yakın
korunmasını sağlamak için gereken önlemleri
almak
98) Bakanlar Kurulu kimlerden oluşur?
a) Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar
b)Başbakan ve bakanlar
c) Başbakan ve Devlet bakanları
d) Başbakan ve Başbakan yardımcıları
99) I-Başbakana yardım etmek ve Bakanlar
Kurulunda eş güdüm sağlamak üzere
görevlendirilirler.
II-Başbakan yardımcıları TBMM üyesi olmak
zorundadırlar.
III-Hükümetin oluşumu ve genel siyasetinin
yürütülmesinin gerektirdiği sayıda belirlenen
bakanlar Başbakan yardımcılığına atanırlar.
IV-Başbakan yardımcıları Başbakanın onayıyla
görevlendirilirler.
Başbakan yardımcıları ile ilgili olarak yukarıdaki
bilgilerden hangileri doğrudur?
a) I, II, III
b) I, III, IV
c) II, III
d) I, III

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
100)
“Başbakana yardım etmek, Bakanlar
Kurulunda eş güdüm sağlamak, başbakan
tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,
özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe
ve bilgilerinden yararlanılmak amacıyla,
Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı
ile sayıları beşi aşmamak kaydıyla ...
görevlendirilebilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Başbakan yardımcıları
b) bakanlar
c) Bakan yardımcıları
d) müsteşarlar

yere

101)
Yargı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a)Yasama ve yürütme ile idare, yargı kararlarına
uymak zorundadır.
b)Yargı
yetkisi
TBMM
adına
bağımsız
mahkemelerce kullanılır.
c)Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri,
işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.
d)Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunulamaz.
102)
“İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür
ve ... düzenlenir; idarenin kuruluş ve görevleri
ise, ... esaslarına dayanır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a)yönetmelikle - merkezden yönetim ve yerinden
yönetim
b)kanunla - merkezi yönetim ve yetki genişliği
c)kanunla - merkezden yönetim ve yerinden
yönetim
d)yönetmelikle - merkezi yönetim ve yetki
genişliği

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

103)
I-Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile
yetkileri, yetki genişliği ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir.
II-Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde
kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
yerindelik denetimi yetkisine sahiptir.
III-Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin
görülmesi amacı ile kendi aralarında, Bakanlar
Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri,
yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare
ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir.
IV-Yerel yönetimlere, büyüklükleri ile orantılı
gelir kaynakları sağlanır.
Yerel yönetimler ile ilgili olarak yukarıdaki
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız III
b) I, III
c) I, II, III
d) III, IV
104)
Aşağıdakilerden hangisi “hizmet yönünden
yerinden yönetim kuruluşları” arasında yer
almaz?
a) Üniversiteler
b) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
d) İl Özel İdareleri
105)
Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin
taşra kuruluşu niteliğindeki bölge yönetimi
kapsamında değildir?
a) Bölge müdürlükleri
b) GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı
c) Türkiye Barolar Birliği
d) Kalkınma Ajansları
106)
Aşağıdakilerden
hangisi
organlarından biri değildir?
a) Rektör
b) Dekan
c) Senato
d) Üniversite Yönetim Kurulu

üniversite
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107)
I-İdarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün
olduğu, teşkilatlanmada, görev ve yetkilerin
belirlenmesinde bu bütünlüğün bozulamayacağı
ilkesi
II-Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında
etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve
koordinasyonun sağlanmasının esas olduğu
ilkesi
III-Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında,
3046 sayılı Kanun’a dayalı olarak çıkarılacak
yönetmeliklerin esas alınacağı ilkesi
IV- Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir
bakanlık tarafından veya sorumluluğunda
yürütülmesinin, atıl kapasite ve kaynak israfının
önlenmesinin esas olduğu ilkesi
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri,
bakanlıklarla ilgili olarak yapılacak her türlü
düzenlemelerde uyulması gereken ilkelerdendir?
a) Yalnız III
b) II, III, IV
c) I, II, III
d) I, II, IV
108)
Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez
teşkilatı birimlerinden değildir?
a) İhtisas birimleri
b) Ana hizmet birimleri
c) Danışma ve denetim birimleri
d)Yardımcı birimler
109)
Aşağıdakilerden hangisi bakanlık taşra
teşkilatı kuruluşları arasında yer almaz?
a) İl valisine bağlı il kuruluşları
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları
c) İl valisine bağlı il özel idareleri
d)Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları
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110)
Bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarındaki
hiyerarşik kademeler ve birim unvanları
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
sıralanmıştır?
a)Bölge Müdürlüğü - Şube Müdürlüğü veya
Başmühendislik - Şeflik veya Mühendislik
b)Vali - İl müdürlüğü - Şube Müdürlüğü - Şeflik Memurluk
c)Kaymakam - İlçe Müdürlüğü - Şube Müdürlüğü
(ihtiyaç bulunan ilçelerde) - Şeflik - Memurluk
d)Bölge Müdürlüğü - Vali - İl müdürlüğü - Şube
Müdürlüğü - Şeflik
111)
“Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı,
danışma, denetim ve yardımcı birimlerin
kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve
sorumlulukları ... düzenlenir. Diğer daire
başkanlıkları ile şube müdürlükleri hizmetin
özelliğine göre ilgili bakanlığın teklifi üzerine ...
ile kurulur, kaldırılır, aynı bakanlık içerisinde
veya
bakanlıklar
arasındaki
bağlantısı
değiştirilir.”
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) Kanunla - Kararname
b) Yönetmelikle - Kararname
c) Yönetmelikle - Bakanlar Kurulu Kararı
d) Kanunla - Bakanlar Kurulu Kararı
112)
“Şeflik ve memurluklar ilgili hizmet birimi
veya kuruluşun teklifi üzerine ... ile kurulur.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Kanun
b) Yönetmelik
c) Bakanlık onayı
d) Bakanlar Kurulu kararı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

yere

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
113)
I-İlçe genel yönetiminin başı ve mercii
kaymakamdır. Kaymakam, ilçede hükümetin
temsilcisidir ve ilçenin genel idaresinden
sorumludur.
II-Kaymakamlığa mülki idare amirliği hizmetleri
veya emniyet hizmetleri sınıfından olan kamu
görevlileri vekâlet edebilirler.
III-Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler
Kurulu (Encümen)nun seçimi, İçişleri Bakanının
oluru üzerine ortak karar ve Cumhurbaşkanının
onayıyla atanırlar.
IV-Kaymakam başkanlığında, “ilçe idare şube
başkanları” ve “ilçe idare kurulu” ilçe yönetim
örgütünü oluşturur.
İlçe yönetimi ile ilgili olarak yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I, II, III
b) II, III, IV
c) I, III, IV
d) I, II, IV
114)
Aşağıdakilerden
hangisi
“Bağımsız
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar” arasında
yer alır?
a) Yükseköğretim Kurulu
b) Milli Güvenlik Kurulu
c) Rekabet Kurumu
d) Devlet Personel Başkanlığı
115)
Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi
alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek
üzere kurulan teşkilata ne ad verilir?
a) İktisadi Devlet Teşekkülü
b) Kamu İktisadi Kuruluşu
c) Kamu İktisadi Teşebbüsü
d) Fon
116)
Bir derneğin, kamuya yararlı dernek olup
olmadığı nasıl tespit edilir?
a)Anayasa ile
b)Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak çıkarılan idari kararla
c)Cumhurbaşkanı kararnamesi ile
d)İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
kararıyla

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
117)
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile düzenlenmemiştir?
a) Hizmet şartları
b)Atanma ve yetiştirilme
c) Emeklilik
d) İlerleme ve yükselme
118) Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına
tanınan genel haklardan değildir?
a) Uygulamayı isteme
b )Güvenlik
c) Grev
d) İzin
119)
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile öngörülen sosyal hak ve
yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b)Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği
d) Ölüm yardımı ödeneği
120)
Devlet
memurlarının
müracaat
ve
şikâyetlerinde
izlenecek
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.
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121)
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
122)
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
123)
Memurlara, verilecek raporda gösterilecek
lüzum üzerine, (uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük haklan
korunarak en çok kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay
124)
Doğum yapan Devlet memurlarına en çok
kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?
a) 12
b) 24
c) 10
d) 8
125)
“Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak
personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her
memur için bir ... tutulur.”
Yukarıdaki boşluğa
getirilmelidir?
a) Sicil Dosyası
b) özlük Dosyası
c) Bilgi Kayıt Dosyası
d) Disiplin Dosyası
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aşağıdakilerden

hangisi

126)
Üç defa başarı belgesi alan memurlara
aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?
a) Üstün Başarı Belgesi
b) İkramiye
c) Teşvik
d) Takdirname
127)
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
128)
Devlet memurlarının uyarma ve kınama
cezalarına karşı idari yoldan itiraz süresi kaç
gündür?
a) 3
b) 5
c) 7
d) 9
129)
“Son ... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası
almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir
kademe ilerlemesi uygulanır.”
Yukarıdaki boşluğa
getirilmelidir?
a) 8
b) 12
c) 9
d) 6
130)

aşağıdakilerden

hangisi

“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.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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131)
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
132)
“Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler
için gerekli bilgilere ve yetişme şartlarına uygun
şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere
kadar, ilerleme imkânı sağlamaktır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?
a) Liyakat
b) Kariyer
c) Sınıflandırma
d) Sadakat
133)
Aşağıdaki fiillerden hangisine Devlet
memurluğundan çıkarma cezası verilir?
a) Ticaret yapmak
b) Verilen emre itiraz etmek
c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek
d) Özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek
134)
Aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna
aylıktan kesme cezasının verilmesini gerektiren
fiil ve hâllerdendir?
a)Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak
b)Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri
eşyayı kaybetmek
c)Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek
d)Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine
uymamak
135)
“Devlet memurlarının ... çalışmaları
esastır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a) iş birliği içinde
b) ahenk içinde
c) birlik içinde
d) kurum içinde

