657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a) Emirlere uyma
b) Uygun davranışta bulunma
c) İşbirliği içinde çalışma
d) Uygulamayı isteme
2. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına tanınan genel haklardan değildir?
a) Uygulamayı isteme
b) Güvenlik
c) Grev
d) İzin
3. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için sağlanan sosyal hak ve yardımlardan değildir?
a) Emeklilik
b) Yolluk giderleri ve gündelikler
c) Aile yardımı ödeneği
d) Tedavi yardımı
4. Devlet memurlarının müracaat ve şikâyetlerinde izlenecek usul, 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.
5. 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
6. Muvazzaf askerlikten sonra memuriyete dönmek için başvuranları, kurumları başvuru tarihinden
itibaren en çok kaç gün içinde göreve başlatmak zorundadır?
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
7. Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar aylığa ne 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
8. Memurlara, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, (uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalıklar hariç) aylık ve özlük hakları korunarak en çok kaç aya kadar izin verilebilir?
a) 10 ay
b) 12 ay
c) 18 ay
d) 24 ay
9. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına konan yasaklardan biri değildir?
a) Basına bilgi ve demeç vermek
b) Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak
c) Ticaret yapmak
d) Tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurullarının üyesi olmak
10. "Kamu kurum ve kuruluşları, yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak
memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun
görüşü alınmak kaydıyla, ...... belirleyebilir."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) performans hedefleri
b) performans yöntemleri
c) değerlendirme teknikleri
d) değerlendirme ölçütleri
11. Üç defa başarı belgesi alan memurlara aşağıdaki belgelerden hangisi verilir?
a) Takdirname
b) Üstün Başarı Belgesi
c) Teşvik
d) İkramiye
12. "Son ...... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde
dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) 6
b) 10
c) 9
d) 8
13. Aşağıdakilerden hangisi derece yükselmesinin yapılmasında aranan şartlardan değildir?
a) Üst dereceden boş bir kadronun bulunması
b) Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin 3'üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmak

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmak
d) Bulunduğu derecenin 4'üncü kademesinde 1 yıl çalışmış olmak
14. "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 getirir.
c) Kesinlikle yerine getirilmez.
d) Kesinlikle yerine getirilir.
15. 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
16. Kıdem aylığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hizmet yılları esas alınarak ödenen aylıktır.
b) Memurun kadro derecesi aylığıdır.
c) Memurun unvanı esas alınarak ödenen aylıktır.
d) Emekliliğe esas aylığıdır.
17. Hangi hâllerde memura fazla çalışma yaptırılır?
a) Salgın hastalıkların olması
b) Doğal afetlerin meydana gelmesi
c) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu olması
d) Hepsi
18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "Tarafsızlık ve Devlete bağlılık" ödevi kapsamında değildir?
a) Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef
tutan davranışta bulunmazlar.
b) Devlet memurları, Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda
bulunamazlar.
c) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamazlar.
d) Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik amaçlı eylemde bulunamazlar.
19. 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.
20. Devlet
a)
b)
c)
d)

memurlarına kimler ödül verilebilir?
Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
Merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler
Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler

21. Aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?
a) Ay sonunda ödenir.
b) Ay başında ödenir.
c) Gün hesabı ile ay sonunda ödenir.
d) Peşin olarak göreve başladığı gün ödenir.
22. 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 memurun talebi esas alınarak yapılır.
d) Bu tür atamalarda kadro imkânları göz önünde bulundurulur.

23. 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
24. 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
25. 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
26. 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
27. Memurlara tazminat ödenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisi göz önüne alınır?
a) Görevin yapıldığı kurumun teşkilat yapısı
b) Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve
derecesi
c) Görevin yapıldığı kurumun büyüklüğü
d) Görevin yapıldığı kurumun yetki ve sorumlulukları
28. Aşağıdakilerden hangisi memurlara ödenen tazminatlardan değildir?
a) Emniyet hizmetleri tazminatı
b) Denetim tazminatı
c) Mali sorumluluk tazminatı
d) Özel hizmet tazminatı
29. Devlet
izninin
a)
b)
c)
d)

memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen hastalık
süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde, görevlerine ne zaman başlarlar?
Yıllık izinlerinin bitiminde
Hastalık izinlerinin bitiminde
Yıllık ve hastalık izinlerinin bitiminde
Amirin çağırdığı tarihte