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

136)
“Devlet memurları kanun, tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve
amirler tarafından verilen ... iyi ve doğru
yürütülmesinden
amirlerine
karşı
sorumludurlar.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)işleri yerine getirmekten ve görevlerinin
b)görevleri yerine getirmekle yükümlü ve kamu
hizmetlerinin
c)görevleri yerine getirmekle yükümlü ve
görevlerinin
d)emirleri yerine getirmekle görevli ve
hizmetlerin
137)
Mal bildirimi ile ilgili olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a) Devlet memurları, sadece kendilerine ait taşınır
ve taşınmaz malları 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.
138)
Memurlar için düzenlenen ticaret ve diğer
kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Memurlar,
kanunla
kurulmuş
yardım
sandıklarının yönetim ve denetim kurulları
üyelikleri görevlerini yürütemezler.
b)Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “tacir”
sayılmalarını
gerektirecek
bir
faaliyette
bulunamazlar.
c)Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre “esnaf
sayılmalarını
gerektirecek
bir
faaliyette
bulunamazlar.
d)Memurlar, ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamazlar.
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139)
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
140)
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
141)
Kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan
memurlar
hakkında
aşağıdaki
disiplin
cezalarından hangisi uygulanır?
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması
b) Aylıktan kesme
c) Kınama
d) Uyarma
142)
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 etme
143)
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
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144)
Memurların,
kendi
isteklerinin
de
bulunması
kaydıyla,
kazanılmış
hak
derecelerinin altında bir dereceye atanabilmeleri
için, kadro dereceleri ile kazanılmış hak
dereceleri arasındaki fark en fazla kaç derece
olabilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
145)
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
146)
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
147)
Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında
“kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a)Siyasi partiye girmek
b)Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmak
c)Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun
çıkar sağlamak
d)Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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148)
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
149)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye
kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.
b) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye
kadar hazırlayıcı eğitim uygulanmaz.
c) Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye
kadar disiplin cezası uygulanmaz.
d)Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye
kadar görevlerine son verilemez.
150)
Aşağıda yer verilen ödemelerin hangisi
hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?
a) Aylık
b)Ölüm yardımı
c) Fazla çalışma ücreti
d)Vekâlet ücreti
151)
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, ilgili memurun talebi esas
alınarak yapılır.
d)Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde
bulundurulur.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

152)
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
153)
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
154)
Aşağıdakilerden hangisi uyarma
kınama cezası vermeye yetkilidir?
a) Disiplin amirleri
b) Disiplin Kurulu
c) Atamaya yetkili amir
d) Yüksek disiplin kurulu

veya

155)
Memurların kurumlarınca, kurum içinde
aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara
naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi
gözetilmez?
a) Kazanılmış hak aylık dereceleri
b) Sınıf eşitliği
c) Görev ve unvan eşitliği
d) Hepsi
156)
Bulundukları yerden, yer değiştirme
suretiyle başka kurumlara atanan memurların
aylıkları hangi görev yerinde ödenir?
a)Eski görev yerinde
b)Yarısı eski görev yerinde, yarısı yeni görev
yerinde
c)Yeni görev yerinde
d)Hiçbiri
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157)
Devlet memuru kademe ilerlemesi suretiyle
ilerlediği yeni kademesine ait aylığa ne zaman
hak kazanır?
a)Kademe ilerlemesini yaptığı tarihte
b)Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden
ayın sonunda
c)Kademe ilerlemesini yaptığı yılı takip eden yıl
başında
d)Kademe ilerlemesini yaptığı tarihi takip eden ay
başında
158)
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
159)
Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen
tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı
b) Denetim tazminatı
c) İş güçlüğü tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı
160)
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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161)
“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)başarı belgesi
b)ödül
c)üstün başarı belgesi
d)teşekkür belgesi

hangisi

162)
“Giyecek yardımı kurum tarafından temin
edilir ve ... olarak verilir”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) ayni
b) nakdi
c) maktu
d) faturalı

yere

163)
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

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü
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164)
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
165)
“Memur görevini yerine getirirken ... ile
hareket etmek, kendilerine teslim edilen ...
korumak ve hizmete hazır hâlde bulundurmak
için gerekli tedbirleri almak zorundadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) emir - özel eşyaları
b) acele - belgeleri
c) izin - demirbaşları
d) dikkat ve itina - Devlet malını

yerlere

166)
Başarı belgesi ve üstün başarı belgesine
ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)Başarı belgesi bulunan memurlar için verilecek
disiplin cezalarında bir derece hafif olanı
uygulanabilir.
b)Memurun başarı belgesi almaya hak kazanması
için kanunda belirtilen başarı ve katkısının
amirinin gözlemiyle tespit edilmesi gerekir.
c)Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı
belgesi verilir.
d)Memurun başarı belgesi almaya hak kazanması
için görevli olduğu kurumda olağanüstü gayret ve
çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev
yapması gerekir.
167)
Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki
memurlara başarı belgesi vermeye kim
yetkilidir?
a) Müsteşar
b) Bakan yardımcısı
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Başbakan

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

168)
Memura
ait
özlük
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Denetim raporları
b) Soruşturma raporları
c) Mal bildirimleri
d) Maaş bordroları

dosyasında

169)
“Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde
bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler
tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek
Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %
200’üne kadar ... verilebilir.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) ikramiye
b)teşvik
c) ödül
d)tazminat
170)
Disiplin cezalarının niteliği ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Toplum düzenine aykırı davranışta bulunan
Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
b)Görevinde olağanüstü gayret göstermeyen
Devlet memurlarına disiplin cezası verilir.
c)Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacıyla mevzuatın yapılmasını
emrettiği görevleri yapmayan memurlara disiplin
cezası verilir.
d)Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından
verilen disiplin cezalarına karşı yargı yoluna
gidilemez.
171)
Aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi için
idari yoldan itiraz edilebilir?
a) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
b) Kınama cezası
c) Aylıktan kesme cezası
d) Devlet memurluğundan çıkarma cezası
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172)
Toplumsal yapı ve işleyişin sağlıklı ve
verimli bir yapıya kavuşturulabilmesi hangisine
önem verilmesine bağlıdır?
a) Manevi ilişkiler
b) Maddi ilişkiler
c) Bireysel ilişkiler
d) İnsan ilişkileri

177)
Bireyin tutum ve davranışlarını düzenleyen
ve uyulması zorunlu olan insan yapımı kurallara
ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Görgü kuralları
c) Ahlak kuralları
d) Hukuk kuralları

173)
Aşağıdakilerden hangisi bireyin
ilişkilerini doğrudan etkiler?
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
b) Bireysel ve sosyal çıkarlar
c) Toplumsal değerler ve kültürel olgular
d) Yönetsel ve kurumsal olgular

178)
Yüzyıllardır süren yaşantı birikiminin ürünü
olan ve nesilden nesile aktarılan örf ve âdetlere
ne ad verilir?
a) Hukuk kuralları
b) Gelenek ve görenekler
c) Protokol kuralları
d) Görgü kuralları

insan

174)
Bir kimseden diğerine bilgilerin, fikirlerin,
duyguların, tutumların ve olayların sözlü ya da
sözsüz olarak aktarılmasına ne ad verilir?
a) İletişim
b) Empati
c) Konuşma
d) Dinleme

179)
Kurumsal yapıda uyulması gereken resmî
nezaket ve görgü kurallarına ne ad verilir?
a) Protokol kuralları
b) Ahlak kuralları
c) Toplumsal kurallar
d) Informel kurallar

175)
Verimli ve etkili bir iletişimin sağlanması
öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Görsel ve işitsel araçların kullanılmasına
b) Mesajın açık, net ve anlaşılır olmasına
c) Mesajın kısa sürede ulaştırılmasına
d) Alıcının kişisel özelliklerinin bilinmesine

180)
Toplumsal yaşamın olay ve olguları
konusunda toplumsal kümelerin ya da toplumun
ortaklaşa yargısını yansıtan düşünce ve
kavramların toplamına ne ad verilir?
a) Normlar
b) Gelenekler
c) Kamuoyu
d) Moda

176)
Aşağıdakilerden hangisi hem planlı eğitim
sürecinin ürünü hem de gelişi güzel kültürlenme
ürünü olan davranışlardır?
a) Gelip geçici davranışlar
b) Doğuştun gelen davranışlar
c) Öğrenilmiş davranışlar
d) Karmaşık davranışlar
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181)
Bir kurumda astlar, üstlerle olan
ilişkilerinde öncelikle aşağıdakilerden hangisine
dikkat etmelidir?
a) Samimi ve rahat bir iletişim sağlanmasına
b) Saygılı ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasına
c) Üstlere görev ve yetkilerinin hatırlatılmasına
d) Üstlerin kişilik özelliklerine göre davranılmasına
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182)
“İletişim sürecini başlatan kişi ya da
başkasıyla paylaşılacak bilgiye sahip olan
bireydir.”
Yukarıda iletişim süreci öğelerinden hangisinin
tanımı yapılmıştır?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) Mesaj
183)
Aşağıdakilerden hangisi bireyler arasında
iletişim
kopukluğuna
neden
olan
hususlardandır?
a) Toplumların birbiriyle savaşması
b) Bireylerin birbirine küsmesi veya kavga etmesi
c) Bireylerin amaçlarından vazgeçmesi
d) Hepsi
184)
“Bir toplumsal yapıda insan ilişkilerinin
sağlıklı bir biçimde kurulabilmesi... bağlıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)bireyler arasında daha ucuz bir iletişimin
sağlanmasına
b)bireyler arasında nitelikli bir iletişimin
sağlanmasına
c)olabildiğince çok kanal kullanılmasına
d)dönüt
sisteminin
etkili
bir
biçimde
uygulanmasına

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ
187)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi resmî
yazının tanımıdır?
a)Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan
yazıları ifade eder.
b)Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel
kişiler arasında iletişimleri sağlamak amacıyla
yazılan yazıları ifade eder.
c) Resmî yazı, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi
aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle
iletişimlerini sağlamak amacıyla yazılan yazı,
resmi belge, resmi bilgi ve elektronik belgeyi ifade
eder.
d)Resmî yazı, sadece kamu kurum ve kuruluşları
arasında yazılan yazıları ifade eder.
188) Resmî
yazıların
başlıkları
ile
ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)ilk satıra T.C. kısaltması yazılır.
b)İkinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük
harflerle yazılır.
c)Üçüncü satıra ana kuruluşun ve birimin adı
küçük harflerle ortalanarak yazılır.
d)Başlıkta yer alan bilgiler dört satırı geçemez.
189)
Aşağıdaki resmi yazı başlıklarından hangisi
doğrudur?

185)
Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine
karşı doğru hitap şekillerinden biridir?
a) Sayın Müdürüm
b)Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi
186)
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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190)
"... yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen
hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak
bunların beş gün içinde ... teyidinin yapılması
gerekir.”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki
ifadelerden hangileri gelmelidir?
a) Elektronik ortamda - güvenli elektronik imza ile
b) Fotokopi kullanılarak - aslına uygunluk
c) Faxla - resmi yazı ile
d) Hiçbiri
191)
Kayıt kaşeleri evrakların hangi yüzüne
basılır?
a) Yalnız ön yüzüne
b) Hem ön hem arka yüzüne
c) Arka yüzüne
d) Yalnız ön sol köşesine
192)
Kamu kurum ve kuruluşları arasında kaç
çeşit yazılı iletişim yapılır?
a) 4
b) 2
c) 1
d) 3
193)
“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

194)
Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıların
bölümlerinden değildir?
a) Konu
b) Metin
c) Kayıt kaşesi
d) Ekler

23

195)
Resmi yazılarda “TARİH” bölümü, yazı
alanının ne tarafında ve tarihi ifade eden
rakamlar arasına hangi noktalama işareti
kullanılarak yer alır?
a)Tarih, “konu”yla aynı hizada olmak üzere, yazı
alanının en sağında, rakamlar arasına (/)
konularak yer alır.
b)Tarih, “sayı”yla aynı hizada olmak üzere, yazı
alanının en sağında, rakamlar arasına (-)
konularak yer alır.
c)Tarih, '‘sayı’’yla aynı hizada olmak üzere, yazı
alanının en sağında, rakamlar arasına (.)
konularak yer alır.
d)Tarih, “sayı”yla aynı hizada olmak üzere, yazı
alanının en sağında, rakamlar arasına (/)
konularak yer alır.
196)
“Resmî yazılarda evrak kayıt numarası ...
aldığı numaradır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) Yazıyı yazanın ve/veya bilgisayar işletmeninin
b)Yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun
genel evrak biriminde
c) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde
d) Kurumun arşiv biriminde
197)
Aşağıdakilerden hangisinde “TARİH” doğru
yazılmıştır?
a) 01-02-2015
b) 01.02.2015
c) 01/02/2015
d) 1/2/2015
198)
Resmî yazının taşıdığı ana fikrin çok kısa
özeti olan “KONU” bölümünün sonuna aşağıdaki
kısaltmalardan hangisi ilave edilmelidir?
a) Hk.
b) Dair
c) Ait
d) Hiçbiri

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
199)
Kişilere
yazılan
yazılarda
“Sayın”
kelimesinden sonra gelen ad, soyad ve unvan
nasıl yazılır?
a)Ad ve unvan küçük, soyad büyük harflerle
yazılır.
b)Ad ve soyad küçük, unvan büyük harflerle
yazılır.
c)Ad ve unvan büyük, soyad küçük harflerle
yazılır.
d)Ad, soyad ve unvan büyük harflerle yazılır.
200)
Resmî yazılarda yer alan “İLGİ” bölümü
hakkında belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a)İlgi, tarih sırasına göre yazılır.
b)İlginin birden fazla olması durumunda a,b,c
küçük harfler yanlarına ayraç işareti konularak
yazılır.
c)İlgide "... tarihli ve ... sayılı” ibaresi kullanılır.
d)Kişilere yazılan yazılarda ilgi bölümü bulunmaz.
201)
Üst ve ast makamlara dağıtımlı olarak
yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle
bitirilir?
a) Arz ederim
b) Arz ve rica ederim
c) Rica ederim
d) Hiçbiri
202)
Resmî yazıların gereği ve bilgi için
gönderileceği yerlerin protokol sırası esas
alınarak belirtildiği bölüme ne ad verilir?
a) Başlık
b) İlgi
c) Ek
d) Dağıtım
203)
Resmi yazılarda gizlilik derecesini gösteren
damga kâğıdın neresine vurulur?
a) Üst ve alt ortasına
b) Üstüne
c) Altına
d) Üst sol, alt sağ köşeye
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204)
“Resmî yazının kurum içinde kalan nüshası
yazıyı hazırlayan ve kurum tarafından belirlenen
... görevli tarafından ...”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki
ifadelerden hangileri gelmelidir?
a) arşivden sorumlu - imzalanır
b) iki - onaylanır
c) en fazla beş - paraflanır
d) en az üç - uygun görülür
205)
Bir yazıdan örnek çıkartılması gerektiğinde
aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
a)Örneğin arkasına “Aslı gibidir” yazılır.
b)Örneğin arkasına ve önüne “Aslı ile aynıdır”
yazılır.
c)Örneğin sağ altına “Aslının aynıdır” yazılır ve
mühürlenir.
d)Örneğin uygun bir yerine “Aslının aynıdır”
yazılarak imzalanır ve mühürlenir.
206)
Aşağıdakilerden hangisi resmî yazılarda
kullanan gizlilik derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b) Gizli
c) Hizmete özel
d) Kişiye özel
207)
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Resmi yazı, Türk Dil Kurumu tarafından
hazırlanan İmla Kılavuzu ile Türkçe Sözlük esas
alınarak dilbilgisi kurallarına göre yaşayan Türkçe
ile yazılır.
b)Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının
1.25 cm içerisinden başlanır.
c)Alt makama yazılan resmi yazılar “Arz ve rica
ederim.” biçiminde bitirilir.
d)Resmi yazı metninde yer alan kelime aralarında
ve nokta, virgül, soru işareti gibi yazı unsurlarının
arasında bir vuruş boşluk bırakılır.
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208)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Resmi yazı metnine, “ilgi”nin son satırından
itibaren üç aralık bırakılarak başlanır.
b)Resmi yazı metinlerinde zorunlu olmadıkça
yabancı kelimelere yer verilmez ve gereksiz
tekrarlardan kaçınılır.
c)Resmi yazının paragraf başlarına yazı alanının
2.25 cm. içerisinden başlanır.
d)Resmi yazı metni içinde geçen sayıları rakamla
yazmak zorunludur.
209)
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması
durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası sağda yer alır.
b)Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması
durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası solda yer alır.
c)Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması
durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası altta yer alır.
d)Resmi yazının iki yetkili tarafından imzalanması
durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı,
unvanı ve imzası üstte yer alır.
210)
“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.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Dosya
b) Dosyalama
c) Dosya Planı
d) Dosya Yönergesi

212)

Sayı: 45812535 - 622.01 - 03473
A
B
C
Standart Dosya Planına göre hazırlanmış resmi
bir yazının “SAYI” bölümünde yukarıda “B”
olarak
adlandırılmış
rakam
grubu
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Haberleşme kodu
b) Dosya numarası
c) Evrak kayıt numarası
d) Posta kodu
213)
Standart Dosya Planına göre, dosya
numarası ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)Bir yazıya birden fazla dosya numarası
verilebileceği durumlarda, konuya en yakın
numara, dosya numarası olacaktır.
b)Aynı konuyu içeren yazılar, aynı dosya numarası
ile açılacak dosyalarda toplanacaktır.
c)Birimler aynı konudaki yazılar için farklı dosya
numaraları kullanmayacaklardır.
d)Bir işlemle ilgili yazılar,işlem sonuçlandırılıncaya
kadar “imzadaki yazılar" adı altında açılacak
dosyada biriktirilmelidir.
214)
Hangi dosyalama sisteminde belgenin tarihi
dikkate alınarak dosyalama yapılır ve dosyalar
tarih sırasına göre arşive yerleştirilir?
a) Numaralı dosyalama sistemi
b) Ondalık dosyalama sistemi
c) Alfabetik dosyalama sistemi
d) Kronolojik dosyalama sistemi

211)
Personel özlük bilgilerinin dosyalanmasında
aşağıdaki dosya tasnif sistemlerinden hangisi
kullanılır?
a) Alfabetik dosyalama
b) Kronolojik dosyalama
c) Numaralı dosyalama
d) Karma dosyalama
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215)
“Kurumların
teşkilat
kanunlarında
‘anahizmet birimi’ olarak adlandırılan birimlere
ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması
gereken dosyalar birimlerin adı veya ana faaliyet
adı zikredilmek suretiyle …………………………….....
numaralandırılmıştır.”
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) 200-399 sayısal aralığında
b) 000-099 sayısal aralığında
c) 100-599 sayısal aralığında
d) 600-999 sayısal aralığında

220)
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

221)
Alfabetik dosyalama sistemi için aşağıda
belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?
a)Aranılan belgeyi direkt ve kolayca bulmak
mümkündür.
b)Yanlış dosyalama ve hata yapılma olasılığı en az
düzeydedir.
c)Sistem son derece basit ve güvenilirdir.
d)Hepsi

217)
Tarih esasına göre kullanma özelliği
bulunan dosyalar için en uygun dosyalama
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konu esasına göre dosyalama sistemi
b) Numaralı dosyalama sistemi
c) Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi
d) Kronolojik dosyalama sistemi

222)
Aşağıdakilerden
hangisi
“dosyalama
yönetimi”ne geçilmemesinin sakıncalarındandır?
a)Bilgiye ulaşımın kolaylığı kurumun faaliyetlerini
olumlu yönde etkileyecektir.
b)Geriye dönük bilgi ve belge kayıpları, alınması
gereken kararların doğru ve isabetli bir şekilde
alınmasını engeller.
c)Gerek birim, gerekse kurum (merkez)
arşivlerinde dosyalar rahatlıkla düzenlenecektir.
d)İdarenin bilgi ve belge talebi personeli gereksiz
telaş ve paniğe sevk etmeyecektir.