30. Devlet memurunun kamu hizmeti görevlerine girmesi, ilerlemesi, yükselmesi, görevinin sona
erdirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun hangi ilkesine dayandırılmıştır?
a) Kariyer
b) Liyakat
c) Sınıflandırma
d) Görevde yükselme
31. Kurumların genel politika tespiti araştırma, planlama, programlama yönetim ve denetim gibi işlerde
görevli ve yetkili olanlar hangi statüde istihdam edilirler?
a) Sözleşmeli personel
b) Geçici personel
c) Memur
d) İşçi
32. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu
hâllerde sözleşmeli istihdam edilemez?
a) Tabipler
b) Mütercimler
c) Avukatlar
d) Müfettişler
33. Kanunda belirtilen şartlarda merkezdeki memurlara başarı belgesi vermeye kim yetkilidir?
a) Müsteşar
b) Bakan yardımcısı
c) Bağlı veya ilgili Bakan
d) Başbakan
34. Aşağıda sayılan görevlerden hangisi Devlet memurlarına ikinci görev olarak verilemez?
a) Müfettişlikler
b) Adlî Tıp Kurumu uzmanlıkları
c) Tabiplikler
d) Avukatlıklar
35. Kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç
ne kadar süre içinde atanırlar?
a) Üç ay
b) Altı ay
c) Bir yıl
d) İki yıl

36. Bir memurun çalıştığı yıl ile Bütçe Kanunu ile belirlenen katsayının çarpımı sonucu bulunacak
rakam aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Görev aylığı
b) Kıdem aylığı
c) Taban aylığı
d) Kazanılmış hak aylığı
37. Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı doğru hitap şekillerinden biridir?
a) Sayın Müdürüm
b) Değerli Müdürüm
c) Değerli Amirim
d) Sayın Beyefendi
38. 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.
39. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Memur mezun olduğu okulun rozetini takabilir.
b) Memur görev yaptığı yerin rozetini takabilir.
c) Memur siyasi parti rozeti takamaz.
d) Memur, hükümetin özel günler için çıkardığı rozetleri takamaz.
40. "Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye
Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve
adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere
...... denmektedir.”
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) sözleşmeli personel
b) geçici işçi
c) geçici personel
d) kadro karşılığı sözleşmeli personel
41. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren durumlardan değildir?
a) Memurluktan çekilme ya da çekilmiş sayılma
b) Görevden uzaklaştırılma
c) İstek, yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma
d) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da
memuriyeti sırasında bu şartlardan birini kaybetme
42. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne
kadar süre sağlık izni verilir?
a) 30 gün
b) 10 gün
c) 45 gün
d) 15 gün
43. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk altı ayda günde …….. saat, ikinci altı ayda günde …….. saat süt izni verilir. Süt izninin hangi
saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) üç - bir buçuk
b) dört - iki
c) iki - bir
d) üç - iki
44. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?
a) Kınama
b) Aylıktan kesme
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Derece yükselmesinin durdurulması
45. Memurluktan çıkarma cezası kararını, aşağıdakilerden hangisi verir?
a) Yüksek disiplin kurulu
b) Disiplin kurulu
c) Disiplin amirleri
d) Atamaya yetkili amir
46. "Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun ...... verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte
savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) 5 günden az olmamak üzere
b) 7 günden az olmamak üzere
c) 15 günden az olmamak üzere
d) 30 günden az olmamak üzere

47. Aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri uygulandıktan 5
silinebilir?
a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme Kınama
c) Uyarma - Kınama
d) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin durdurulması