216)
“Konu esasına göre dosyalama sisteminde,
ana konular konunun ilk yada 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

218)
Personel dosyaları, hasta dosyaları, emekli
sicil dosyaları için en uygun dosyalama sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ondalık dosyalama sistemi
b) Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi
c) Kronolojik dosyalama sistemi
d) Numaralı dosyalama sistemi
219)
Ondalık dosyalama sisteminde sıfır rakamı
aşağıda yer alan hangi konulara ayrılır?
a) Genel konulara
b) Ana konulara
c) Alt konulara
d) Tek konulara
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DEVLET MALINI KORUMA VE
TASARRUF TEDBİRLERİ
223)
Para ve kıymetli kâğıt gibi iktisadi değerler
ne çeşit devlet mallarıdır?
a) Devletin özel malları
b) Orta mallar
c) Sahipsiz mallar
d) Hizmet malları
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224) Bir taşınırın, devletin taşınır malı sayılmasının
Ölçütü nedir?
a)Devletin taşınır malı olması
b)Taşınırın devlete veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından birine ait olması
c)Taşınırın hizmet malı olması
d)Devlete ait taşınırdan ücretsiz yararlanılması
225)
Bir kamu hizmetine o hizmetin ayrılmaz bir
parçasını oluşturacak şekilde bağlanmış olan
taşınmazlara ne denir?
a) Sahipsiz mallar
b) Hizmet malları
c) Ortak mallar
d) Orta mallar
226)
Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının
özelliklerinden değildir?
a) Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
b)Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabi değildir.
c) Kamu mallan kamulaştırılamazlar.
d)Kamu mallarından yararlanma genel olarak
ücretsizdir.
227)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Devletin taşınır malları vardır.
b)Sahipsiz mallar kamu mallarındandır.
c)Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
d)Devletin özel malları yoktur.
228)
Devlet mallarının yargısal korunması
amacıyla aşağıdaki davalardan hangisi açılabilir?
a)El atmanın önlenmesi davası
b)Zarar ve ziyan için tazminat davası
c)Yapı ve tesisler için yıkma veya sökme davası
d)Hepsi

229)
Aşağıdakilerden hangisi devletin taşınır
malları için doğrudur?
a)Taşınır mal teslim edilen görevliler, taşınırın
korunmasından
ve
verilen
zarardan
sorumludurlar.
b)Devletin taşınır malları için haczedilmezlik ilkesi
geçerli değildir.
c)Devletin taşınır malları sadece yönetsel koruma
ile korunabilir.
d)Devletin taşınır mallarının zilyetliği, onu
kullanan görevliye aittir.
230)
Tasarruf genelgeleri için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
a)Tasarruf genelgeleri bağlayıcı olmayan bir
işlemdir.
b)Tasarruf genelgeleri yargısal bir işlemdir.
c)Tasarruf genelgeleri düzenleyici bir işlemdir.
d)Tasarruf genelgeleri sınırlandırıcı mahiyette
değildir.
231)
“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

232)
“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
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233)
Aşağıdakilerden
hangisi
kaynak
kullanımında
uygulanacak
tasarruf
tedbirlerinden değildir?
a)Tahsis edilen ödenekler tahsis amacı dışında
kullanılmamalıdır.
b)Ödeneklerin gereksiz tüketilmesi önlenmelidir.
c)Tahsis edilen ödeneklerden kullanılmayanların
ilgili mali yıl içinde harcanılması yolu aranmalıdır.
d)Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli
şekilde kullanılması esas olmalıdır.
234)
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.
235)
“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
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yere

236)
“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

yere

237)
Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve
elektronik
sistemlerine
ilişkin
tasarruf
tedbirlerindendir?
a)İnternet bağlantısı bulunan ve Resmi Gazete’ye
internet üzerinden ulaşabilen kuruluşlar, Resmi
Gazete abone sayısını azaltma 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.
238)
“Fax cihazları fotokopi amacıyla ya da ... için
kullanılmamalıdır.”
Yukarıdaki cümleden boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)resmi işler
b)kurumun amaçları
c)diğer kurumların işleri
d)özel amaçlar
239)
“İhtiyaç fazlası
aranmalıdır.”

personelin

...

Yukarıdaki cümleden boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)emekli edilmesi
b)işine son verilmesi
c)kurumun diğer birimlerine kaydırılması
d)diğer kurumlara atanması

yere

yolları

yere
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240)
Aşağıdakilerden
hangisi
tasarruf
genelgelerinin fonksiyonlarındandır?
a) Bazı giderlerin disipline edilmesi
b) Muhtelif ödeneklerden tasarruf sağlanması
c) Kurumlar üzerinde caydırıcı etkide bulunması
d) Hepsi

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

241)
I-Kamu gelir ve giderlerinin gerçekçi bir
şekilde tahmin edilememesi
II-Müeyyideden yoksun vicdani bir “zarardan
sorumluluk” anlayışının var olması
III-Analitik bütçe sisteminin uygulanması

245)
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

Yukarıda yer verilen ifadelerden hangisi ya da
hangileri, tasarruf tedbirleri genelgelerinin
uygulanma nedenleri arasında yer almaz?
a) Yalnız III
b) I, II
c) I, III
d) Yalnız I
242)
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanımına
ilişkin tasarruf tedbirlerinden değildir?
a)12 kilometreden yakın yerler için resmi araçlar
kullanılmamalıdır.
b)Hizmet araçları için en uygun güzergâh
seçilmelidir.
c)Resmi araçların özel amaçlarla kullanımı
önlenmelidir.
d)Taşıtların daha az yakıt tüketerek kullanılmaları
konusunda araç sürücülerine gerekli teknik
bilgiler verilmelidir.

HALKLA İLİŞKİLER

246)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
sürekli ve düzenli olması açısından anlamlıdır?
a)Vatandaşların başvuruları için belli saatler
ayırmak, işlerin düzenli yürümesini sağlar.
b)Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına her
an başvurması, işlerin aksamasına neden olur.
c)Kamu görevlilerinin halka karşı daima mesafeli,
uzak olması, gerekli düzeni sağlar.
d)Çalışanların işlerini yapışları, iş sahiplerine
davranışı, halkla ilişkiler açısından önemlidir.
247)
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
a)Yönetimin halkla ilişkilere bakış açısı, halkla
ilişkilerin başarısı açısından önemlidir.
b)Başarılı bir uygulama için basınla iyi ilişki
kurulması yeterlidir.
c)Halkla ilişkilerin yönetim işlevi oluşu, kuruluş ile
halkla ilişkileri bütünleştirme açısından önemlidir.
d)Halkla ilişkiler süreci, iç içe geçen ve birbirini
etkileyen aşamaları içerir.

243)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
amaçları arasındadır?
a)Halkın, bir mal almasını sağlama
b)Halkın, yönetimin her yaptığını desteklemesi
c)Panik yaratmamak için kimi bilgilerin
aktarılmaması
d)Yönetimin halkla ilişkilerinin düzenli, karşılıklı
güvene dayalı hâle getirilmesi
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248)
Aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?
a)Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla
ilişkilerde önemli bir adımdır.
b)Kuruluşun hatalı olduğunu kabul etmesi halkla
ilişkiler açısından sakıncalıdır.
c)Halkla ilişkiler ancak bir krizin çözümünde
gereklidir.
d)Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla
ilgili bilgi verilmemesi doğru olur.
249)
Aşağıdaki nitelemelerden hangisi belirtilen
aracın özellikleri ve amacı ile uyuşmaz?
a) Sergiler, tanıtma ve ilgi çekme aracıdır.
b) Eğitim, tanıtım ve ilgi çekme aracıdır.
c) El ilanları, sınırlı sayıda insana ulaşmayı sağlar.
d) Yıllık, kurum çalışmalarını yansıtır.
250)
Her iletişim şemasında kaç temel öğe
bulunur?
a) 5
b) 4
c) 3
d) 2
251)
Bilimsel araştırmalar - araştırmanın amacı
dışında- yöneldikleri amaç, başka deyişle neyi
çözümlemeye yatkın oldukları açısından kaça
ayrılır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
252)
Halkla ilişkilerde mutlaka uyulması gereken
kaç ilke vardır?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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253)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde
mutlaka uyulması gereken ilkelerden değildir?
a) Dürüstlük
b) Tekrarlama
c) Bütçe
d) Belirsizlik
254)
Aşağıdakilerden hangisinde “Halkla İlişkiler
Süreci” doğru olarak verilmiştir?
a) Araştırma, İletişim, Değerlendirme, Planlama
b) Planlama, Araştırma, İletişim, Değerlendirme
c) Değerlendirme, Araştırma, Planlama, İletişim
d) Araştırma, Planlama, İletişim, Değerlendirme
255)
Dikkatin belli konulara çekilmesine yönelik
bir etkileme aracı aşağıdakilerden hangisinin
tanımıdır?
a) Halkla ilişkiler
b) Reklam
c) Propaganda
d) Halk
256)
“Anlam” açısından halkla ilişkiler kaç grupta
toplanır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
257)
Halkla ilişkilerin amaçlarına ulaşmak için
izlenecek yolu aşağıdakilerden hangisi vermiştir?
a) Edward L Bernays
b) Public Relations News
c) Robinson
d) Hiçbiri
258)
Kuruluşun
amaçlarını
ilgili
olduğu
topluluğun amaç, çıkar ve gereksinmesi ile
bütünleştirmesi, halkla ilişkilerin hangi yönünü
tanımlamaktadır?
a) Kavramsal yön
b) Amaçsal yön
c) Çevresel yön
d) İşlevsel yön
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259)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
amaçları arasında sayılmaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında iş birliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama
260)
Aşağıdakilerden hangisi halkla
sürecinin aşamaları arasında değildir?
a) Araştırma
b) Politika
c) Planlama
d) Değerlendirme

ilişkiler

261)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin
işlevleri arasında değildir?
a) Üst kademeden diğer kademelere iletişimin
akışı
b) Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması
c) Halka düzenli, sürekli bilgi verilmesi
d) Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması
262)
Halkla ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Durum saptama, değerlendirme, yönelme
b) Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
c) Değerlendirme, araştırma, planlama
d) Karlılık, verimlilik, demokratiklik
263)
“Bütün
halkla
ilişkiler
faaliyetleri,
çalışmanın genişlik ve yoğunluğuna göre bir
harcamayı gerektirir.”
Yukarıdaki cümle, halkla ilişkilerde hangi temel
ilkeyi tanımlamaktadır?
a) Bütçe
b) Dürüstlük
c) inandırıcılık
d) Tekrarlama
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264)
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
265)
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
266)
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
267)
Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla
ilişkiler açısından önemli değildir?
a) Dekorasyon
b) Şikâyetler
c) Sosyal etkinlikler
d) Basınla ilişkiler
268)
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerden
tekrarlama açısından istenmeyen sonuç sayılır?
a) Anımsama
b) Fark etme
c) Bıkma
d) Kavrama
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269)
Aşağıdakilerden hangisi, sosyal ve kültürel
etkinlikler arasında yer almaz?
a) Yarışmalar
b) Eğitim
c) Gazeteler
d) Geziler
270)
Sergiler, hangi
araçlarındandır?
a) İşitsel
b) Yayım ve gör-işit
c) Yazılı ve basılı
d) Hiçbiri

tür

halkla

ilişkiler

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ
271)
Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenliğini
sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza
edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge,
evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya
yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından
öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmak
aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
a) Casusluk-hırsızlık
b) Bilgi, evrak güvenliği
c) Gizlilik
d) Doküman ve malzeme güvenliği
272) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, gizlilik
dereceli yazı, doküman ve malzemelerdir?
a) Tercümeler, basılı kâğıtlar
b) Telefon, telsiz-telefon görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler
d) Hepsi
273)
Aşağıdakilerden hangisi, gizlilik dereceli ve
kontrollü evraka yapılacak işlemler ve
uygulanacak esaslardan değildir?
a)Bütün gizlilik dereceleri büyük harflerle yazılır.
b)Evrak ve belgeler, taşıdığı gizlilik derecesine
göre işleme tabi tutulur.
c)Daimî giriş kartları düzenlenir.
d)Evrak, gizlilik dereceleri göz önüne alınarak,
usulüne göre imha edilir.
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274)
PTT ile gönderilmesi zorunlu olan “Çok
Gizli” evrak ne şekilde gönderilmelidir?
a)“Çok gizli” gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan
özel kurye ile
b)Torba veya çanta gibi kilitli muhafaza içinde
c)Taahhütlü olarak
d)Yazı uygun şekilde kripto edilerek (şifrelenerek)
275)
Aşağıdakilerden
hangisi
“Haberleşme
Maddi Güvenlik Tertip ve Tedbirlerinden
değildir?
a) Emin yerde bulundurma
b) Kontrol ve depolama
c) İmha yolu ile koruma
d) İç içe zarflama
276)

“Gizli dereceli evrak ... muhafaza edilir.”

Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) çelik dolaplarda
b) dosya içinde
c) uygun yerde
d) çekmecelerde
277)
Kontrolsüz evrak hangi gizlilik derecesini
haizdir?
a) Gizli
b) Gizli ve özel
c) Çok gizli
d) Kozmik
278)
Kontrollü
evrakın
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gizli
b) Özel
c) Çok gizli
d) Gizli ve özel

gizlilik

derecesi
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279)
“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
280)
Aşağıdakilerden hangisinde “Özel” gizlilik
derecesi doğru olarak tanımlanmıştır?
a)İçerdiği konular itibariyle, gizlilik dereceli bilgi
taşımayan, ancak Devlet hizmeti ile ilgili bilgi,
belge, evrak, mesaj ve dokümanlara verilen
gizlilik derecesidir.
b)Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel
gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat
bilmesi gerekenlerden başkası tarafından
bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman,
araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
c)İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve
prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete
faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için
kullanılır.
d)Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin
bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı
takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve
bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati
bakımdan son derece büyük zararlar verecek,
yabancı bir devlete faydalar sağlayacak ve
güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz
mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve
yerler için kullanılır.
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281)
Aşağıdakilerden hangisi bir gizlilik derecesi
değildir?
a) Kripto
b) Gizli
c) Çok gizli
d) Kişiye özel
282)
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.
283)
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.
284) Aşağıdakilerden hangisi telefonla yapılacak
konuşmalarda
dikkat
edilmesi
gereken
hususlardan değildir?
a)Çok gizli ve gizli, gizlilik dereceli konular,
telefonla konuşulmaz.
b)Gizlilik dereceli her konuda, hariçten telefonla
sorulan sorulara cevap verilmez ve soran şahsın,
hüviyetinin tespitine çalışılır.
c)Gizli
konuların
telefonla
konuşulması
gerektiğinde şifreli bir dil kullanılmalıdır.
d)Kullanılan telefonların üzerinde ve masalarda
gerekli güvenlik ikazları bulunmalıdır.
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285)

“Evrak ve belgeler... işleme tabi tutulurlar.”

Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) önemine göre
b) taşıdığı gizlilik derecesine göre
c) ait olduğu birime göre
d) gönderildiği makama göre
286)
“Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin,
özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi
sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde
edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve
diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm
tedbirleri ifade eder.”
Yukarıda yer verilen ifade aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
a) Devlet sırrı
b) Ulusal bilgi
c) Haberleşme güvenliği
d) Fiziki güvenlik
287)
Aşağıdakilerden
hangisi
“kripto”nun
tanımıdır?
a)Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilginin,
özellikle haberleşme kanallarından gönderilmesi
sırasında yetkisiz kişiler tarafından elde
edilmesine ve içeriğinin açığa çıkarılmasına ve
diğer her türlü müdahaleye karşı alınan tüm
tedbirleri ifade eder.
b)Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya
malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların
bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan
belgeyi ifade eder.
c)Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen
bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve
adlandırılmasını ifade eder.
d)Birbirleri ile haberleşen iki tarafın, haberleşmesi
esnasında üçüncü tarafa bilgi sızdırmamak
amacıyla ulusal bilginin gizlenmesini sağlayan
sistemleri ifade eder.
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288)
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve
kuruluşlarında bina girişlerinin güvenliğinin
sağlanmasında kullanılır?
a) Daimî giriş kartları
b) Geçici giriş kartları
c) Ziyaretçi giriş kartları
d) Hepsi
289)
I- Diploma kâğıtları
II- Fotoğraf filmleri
III- Mikrofilmler
IV- Ses bantları
Yukarıdakilerden hangileri gizlilik dereceli yazı,
doküman ve malzemelerdendir?
a) I, II, III, IV
b) l, III, IV
c) I, III
d) I, II
290)
Aşağıdakilerden hangisinde “Hizmete Özel”
gizlilik derecesi doğru olarak tanımlanmıştır?
a)İzinsiz açıklandığı takdirde, Devletin menfaat ve
prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete
faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor,
doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için
kullanılan gizlilik derecesidir.
b)İçerdiği konular itibariyle, gizlilik dereceli bilgi
taşımayan, ancak Devlet hizmeti ile ilgili bilgi,
belge, evrak, mesaj ve dokümanlara verilen gizlilik
derecesidir.
c)İçerdiği bilgi itibarıyla çok gizli, gizli veya özel
gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat
bilmesi gerekenlerden başkası tarafından
bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman,
araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.
d)Hiçbiri
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291)
“Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz olarak
... ve fotokopileri çıkarılamaz.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
a) tercüme, teksir edilemez
b) zarflanamaz
c) saklanamaz
d) bulundurulamaz
292)
“Kamu kurum ve kuruluşları tarafından
askeri, istihbari, dış ilişkiler, teknolojik, bilimsel,
ticari ve diğer alanlarda üretilen ve üreten
kurum ve kuruluş tarafından, çok gizli, gizli, özel,
hizmete özel ve tasnif dışı gizlilik dereceli olarak
tasnif edilen bilgidir.”
Yukarıda yer verilen ifade, aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Teknik güvenlik
c) Personel güvenliği
d) Ulusal bilgi
293)
Aşağıdakilerden
hangisinde
“personel
güvenirliği” doğru olarak tanımlanmıştır?
a)Ulusal güvenliği ilgilendiren ulusal bilgiye
yalnızca yetki verilen kişilerin, bilmeleri gerektiği
oranda erişebilmeleri için alınan tüm tedbirleri
ifade eder.
b)Yurtiçinde ve yurtdışında personel, araç,
donanım ve binalarda dinleme ve gözetleme
amacıyla yapılan teknik yerleşmelere karşı alınan
tüm güvenlik tedbirleri ifade eder.
c)Ulusal güvenliği İlgilendiren ulusal bilgiyi ihtiva
eden ya da bu bilgiye işlem yapan cihaz, malzeme
ve tesisi, yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak
üzere alınan fiziksel tedbirleri ifade eder.
d)İşe alınacak personel hakkında gerekli güvenlik
soruşturma ve araştırmasının yapılmasını ifade
eder.
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294)
Aşağıdakilerden
hangisi
senetle
el
değiştirecek kontrolsüz evraklardır?
a)Çok gizli gizlilik derecesine sahip evraklar
b)Gizli gizlilik derecesine sahip evraklar
c)Gizli ve Özel gizlilik derecesine sahip evraklar
d)Çok gizli ve özel gizlilik derecesine sahip
evraklar

MİLLİ GÜVENLİK
295)
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
296) 1982 Anayasası’nın 117’nci maddesi gereğince
milli güvenliğin sağlanmasından TBMM’ye karşı
kim sorumludur?
a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay başkanı
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaşkanı
297)
Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla
toplanır?
a) 15 günde bir
b) Ayda bir
c) Gerektiğinde
d) İki ayda bir
298)
Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemi,
aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından
belirlenir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Genelkurmay başkanı
d) Dışişleri Bakanı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
299)
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
aşağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir
teşkilattır?
a) Başbakanlığa
b)Cumhurbaşkanlığına
c)Başbakana
d)Başbakan Yardımcısına
300)
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
301)
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 kararları kararname niteliğindedir.
d)MGK kararlan kanun niteliğindedir.