yıl

sonra özlük dosyasından

48. Uygulanmasından 10 yıl sonra özlük dosyasından silinebilecek disiplin cezaları, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Uyarma - Aylıktan kesme
b) Aylıktan kesme Kınama
c) Uyarma - Kınama - Kademe ilerlemesinin durdurulması
d) Aylıktan kesme - Kademe ilerlemesinin durdurulması
49. Disiplin cezaları konusunda yapılan itirazlarda, itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek
zorundadırlar?
a) 15
b) 20
c) 25
d) 30
50. Memurların, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça
açıklamaları yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket eden Devlet memurlarına verilmesi öngörülen
disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kınama
b) Uyarma
c) Aylıktan kesme
d) Devlet memurluğundan çıkarma
51. Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde memur hakkında
aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?
a) Aylıktan kesme b) Kınama
c) Uyarma
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması
52. 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) Uyarı
53. 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
54. 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
55. 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
56. Aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasını
gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?
a) Siyasi partiye girmek
b) Grev yapmak
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak
d) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
57. 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
58. Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülmüş olan disiplin cezalarından değildir?
a) Derece yükselmesinin durdurulması
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması
c) Uyarma
d) Aylıktan kesme

59. Bireyin çevresiyle olan etkileşiminin düzeyini belirleyen ve her kültürde farklı özellikler
gösteren ilişkilere ne ad verilir?
a) Kültürel ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) İnsan ilişkileri
d) Ekonomik ilişkiler
60. Birey çevresiyle kurduğu iletişim ve etkileşim sürecinde aşağıdakilerden hangisini yansıtır?
a) Toplumun değer yargılarını ve kültürel unsurlarını
b) Toplumu yönetenlerin istek ve beklentilerini
c) Aile büyüklerinin istek ve beklentilerini
d) Bilim ve teknolojide ortaya çıkan gelişmeleri
61. Bireyin sağlıklı ve verimli bir biçimde insan
hangisine bağlıdır?
a) Bireysel çıkarlarını gözetmesine
b) Topluma uyum sağlamasına
c) Çevresindekilerin beklentilerini karşılamasına
d) Teknolojik gelişmeleri izlemesine

ilişkilerini

gerçekleştirmesi aşağıdakilerden

62. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iletişim süreci ve temel öğeleri sırasıyla verilmiştir?
a) Kaynak, Kanal, Mesaj, Dönüt, Alıcı
b) Mesaj, Kanal, Kaynak, Dönüt, Alıcı
c) Kanal, Kaynak, Mesaj, Alıcı, Dönüt
d) Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı, Dönüt
63. Bireylerin toplum içinde doğduktan sonra iç ve dış çevrelerinden
etkileşimleri sonucu edindikleri nispeten kalıcı davranışlara ne ad verilir?
a) Doğuştan gelen davranışlar
b) Gelip geçici davranışlar
c) Çok boyutlu davranışlar
d) Öğrenilmiş davranışlar

gelen uyarıcılarla

64. Toplumsal yaşamı düzenleyen ve uyulması zorunlu olan insan yapımı kurallar aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hukuk kuralları b) Gelenek ve görenekler
c) Görgü kuralları
d) Ahlak kuralları
65. Her toplumda kurumsal ve kamusal yaşamda uyulması gereken resmî nezaket ve görgü
kurallarına ne ad verilir?
a) Gelenek ve görenekler
b) Ahlak kuralları
c) Protokol kuralları
d) Kamuoyu ve moda
66. Bir kurumun sunduğu hizmetin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve kamuoyunu çeşitli
şekillerde etkilemeye yönelik tüm ilişki biçimlerini içeren planlı çabalara ne ad verilir?
a) Halkla ilişkiler
b) Bireysel ilişkiler
c) Sosyal ilişkiler
d)Kurumsal ilişkiler
67. 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
68. Bir kurumda üstler, astlarla iletişim kurarken öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat
etmelidir?
a) Resmî ve kuralcı bir yaklaşımın uygulanmasına
b) İşbirliğine dayalı, seviyeli bir iletişimin kurulmasına
c) Samimi ve rahat bir iletişimin sağlanmasına
d) Görev ve sorumlulukların sürekli hatırlatılmasına
69. Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerini düzenleyen kurallardan değildir?
a) Devletlerarası kurallar
b) Hukuk kuralları
c) Protokol kuralları
d) Gelenek ve görenekler
70. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde önemli bir yeri olan dinlemeyi engelleyen
faktörlerden değildir?
a) Konuyu ilginç bulmak
b) Konuşmadaki bazı noktalara aşırı duyarlılık göstermek
c) Düşünce hızını konuşmanın hızına göre ayarlayamamak
d) Konuşmayı dinler gibi gözükmek
71. "Birey ...... kullanırken yüz ifadeleri, jestler ve mimikler, baş hareketleri, dokunma ve giyim kuşamdan
etkin bir şekilde yararlanmaktadır."
Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Sözcükleri
b) Sözlü iletişim c) Etkili iletişim
d) Beden dili

TÜRKÇE DİLBİLGİSİ KURALLARI
1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Bartın'a hiç gittin mi?
b) Vadideki Zambak'ı okuduğumda uzun süre etkisinde kaldım.
c) Türkçe'nin gücünü bilmek lazım.
d) Avusturalya’da arkadaşımı ziyaret ettim.
2. Aşağıdaki eklerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) 7'nci kitap
b) TDK'ye
c) saat 3'de

d) Kayseri'ye

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
a) Başarılı olmak için de çok çalışmak gerekir.
b) Ayşe gitti, Ahmet de gidecek.
c) Dün İstanbul'daydı. Yarında Sivas'ta olacak.
d) Saat 15.15'te gelmezsen biz de gelmeyiz.
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu söz konusudur?
a) Birçok okul açtı.
b) Örtüler yere düştü.
c) Umut ve Kağan eve yeni geldi.
d) Bardaklar kırıldılar.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
a) Kitapların sayısı gün geçtikçe artıyor.
b) Çocuğun cansız cesedi yolda öylece duruyordu.
c) İşini bitirince geri iade etti.
d) Depoyu ful doldur.
6. "İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )"
Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
a) (;) (;) (.)
b) (,) (,) (;)
c) (;) (.) (…)
d) (,) (,) (…)
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı yanlış yazılmıştır?
a) Silgiyi de kalemi de okulda bırakmış.
b) Sen de gitseydin iyi olurdu.
c) Ahmet’te gelse iyi olacak.
d) Ayşe’nin de yanında para yoktu.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de, da” bağlacı doğru yazılmıştır?
a) Armut de aldık.
b) Yazı tahtasına yazıda yazdık.
c) Ağacın dallarınıda kırdı.
d) Kardeşini tiyatroya da götürdü.
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a) Anne
b) Demir
c) Küçük

d) Çelik

10. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisindeki ekler yanlış yazılmıştır?
a) TBMM'ye
b) DTCF'nin
c) TTK'nun

d) DDY'nin

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) 1999’da işe başladım
b) 2015’de emekli olacak.
c) 1997’den sonra hayatında her şey değişti.
d) 1942’de Erzurum’da doğdu.
12. Aşağıda bulunan cümlelerin hangisinde, cümle içindeki kelimenin büyük yazılması gerekirken
küçük yazılması şeklinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Annemlerle bu yaz tatile çıkacağız.
b) Sizinle bu cuma görüşelim.
c) Ankara'yı çok seviyor.
d) 26 eylül 2008'de Türk Dil Kurumundaki kutlamalara katılacak.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de, da" bağlacı "ve" anlamında kullanılmıştır?
a) Belki de önceleri başka anlama geliyordu.
b) O günleri de hatırlıyorum.
c) Sanıyorum kitabı aldı da gitti.
d) Ben de dinleyeceğim.
14. "Türk halısı, büyük ölçüde öznel, kişisel bir sanat yapıtıdır. Türk halısında doğa, olduğu gibi değil,
insanın algıladığı biçimiyle verilir: Ne karanfil, karanfil; ne de gül, güldür."
Yukarıda paragraf hangi cümleyle sona erdirilir?
a) Türk halısında, doğadaki varlıkların izlerine rastlanmaz.
b) Türk halısı, gerçekle hayal ürününü yan yana veren bir yapıttır.
c) Türk halısında bunların yeniden yaratılan biçimleri vardır.
d) Turistlere daha pahalı veriliyor.
15. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, soru sıfatı ile yapılmıştır?
a) Başarı için hangi yolu önerirsiniz?
b) Bu konuyu anlayabilmek için ne yapmalı?
c) Raporu hazırlamak neden zorlaştı?
d) Niçin o gün vermediniz?
16. Aşağıdaki ay ve gün adlarının hangisini büyük harfle yazmak gerekir?
a) Size ekimin sonunda mektup yazdım.
b) Sizinle 8 eylül 2007 tarihinde görüşelim.
c) Sizi çarşambaya kadar bekleyeceğim.
d) İstanbul'a mayıs veya haziranda gelmeyi düşünüyorum.
17. "Kişinin iyi veya kötü davranışlarının yükünü üzerine alması" aşağıda verilen seçeneklerden
hangisini kazanmakla gerçekleşebilir?
a) Olgunluk
b) Eğitim
c) Ahlâk
d) Sorumluluk
18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır?
a) Almayıp
b) Benziyerek
c) Terleyen