304)
İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik
anlayışı açısından aşağıdaki hangi sonucun
ortaya çıkmasına neden olmuştur?
a)İkinci Dünya Savaşı’na kadar milli güvenlik,
yalnız “milli savunma" olarak düşünülürken, bu
savaşla birlikte devletlerin güvenliğinin milli
savunmadan daha geniş bir anlam kazandığı
anlaşılmıştır.
b)Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren
bir alan olarak görülmüş ve devletler, askeri
güçlerinin
savaş
kabiliyetini
artırmaya
yönelmişlerdir.
c)Milli güvenlik kavramı, sadece dış güvenlik ve
savunma konularıyla sınırlandırılmıştır.
d)Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği
şeklinde güvenlik parametreleri ortaya çıkmıştır.
305)
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

302)
Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi
milli güvenlik sistemlerini oluştururken dikkate
aldıkları hususlardan değildir?
a) Coğrafya
b) Jeopolitik konum
c) Anayasal düzen
d) Ekonomik durum

306)
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

303)
Milli Güvenlik Kurulunun yasal dayanağı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanun hükmünde kararname
b) Bakanlar Kurulu kararı
c)Anayasa'nın 118. maddesi ve 2945 sayılı Kanun
d) Tüzük

307)
Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik
kavramının farklı yönlerinden biri değildir?
a) Siyasi
b) Ekonomik
c) Demografik
d) Hukuki
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308)
Milli Güvenlik Kurulunun temelini teşkil
eden Yüksek Müdafaa Meclisi hangi tarihte
kurulmuştur?
a) 1933
b) 1949
c ) 1961
d ) 1982
309)
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
310)
Jeopolitik nedir?
a)Bir ülkenin ihtiyaçlarının coğrafyasına göre
planlanmasıdır.
b)Bir ülkenin ekonomi politikasının coğrafyasına
göre planlanmasıdır.
c)Bir
ülkenin milli
güvenlik
siyasetinin
coğrafyasına göre planlanmasıdır.
d)Bir
ülkenin
sosyo-kültürel
politikasının
coğrafyasına göre belirlenmesidir.
311)
Jeostrateji nedir?
a)Stratejinin coğrafyanın isteklerine
düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
b)Stratejinin ekonominin isteklerine
düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
c)Stratejinin teknolojinin isteklerine
düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
d)Stratejinin demografinin isteklerine
düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
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312)
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
313)
Coğrafi konum, fiziki coğrafyaya göre bir
ülkenin neyini açıklar?
a) Coğrafi sınırlarını
b) Jeopolitik konumunu
c) Siyasi, sosyal, kültürel durumunu
d) Bulunduğu yeri ve bulunduğu durumu
314)
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 1992
yılında hangi ülkenin öncülüğüyle kurulmuştur?
a) Rusya Federasyonu
b) Amerika Birleşik Devletleri
c) Türkiye
d) Ukrayna
315)
Aşağıdaki hallerden hangisi seferberlik
ilanını gerektirmez?
a)Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi
b)Ayaklanma olması ya da vatan veya
Cumhuriyet’e karşı kuvvetli ve eylemli bir
kalkışmanın olması
c)Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve
dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya
çıkması
d)Komşu ülkelerden Türkiye’ye çok sayıda
sığınmacı akını olması
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HABERLEŞME (İLETİŞİM)
316)
İletişim bilimi hangi yüzyılda gelişmiştir?
a) 17. yüzyıl
b) 18. yüzyıl
c) 19. yüzyıl
d) 20. yüzyıl
317) Bir göndericinin iletişimine alıcı tarafından
gösterilen tepki aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim
318)
İnsanların anlamlı mesajları değiş tokuş
etmeleri için sistemle aşina olmalarına olanak
verecek şekilde düzenlenmiş göstergeler
sistemine ne ad verilir?
a) Sinyal
b) Kanal
c) Kod
d) Geribildirim
319)
Aşağıdakilerden
örneğidir?
a) Ses dalgaları
b) Okur mektupları
c) Radyo sinyalleri
d) İkili kodlar

hangisi

323)
Kendini açmayla ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)İnsanlar özellikle yakınlaşmak istedikleri kişilere
kendilerini açarlar.
b)Kendini açma, insan bir kişiye kendi hakkında
bilgiler vermeye başladığı zaman gerçekleşir.
c)Kendini açan kişi diğeri karşısında incinebileceği
bir duruma düşebilir.
d)Hepsi
324)
“Jest”in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) En ilkel iletişim biçimi
b) Belli duygulan anlatan yüz ifadeleri
c) Görsel bir sinyal gönderen herhangi bir eylem
d) Söze dayalı sinyallerin bütünü

geribildirim

320)
Aşağıdakilerden hangisi “Enformasyon
Kuramı”nın bir özelliği değildir?
a)İletişimi bir ikna süreci olarak görmesi
b)İletişim kanallarının kapasitelerine ilişkin olması
c)Çizgisel bir iletişim süreci ortaya koyması
d)Doğrusal bir iletişim süreci ortaya koyması
321)
Aşağıdakilerden hangisi algıyı belirleyen
etmenlerdendir?
a) Deneyimler
b) Kültürel beklentiler
c) Gereksinimler
d) Hepsi
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322)
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası
iletişimin özelliği değildir?
a)Kendiliğinden ve teklifsiz olarak gerçekleşir.
b)Tarafların gönderici ve alıcı rolleri kolayca
değişebilir.
c)Tek yönlüdür.
d)Genellikle iki kişi arasında gerçekleşir.

325)
Toplumsallaşma sürecinin ilk dönemlerinde
bireyin içinde bulunduğu gruplara ne ad verilir?
a) Doğal grup
b) Kazanılmış grup
c) İkincil grup
d) Referans grubu
326)
Doğrulanmayan bilgiye dayalı, kolayca
yayılan ama çoğu kez durdurulması çok zor olan
mesajlara ne ad verilir?
a) Dikey iletişim
b) Belirsizlik azaltıcı sinyaller
c) Resmi iletişim
d) Söylenti
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327)
Örgütsel iletişimle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Bazı örgütler, çalışanlarının seslerini özgürce
duyurmalarını isterler.
b)Bazı örgütler, çalışanlarının seslerini özgürce
duyurmalarını istemezler.
c)Örgütlerdeki iletişim, erk yapısına göre
biçimlenir.
d)Örgütlerdeki iletişim, erk yapısına göre
biçimlenmez.
328)
Latin alfabesinin temeli, hangi alfabeye
dayanmaktadır?
a) Mısır alfabesi
b) Fenike alfabesi
c) Sümer alfabesi
d) Babil alfabesi
329)
Haber mektupları hangi yüzyılda ortaya
çıkmıştır?
a) 14. yüzyıl
b) 15. yüzyıl
c) 16. yüzyıl
d) 17. yüzyıl
330)
Türkçe olarak yayımlanan
aşağıdakilerden hangisidir?
a ) Ceride-i Havadis
b) Tercüman-ı Ahval
c) Tasvir-i Efkar
d) Takvim-i Vekayi
331)
Tercüman-ı
başlamıştır?
a) 1831
b) 1840
c) 1860
d)1876
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Ahval

hangi

ilk

gazete

332)
Deneme yayınlarının ardından sürekli ilk
radyo vericisi hangi ülkede kurulmuştur?
a) ABD
b) İngiltere
c) Fransa
d) Almanya
333)
Türkiye’de ilk radyo yayınları hangi kurum
tarafından yapılmıştır?
a) Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi
b) PTT
c) Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
d) TRT
334)
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkındaki Kanun hangi yılda kabul
edilmiştir?
a) 1980
b) 1984
c) 1990
d) 1994
335)
Günümüzde internet olarak bilinen
bilgisayar ağı ilk olarak ABD’de hangi kurum
tarafından geliştirilmiştir?
a) Savunma Bakanlığı
b) Columbia Üniversitesi
c) Federal İletişim Komisyonu
d) Microsoft

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI
yılda

yayına

336)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme
işaretinin (’) kullanılmasından kaynaklanan bir
yazım yanlışı bulunmaktadır?
a) Maliye Bakanlığı’nın çalışmaları devam ediyor.
b) İstanbul’a gidecek misin?
c) Almanya’yı görmek isterdim.
d)Resmî Yazışmalar Yönetmeliği 2 Aralık 2004
tarihinde Resmî Gazete'de yayımlandı.
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337)
Aşağıdaki
yazılmıştır?
a) Hilekâr
b) İmkân
c) Sukunet
d) Mekân

sözcüklerden

hangisi

yanlış

342)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı yoktur?
a) Ayşenin kızı henüz beş yaşında.
b) Türk Hava Kurumuna gittim.
c) Ankaranın kışı çok soğuk oluyor.
d) Türkiyeye bu ilk gelişiydi.

338)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde aynı
anlama gelen sözcüklerin kullanılmasından
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
a)Bu konuda pek çok öneri ve teklif var.
b)Örneğin, mesela öğrenciler çok çalışsalar,
başarılı olurlardı. Ama çalışmadılar.
c)Globalleşme ve küreselleşme dünyanın yeni
yüzünü oluşturuyor.
d)Ahmet Efendi evsiz barksız avare avare
sokaklarda yıllarca dolaştı.

343)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir
noktalama hatası vardır?
a)Ayhan okula ne zaman gelecek?
b)Ayşe dün pazardan elma armut kaysı ve üzüm aldı.
c)Niçin çocuklara kızıyorsun?
d)Okuduğum hikâyeler çok güzeldi.

339)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem
işaretini (!) kullanmak gerekir?
a) Ne kadar kaldığımı hatırlamıyorum
b) Ah vatan, ah
c) Nasıl geldik, bilmiyorum
d) Neden bu soruyu sordun
340)
Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde
satır sonu bölünmesi yanlış yapılmıştır?
a) İlk-o-kul
b) Ke-loğ-lan
c) Keş-fet-mek
d) Al-tı-pat-lar
341)
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.
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344)
Biçim (yapı) ve kaynak (köken) bakımından
Türkçenin özelliğini aşağıdaki ifadelerden hangisi
göstermektedir?
a)Biçim (yapı) olarak "bitişken (eklemeli) dillerden
ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin
Ural kolundan.
b)Biçim (yapı) olarak “bitişken (eklemeli)
diller”den ve kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil
ailesinin Altay kolundan.
c)Biçim (yapı) olarak “bükümlü diller”den ve
kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Altay
kolundan.
d)Biçim (yapı) olarak “bükümlü diller”den ve
kaynak (köken) olarak Ural-Altay dil ailesinin Ural
kolundan.
345)
Aşağıda verilen sözlerden hangisinin
hecelenişinde bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Ge-le-cek
b) Baş-öğ-ret-men
c) Bir-leş-mek
d) U-zan-mak
346)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde virgül
kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
a) Bu sabah, okula gitti.
b) Küçük, evin önünde bekliyordu.
c) Şu çiçekleri, suladı.
d) Bu küçük kızı, son görüşümdü.
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347)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizgili kelimelerin
hangisinde yazım yanlışı yoktur?
a) Çocukca konuştu.
b) Hafifce gülümsedi.
c) Elindeki bastonu sertçe fırlattı.
d) Yavaşca yere çömeldi.
348)
Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
a) Ahmet’te kitabım kaldı.
b) Çantamı okulda bıraktım.
c) 2005’te kardeşim Hasan doğdu.
d) Saat 3’de matematik dersi başlayacak.
349)
Aşağıdaki sözlerin hangisinde düzeltme
işaretinin (^) kullanılmasından kaynaklanan
yazım yanlışı vardır?
a) Üslûp sahibiydi.
b) Genç kız sükût etti.
c) Mahkûm oldu.
d) Sitemkâr davrandı.
350)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
a) Ayhan okuldan geldi mi?
b) Derslerinde başarılı mı?
c) Nesrin! çok yorgun bir şekilde yatağa uzandı.
d) Hey arkadaş! Böyle nereye gidiyorsun?
351)
“Biraz yağmur yağdı mı, Beyoğlu’nun yaya
kaldırımlarından yürüyebilirsen yürü.”
Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yağmur
b) Kaldırımlar
c) Sen
d) Beyoğlu’nun

353)
“Nar, ayva - geç renk - ve portakal gibi zekâ - bir sonbahar ürünüdür - ve koku bulan”
Yukarıdaki gruplarla kurallı ve anlamlı bir cümle
oluşturulursa, ara cümle aşağıdakilerden hangisi
olur?
a) - geç renk - ve koku bulanb) - nar, ayva - ve portakal gibic) - zekâ - bir sonbahar ürünüdür d) - portakal gibi - zekâ 354)
“Türkçenin güzelliğini bizden çok ... Türkçe,
Arapça ve Farsçayı iyi bilen, bu konuda eserler
yazan dil bilginleri bu konuda övgüler
söylemişlerdir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) kimse bilmezdi.
b) yabancı dil bilginleri anlamıştır.
c) iyi bilenler vardır.
d) sevenler olmuştur.

355)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin
ayrı yazılması gerekir?
a) İlk bakışta anlaşıldı.
b) Odada ders çalışıyor.
c) Bende takat kalmadı.
d) Birden bağırdı, sonrada sustu.
356)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi
cümlesidir?
a) Akacak kan damarda durmaz.
b) Öğrenciler için faydalı bir kitaptır.
c) Bu işin yükünü çeken benim.
d) Bulutlar simsiyah.

352)
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
a) 4’üncü masa
b) 2’nci sınıf
c) 3’üncü defter
d) 5’nci sokak

41

yere

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

bir

fiil

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
357)
I- onların arasından süzülen ışık
II- her sabah pencereler buz tutar
III- bazen bütün gün hiç değişmezdi
IV- donuk camlardan süzülür gibi
V- beyazımtırak bir renk alır
Yukarıdaki grupların anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturan en uygun dizilişi aşağıdakilerden
hangisidir?
a) II - I - V - III - IV
b) II - I - IV -V - III
c) IV - II - I - III - V
d) III - II - V - IV - I
358)
Aşağıdaki cümlelerde yalnızca birinde virgül
doğru kullanılmıştır. Virgülün doğru kullanıldığı
cümle hangisidir?
a) Artık ufak, tefek veya iri, yarı olmak insana pek
bir şey kazandırmıyor.
b) Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana pek
bir şey kazandırmıyor.
c) Artık ufak tefek, veya iri yarı, olmak insana pek
bir şey kazandırmıyor.
d) Artık, ufak tefek veya iri yarı olmak insana, pek
bir şey kazandırmıyor.
359)
Aşağıdaki fiillerden
yazmak gerekir?
a) Hasta olmak
b) Arz etmek
c) Men etmek
d) Rica etmek

hangisini

birleşik

360)
““Ayasofya kütüphanesinde bulduğumuz
kayıtlardır ki, bu konuyu aydınlatan bir vesika
değeri
taşımaktadır.”
cümlesinde
özne,
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ayasofya kütüphanesinde
b) Kayıtlar
c) Biz
d) Bu
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361)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem
işaretini (!) kullanmak gerekir?
a) Ne zaman geldin
b) Vah sana, yazık sana
c) Okula gidecek misin
d) Çoğunlukla eski şarkıları dinlerim
362)
Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisinde
satır sonu bölünmesi yanlış yapılmıştır?
a) Baş-yaz-ar
b) Red-det-mek
c) Ge-liş-mek
d) Ka-zan-dır-dı
363)
Aşağıdakilerden hangisinde “ki”nin yazımı
yanlıştır?
a)Türk tiyatrosundaki bu duraklamanın nedenleri
üzerinde durmak gerek.
b)Kitabın başındaki şiirlerden onun dünyaya bakış
açısı hemen anlaşılır.
c)Mademki öyleydi, gelmeseydin.
d)Görülüyorki o, yazılarında yeni düşünceler
sunan bir kişi değildir.
364)
Aşağıdakilerden hangisinde bir koşula bağlı
olma niteliği vardır?
a) Onu görünce şaşırdım kaldım.
b) Onu gördükçe seni hatırlıyorum.
c) Onu göreli rahatım kaçtı.
d) Onu gördüm ve üzüldüm.
365)
“Burası önceleri benim yerimdi, evimdi,
yurdumdu. Her adımda bir tanıdık yüz
bulurdum. Üzüntülerimi bu kaldırımlar üzerine
döker, umutlarıma burada gülerdim. Şimdi hani
o eski canlılık, hani o eski coşku, umut? Hani o
eski tanış yüzler?”
Bu parçada en belirgin duygu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Öfke
b) İmrenme
c) Pişmanlık
d) Özlem
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366)
“Kesme işareti (’), kişi adlarından sonra
konur. Gerektiğinde, bütün özel adlardan sonra
da konabilir.”
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden
hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Bahar’ı okula başlattık.
b) Bahar’da bu kitap var.
c) Bahar’ı yaşamadan yaz geldi.
d) Bahar’ın başarısı büyüktü.
367)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem
olumsuz olduğu hâlde cümlenin anlamı
olumludur?
a) Sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim?
b) Bu toplantıya siz de katılmaz mısınız?
c) Hava güzel olsa da mı gelmezsiniz?
d) Bu kitabı okumaz mısın?
368)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de/da”
bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?
a)O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.
b)Şiiri de, matematiği de çok severdi.
c)Onu o günden sonra görmedim de aramadım da.
d)Siz de mi gittiniz?
369)
Aşağıdakilerden hangisinde “kısa çizgi (-)”
kullanılmaz?
a) Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında
b) Dil bilgisi incelemelerinde, eklerin başında
c) Cümle içinde eş görevli kelimelerin arasında
d) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken
370)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
soru işareti (?) konmalıdır?
a)O anda, bu işin içinden nasıl çıkabilirim diye
düşündüm
b)Bu durumda, susmaktan başka bir şey
yapamazdım ki
c)Bu önerimizi kabul eder mi
d)Bilginin kaynağı insanoğlunun hayatıdır
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371)
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı,
nesne değildir?
a) — Ahmet mutfakta ne kırdı?
— Bardak.
b) — Ayşe sokakta ne buldu?
— Para.
c) — Çocuk masadan neyi aldı?
— Kitabı.
d) — Ne zaman geldin?
— Akşama doğru.
372)
“Türkçe kelime köklerinde aynı iki ünsüz
yan yana gelmez.”
Yukarıdaki kurala aykırı Türkçe kökenli kelime
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hassas
b) Battaniye
c) Anne
d) Millet
373)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beni”
kelimesi kullanıldığı yere göre cümlenin en
önemli öğesi durumuna getirilmiştir?
a)Dün sabah Ayten okulda beni aramış.
b)Öğretmen sınavda beni en ön sıraya oturttu.
c)Sınıfımı geçersem babam beni İzmir’e
götürecek.
d)Beni iki gün önce görmüştü.
374)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:)
yerinde kullanılmıştır?
a)Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca.
b)Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak
sakallıydı.
c)Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler
kokuyordu.
d)Halis bir şiir fena okunabilir: lâkin sahte bir şiir
iyi okunamaz.
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375)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birtakım”
kelimesi bitişik yazılmalıdır?
a)Bir takım ansiklopediye dünyanın parasını
ödedim.
b)Bir takım insanlar iki şiir yazmakla şair olunur
sanıyorlar.
c)Bu oda ancak bir takım koltuk alır.
d)Bu bir takım oyunudur.
376)
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
kelimenin yazımı yanlıştır?
a) Ben bunları karış karış bilirim,
b) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
c) Yeni deniz altılar alınacakmış.
d) Olay örtbas edildi.
377)
Aşağıdaki cümlelerde hangisi, yapısı
bakımından basit cümledir?
a)Bekledim ama gelmedi.
b)Hasanla uzun tartışmaların ardından uzlaştık.
c)Akşama bir lokantaya gidelim ve beraber yemek
yiyelim.
d)Kitaplarımı toplayıp kütüphaneden çıktım,
caddeden geçtim.
378)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yapılması bir şarta bağlıdır?
a) Bugün konuşabilirim
b) Keşke sen de gelsen.
c) Buraya mutlaka gelmelisin.
d) Gelirse görüşeceğiz.