d) Giderek

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
a) Saltanat, 1 Kasım 1922'de kaldırıldı.
b) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te kuruldu.
c) 1 Kasım 1928'de, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edildi.
d) Parlâmento yeni Kanunlar çıkarttı.
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?
a) Yeni öykücüler arasında Türkçeyi bütün güzelliği ile kullananlar var.
b) Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı olarak değerlendirilmelidir.
c) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.
d) Bunları okuduktan sonra insan iyice içine kapanıyor.
21. "Küçük
çıkar?
a)
b)
c)
d)

halam beni daha iyi anlardı." cümlesinden, zorunlu olarak aşağıdaki anlamlardan hangisi
Büyük halam da vardı.
Babam küçük halamdan büyüktü.
Büyük halamla anlaşamazdım.
Küçük halam herkesle iyi geçinirdi.

22. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi yapı olarak diğerlerinden farklıdır?
a) Niçin Türkçe kitabını getirmedin?
b) Nasıl kapıyı kapatırsın?
c) Nereye gittin?
d) Balıkesir'de bulundun mu?
23. "Feride zeki, başarılı ve afacan bir kızdı."
Bu cümledeki virgülün (,) görevine benzer bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
a) Sıtkı, Ahmet ve Hasan Efendi bu kasabada herkesten uzak yaşar.
b) Nahit, sinemaya, tiyatroya ve oradan da eve gitmiş.
c) Selim çevrede saygılı, sessiz bir genç olarak tanınır.
d) O, okumayı, yazmayı ve resim yapmayı çok seviyordu.

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır?
b) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla
yazılan yazıları ifade eder.
c) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiler arasında iletişimleri sağlamak amacıyla
yazılan yazıları ifade eder.
d) Resmi 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.
e) Resmi yazı, sadece kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılan yazıları ifade eder.
2. Faksla gönderilen mesajların resmi yazı ile kaç gün içinde teyit edilmesi gerekir?
a. 5
b) 4
c) 3
d) 2
3. Resmi
a.
b.
c.
d.

yazının "METİN" bölümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm. içerisinden başlanır.
Metne, "ilgi"nin son satırından itibaren üç aralık bırakılarak başlanır.
Paragraf başı yapılmadığı durumlarda paragraflar arasında bir satır aralığı boşluk bırakılır.
Metindeki kelime aralarında bir vuruş boşluk bırakılır.

4. Resmi
a.
b.
c.
d.

yazılarda "BAŞLIK" kâğıdın yazı alanının neresine yazılır?
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına sağda yazılır.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmına solda yazılır.
Başlık, kağıdın yazı alanının üst kısmından iki aralık aşağısına yazılır.

5. "Resmi yazılarda sayı ve evrak kayıt numarası ...... verilir."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a. Gönderilen makama göre
b. Resmi yazıya göre
c. Dosya planına göre
d. Sayfa sayısına göre
6. "Resmi yazılarda ...... yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı
numaradır."
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a. Dosya numarası
b. Sayfa numarası
c. Resmi belge numarası
d. Evrak kayıt numarası
7. Resmi
a.
b.
c.
d.

yazılarda gizlilik derecesini gösteren damga kâğıdın neresine vurulur?
Üst ve alt ortasına
Üstüne
Altına
Üst sol, alt sağ köşeye

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

11. Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin
bitiminden sonra nereye yazılır?
a. Üç-beş aralık boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına
b. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının en sağına
c. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının sağ kısmından 3 cm. içeride
d. İki-dört aralık boşluk bırakılarak yazı alanının uygun bulunan yerine
12. Resmi
a.
b.
c.
d.

görevli kişilere yazılan yazılar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ad ve unvan küçük, soyad büyük harflerle yazılır.
Ad ve soyad küçük, unvan büyük harflerle yazılır.
Ad ve unvan büyük, soyad küçük harflerle yazılır.
Ad, soyad ve unvan büyük harflerle yazılır.