fiilin

379)
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım
yanlışı yapılmıştır?
a) Durumu yetkililere arz ettim.
b) Odayı hemen terk etti.
c) Yanlışlığı fark etmiş.
d) Kitapların toplatılmasını emir etti.
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380)
I-Gecenin ortasında aldığı o uğursuz haberle
tüm umutlarını yitirmişti.
II-Günün ilk ışıklarıyla biraz sakinleşti ve adımları
yavaşladı.
III-Henüz gün ışımadan yollara düştü babasının
kötüleştiği haberiyle.
IV-İçinden dualar ederek, telaşla yürüyordu
şafak sökerken.
V-Oysaki ne umutlarla yastığa koymuştu başını.
Yukarıdaki cümleleri, anlam
sağlayacak şekilde sıralayınız.
a) I - III - V - II - IV
b) III - V - I - IV - II
c) III - I - IV -II - V
d) I - IV - V - III - II

bütünlüğünü

İNSAN HAKLARI
381)
“Temel Haklar” kavramı Türkiye’de ilk kez
hangi anayasada yer almıştır?
a) 1924 Anayasası
b) 1876 Anayasası
c) 1982 Anayasası
d) 1961 Anayasası
382) Aşağıdakilerden hangisi insan
özelliklerinden birisi değildir?
a) Bireysellik
b) Evrensellik
c) Devredilebilirdik
d) Dokunulmazlık

haklarının

383)
1789 Fransız Bildirgesi’ndeki özgürlük
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kurallara uyarak hareket etmektir.
b)Başkasına
zarar
vermeden
her
şeyi
yapabilmektir.
c)Kişinin istediği her şeyi yapabilmesidir.
d)Kişinin temel hakları bağlamında her şeyi
yapabilmesidir.
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384)
İkinci kuşak insan haklarının ortaya
çıkışında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Birinci Dünya Savaşı
b) Sosyal eşitsizlikler
c) İşçi sınıfının tepki ve eylemleri
d) Sanayi devrimi
385)
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Kuşak İnsan
Haklan ile ilgili değildir?
a)Sosyal eşitlik düşüncesini içerir.
b)Çoğu pozitif statü hakları, isteme haklarıdır.
c)Amacı haklardan somut biçimde yararlanmayı
sağlayacak ekonomik ve maddi olanakların
sağlanmasıdır.
d)Kişisel ve siyasal haklardır.
386)
Dördüncü kuşak insan haklarının ortaya
çıkış nedeni nedir?
a) Bilimin insan onurunu zedeleyebileceği korkusu
b) Ekonomik sıkıntılar
c) Kültürel değişim
d) Sanayi devrimi
387)
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi ile ilgili değildir?
a)1960’da kabul edilmiştir.
b)Bireyleri hak öznesi olarak görür.
c)Koruma mekanizmalarının yargısal niteliği ile de
ilgilenir.
d)İnsan haklarını sadece içeriği yönünden
incelemez.
388)
Osmanlı devletinden günümüz Türkiye’sine
kadar insan hakları anlayışıyla ilgili olarak
yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)1876
öncesinde
padişahın
uyruklarına
bağışladığı haklar söz konusudur.
b)1876 Anayasası ile başlayan dönemde anayasal
haklar güvencesizdir.
c)1924 Anayasası’nda ayrıntılı güvenceler söz
konusudur.
d)1982
Anayasası’nın
ilk
biçiminde
sınırlandırmalar öne çıkmıştır.
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389)
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının
özelliklerinden değildir?
a)İnsan haklarının bölünmezliği ve karşılıklı
bağımlılığı ilkelerini benimsemiştir.
b)İnsan kişiliğine gerçek saygının ancak sosyal
haklardan
yararlanmasını
sağlamakla
gerçekleştirilebileceğini vurgulamıştır.
c)İktidarın kullanımına, “yetkili organlarıma ortak
etmiş ve ayrıntılı anayasal ve yargısal güvenceler
oluşturmuştur.
d)İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi egemen
olmuştur.
390)
Aşağıdakilerden hangisi insan hakları
alanında oluşturulan uluslararası koruma
özelliklerinden değildir?
a)Uluslararası koruma genelde tamamlayıcıdır.
b)Uluslararası koruma insan hakları kadar eski bir
olgu değildir.
c)Çoğunlukla iç hukuktan önce gelir.
d)En bilinen örneği İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi’dir.
391)
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler
İnsan
Hakları
Yüksek
Komiserliğinin
görevlerinden değildir?
a)Üye devletlerle sürekli diyalog kurmak
b)Küresel düzeyde insan haklan için ortaklık
oluşturmak
c)BM’nin insan hakları alanındaki tüm
programlarını
eşgüdümlemek
ve
etkisini
geliştirmek.
d)BM’nin üye sayısını arttırmak
392)
Türkiye aşağıdaki sözleşmelerden hangisini
onaylamıştır?
a)Irk Ayrımcılığının Tüm Biçimlerinin Kaldırılması
Uluslararası Sözleşmesi
b)Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin
Korunması Uluslararası Sözleşmesi
c)Çocuk Hakları Sözleşmesi
d)Hepsi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ ORTAÖĞRETİM
393)
Türkiye aşağıdaki sözleşmelerden hangisini
onaylamamıştır?
a)Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin
Kaldırılması Sözleşmesi
b)Apartheid’e Karşı Sözleşme
c)Çocuk Hakları Sözleşmesi
d)İşkenceye ve Başka Zalimce, İnsanlık Dışı ya da
Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme
394)
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyinin
özelliklerinden birisi değildir?
a)1949 yılında 10 kurucu üyenin Londra’da
imzaladığı Statü ile kurulmuştur.
b)Avrupa insan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası

397)
Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nde yer almaktadır?
a) Uyrukluk hakkı
b) Sendika hakkı
c) Eğitim hakkı
d) Hepsi
398)
Aşağıdaki haklardan hangisi 1961 Sosyal
Şartı’nda
güvenceye
bağlanan
haklar
arasındadır?
a) Toplu pazarlık hakkı
b) Adil ücret hakkı
c) Çalışan kadınların korunma hakkı
d) Hepsi

Ceza Mahkemesi temel yargı organlarıdır.

c)Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclis, Avrupa
Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi, Avrupa
Konsey Genel Sekreterliği, İnsan Hakları Komiseri
Ofisi gibi organ ve birimleri vardır.
d)Konsey,
etkili
denetim
ve
koruma
mekanizmaları ile bireylerin kişisel ve siyasal
özgürlüklerine, sosyal, ekonomik ve kültürel
haklarına saygıyı güvence altına almayı amaç
edinmiştir.
395)
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ülkemizde
kaç yılında onaylanmıştır?
a) 1973
b) 1954
c) 1965
d) 1989
396)
Bakanlar Komitesi aşağıdaki kuruluşlardan
hangisinin organıdır?
a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) İnsan Hakları Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Konseyi
d) Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
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399)
Aşağıdaki haklardan hangisi 1996 yılında
gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nda
güvenceye bağlanan haklar arasındadır?
a) Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı korunma
hakkı
b) Lokavt hakkı
c) Çalışan temsilcilerinin işletmede korunma hakkı
d) a ve c
400)
Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi komiteler
şeklinde sözleşme içi koruma sistemleri
oluşturmuştur?
a) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
b) Çocuk Haklan Sözleşmesi
c) Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin
Kaldırılması Sözleşmesi
d) Hepsi
401)
Aşağıdaki insan hakları belgelerinden
hangisi kimi insan kesimleri ya da guruplarına
yönelik olarak hazırlanmıştır?
a)Kadınlar Hakkında Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin
Kaldırılması Sözleşmesi
b)Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi
c)Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin
Korunması Uluslararası Sözleşmesi
d)a ve c
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402)
Üçüncü kuşak insan hakları aşağıdaki hak
grup/gruplarından
hangisine
karşılık
gelmektedir?
a) Barış hakkı, gelişme hakkı
b) Çevre hakkı, hayvan hakları
c) Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
d) a ve b
403)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dayanışma
hakları açısından geçerlidir?
a) Üçüncü kuşak haklar olarak da anılırlar.
b) Bu hakların gerçekleşmesi için devletin yanında
birey ve grupların çabası da gerekir.
c) a ve b
d) Hiçbiri
404)
Aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
1924
Anayasası’nda hakların düzenlenmesi açısından
geçerlidir?
a)Doğal haklar anlayışı benimsenmiştir.
b)Birinci kuşak hakların yanında ikinci kuşak
haklara da yer verilmiştir.
c)Haklar ayrıntılı biçimde güvence altına
alınmıştır.
d)Hiçbiri
405)
Devletlerin İnsan haklarına saygı gösterme
yükümlülüğünün
kaynağı
aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Devletin ilgili sözleşmeyi kabul ettiğini sözlü
olarak bildirmesi
b)Devletin ilgili sözleşmeyi onaylayarak taraf
olması ve varsa denetim organının yetkilerini
kabul etmesi
c)Devletin ilgili uluslararası örgütün kuruluş
belgesini kabul ederek “üye devlet" olması
d)b ve c

SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

47

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