13. Resmi nitelikte yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu ya da bazı
belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başlık
b) İlgi
c) Konu
d) Metin
14. Resmi yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında yetki devredenin
makamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a. Müsteşar y.
b. Müsteşar adına
c. Müsteşar namına
d. Müsteşar a.
15. Resmi yazının vekaleten imzalanması halinde imzalayanın ad ve soyadı ile vekalet
bırakanın makamı yazıda yer alış şekli bakımından aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru sırayla verilmiştir?
a. Vekalet bırakanın makamı birinci satıra, imzalayanın ad ve soyadı ikinci satıra yazılır.
b. İmzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekalet bırakanın makamı ikinci satıra yazılır.
c. İmzalayanın unvanı birinci satıra, ad ve soyadı ikinci satıra yazılır.
d. Vekalet bırakanın ad ve soyadı birinci satıra, imzalayanın makamı ikinci satıra yazılır.
16. 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
17. Resmi yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı veya
hangi dosyaya konulacağını gösteren numara aşağıdakilerden hangisidir?
e) Dosya numarası
f) Belge numarası
g) Evrak numarası
h) Kayıt numarası
18. 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
19. Ondalık dosyalama sisteminde "9" rakamı aşağıda yer alan hangi konulara ayrılır?
a) Genel konulara
b) Ana konulara
c) Alt konulara
d) Diğer işlere
20. Tarih esasına göre kullanma özelliği bulunan dosyalar için en uygun dosyalama sistemi
aşağıdakilerde hangisidir?
a) Konu esasına göre dosyalama sistemi
b) Kronolojik dosyalama sistemi
c) Coğrafi esasa göre dosyalama sistemi
d) Numaralı dosyalama sistemi
21. "Bilgisayarla yazılan resmi yazılarda …... yazı tipi ve …... karakter boyutunun kullanılması esastır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Ariel12
b) Tahoma 11
c) Verdana 12
d) Times New Roman 12

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
f) 1921 Anayasası’yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
g) 1924 Anayasası’yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa da yine kuvvetler birliği
ilkesi benimsenmiştir.
h) 1961 Anayasası’yla kuvvetler birliğinden kuvvetler ayrılığına geçilmiş ise de yasama ile yürütme
arasında eşitlik değil, yürütmenin üstünlüğüne dayalı bir kuvvetler ayrılığı söz konusudur.
i) Türkiye’de kuvvetler ayrılığına tam anlamıyla geçiş 1982 Anayasası’yla olmuştur.
2. Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Yargıtay Genel Kurulunca seçilen yedi asıl dört yedek üyeden oluşur.
b. Kararlarına karşı Danıştay'da temyize gidilebilir.
c. Seçimlerin yönetimi ve denetiminde il idare kurullarından yararlanılır.
d. Anayasa'da sayılan yüksek mahkemeler arasında yer almaz.
3. Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü dönem rejiminde bile dokunulamayacak çekirdek hak
ve özgürlükler kapsamında yer almaz?
a. Suç ve cezaların geçmişe yürütülemeyeceği
b. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı
c. Kimsenin dini ibadetlerini yapmasına engel olunamayacağı ve bunlardan dolayı
suçlanamayacağı
d. Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamayacağı
4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin kararları için söylenemez?
a. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlük tarihini bir yılı geçmemek üzere erteleyebilir.
b. Anayasa Mahkemesinin şekle dayalı ret kararı vermesi halinde, on yıl aynı kanunun
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvurulamaz.
c. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, kural olarak Resmi Gazete'de yayımlandıkları tarihte
yürürlüğe girer.
d. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye
yürümez.
5. Yasama sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Milletvekillerinin yasama fonksiyonu ile ilgili, Mecliste kullandıkları oy, söyledikleri söz ve
ileri sürdükleri düşünce nedeniyle, bunlar suç niteliği taşısalar bile, Meclis dışında
herhangi bir makam tarafından sorumlu tutulamamalarıdır.
b. Milletvekillerinin, yasama fonksiyonunu yerine getirirken hakaret ve sövme gibi sözle
işlediği suçlar yasama sorumsuzluğu kapsamına girmez.
c. Milletvekillerine tam bir koruma sağlar.
d. Milletvekili, sorumsuzluk kapsamına giren bir fiilinden dolayı sadece milletvekilliği
süresince değil milletvekili sıfatı son bulduktan sonra da kovuşturulamaz.
6. Anayasa'ya göre istifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi nasıl olur?
a. Milletvekilliği otomatik olarak düşer.
b. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edilince düşer.
c. İstifanın geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel
Kurulunun kararıyla düşer.
d. İstifanın geçerli olduğu Meclis Başkanınca tespit edilince düşer.
7. Meclis soruşturması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. TBMM üye tamsayısının en az onda birinin Meclis Başkanlığı’na vereceği önerge ile
istenebilir.
b. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
c. Soruşturmanın iki aylık sürede bitirilememesi halinde, soruşturma kendiliğinden kalkar.
d. Meclis Genel Kurulunun soruşturmanın açılmasına karar vermesi halinde, Meclisteki siyasi
partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak
gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on
beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır.
8. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem KHK'leri ile olağanüstü dönem KHK'leri arasındaki
farklardan biri değildir?
a. Olağanüstü KHK'ler için bir yetki kanununa ihtiyaç olmaması
b. Olağanüstü KHK'lerin Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca
çıkarılarak yürürlüğe konması
c. Olağanüstü halin ya da sıkıyönetim halinin gerekli kıldığı konularla sınırlı olmak kaydıyla,
tüm temel hak ve özgürlüklerin olağanüstü KHK'lerle düzenlenebilmesi
d. Olağanüstü KHK'lerin en kısa zamanda kanuna dönüştürülmesinin esas olması

9. Yürütmeyi durdurma kararı ne zaman verilir?
a. İdari işlemin kanuna aykırı olması durumunda
b. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması durumunda
c. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari
işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
d. Hiçbiri
10. Tüzüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.
b. Tüzükler Anayasa Mahkemesi’nin incelemesinden geçirilerek çıkarılır.
c. Tüzükler Cumhurbaşkanınca imzalanır.
d. Tüzükler kanunlara aykırı olamaz.
11. "Vatandaşların kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamamasına ......
denir."
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Yargının bağımsızlığı
b. Hakim ve savcılık teminatı
c. İnsan haklarının korunması
d. Kanuni hakim güvencesi
12. Dernek kurma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 20 yaşını bitirmiş olan herkes, önceden izin
almaksızın dernek kurma ve derneğe üye olma ve üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
b. Dernek kurabilmek için, kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin, kanunda belirtilen yetkili
mercie verilmesi yeterlidir.
c. Dernekler, kuruluş bildirisini ve eklerini herhangi bir şubelerinin bulunduğu mahallin en
büyük mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
d. Üniversite öğretim görevlileri ve yöneticileri dernek kuramazlar.
13. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da yer alan "Kanun önünde eşitlik" ilkesiyle bağdaşmaz?
a. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
b. Devlet mutlak anlamda ekonomik ve sosyal eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür.
c. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
d. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.
14. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla ancak tek başına
açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
b. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber
veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.
c. Radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımlar izin sistemine
bağlanamaz.
d. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, yasama görevinin gereğine uygun olarak yerine
getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
15. Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde
devletçe el konulmasına ne ad verilir?
a. Özelleştirme
b. Kamulaştırma
c. Özerkleştirme
d. Devletleştirme
16. Dilekçe hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Dilekçe hakkından yalnızca T.C. vatandaşları yararlanabilir.
b. Dilekçe hakkı, başvuranların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında
kullanılır.
c. Dilekçe hakkı çerçevesinde, yetkili makamlara ve TBMM'ye yazı ile başvurulabilir.
d. Başvuruların sonucu, dilekçe sahiplerine gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir.

17. “İçtüzük hükümleri, ...... Meclisin bütün faaliyetlerine ...... katılmalarını sağlayacak biçimde
düzenlenir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a. siyasi parti temsilcilerinin üye sayısı oranında
b. siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında
c. siyasi parti gruplarının tüm üyelerinin
d. siyasi parti temsilcilerinin tüm üyelerinin
18. “Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili ...... sağlayan bir denetim aracıdır.”
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. cezai sorumluluklarını
b. siyasi sorumluluklarını
c. mali sorumluluklarını
d. ahlaki sorumluluklarını
19. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden değildir?
a. İdari davaları görmek
b. Kanunların yürürlüğünü durdurmak
c. Tüzük tasarılarını incelemek
d. idari uyuşmazlıkları çözmek
20. Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Anayasa
denetimine tabidir?
a. Kanunlar
b. Kanun hükmünde kararnameler
c. Anayasa değişiklikleri
d. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Mahkemesi’nin

sadece şekil bakımından

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ
1. 13 Nisan 1909'da gerçekleşen ve tarihimizde "31 Mart Vakası" olarak bilinen ayaklanma neye karşı
yapılmıştır?
a) İkinci Meşrutiyet
b) Birinci Meşrutiyet
c) Islahat Fermanı
d) Tanzimat Fermanı
2. Aşağıdakilerden hangisi Türk inkılabını 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 savaşıdır.
3. Aşağıdaki maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerinden değildir?
a) Silah ve cephanenin teslim edilmesi
b) Demiryollarının teslim edilmesi
c) Askerlerin terhis edilmesi
d) Ege adalarının silahsızlandırılması
4. Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden
dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?
a)
b)
c)
d)

hangisi

Milli Mücadele

hareketinin

ulusal

iradeye

Kongreye yurt genelinde seçilmiş temsilcilerin katılması
Kongrede manda ve himaye konularının tartışılması
Kongre başkanlığına Mustafa Kemal'in seçilmesi
Kongre sonunda temsil heyetinin oluşturulması

5. TBMM, "kuvvetler birliği" ilkesi çerçevesinde, yargı yetkisini hangi kuruluş aracılığı ile kullanmıştır?
a) Hukuk mahkemeleri
b) Bağımsız mahkemeler
c) Ağır Ceza Mahkemeleri
d) İstiklal Mahkemeleri
6. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Goben ve Breslav adlı savaş gemilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması
b) Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp tarafından öldürülmesi
c) Almanya'nın Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini ele geçirmesi
d) Üçlü Ittifak'ın kurulması
7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile birlikte Balkan Antantı'nı imzalayan devletlerden değildir?
a) Romanya
b) Yunanistan
c) Bulgaristan
d) Yugoslavya
8.

9.

"Manda ve himaye kabul olunamaz." kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır?
a) Sivas Kongresi
b) Alaşehir Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Erzurum Kongresi
Mustafa Kemal, "Siyasi başarılar ekonomik başarılar ile taçlandırılmazsa sönmeye
sözüyle ekonomik yöndeki girişimleri teşvik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan birisi değildir?
a) I. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması
b) Aşar vergisinin kaldırılması
c) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
d) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

10. Türk kadınına toplumda eşitlik hakkı ilk defa hangi kanunla verilmiştir?
a) Medeni Kanun
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
c) Kanun-i Esasi
d) Ceza Kanunu
11. Atatürk döneminde aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmamıştır?
a) Balkan Antantı
b) Sadâbad Paktı
c) Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi
d) NATO
12. Cumhuriyet yönetimine geçişte aşağıda verilen olaylardan hangisinin rolü olmamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) TBMM'nin açılması
c) Erzurum Kongresi
d) Halifeliğin kaldırılması

mahkûmdur."

13. 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
14. 1924 Anayasası'nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Tek meclis
b) Meclisin üstünlüğü
c) Halifeye bağlılık
d) Millet egemenliği
15. Kişilerin ve grupların ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit olarak kabul edilmesi Atatürk ilkelerinin
hangisinin bir gereğidir?
a) Milliyetçilik
b) Halkçılık
c) Cumhuriyetçilik
d) Laiklik
16. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan
aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?
a) Millî egemenlik
b) Ülke bütünlüğü
c) Barışçılık
d) Millî bağımsızlık

olan

"Millî

iradeyi

egemen kılmak

esastır." ifadesi

17. Laik düzene geçişte aşağıdakilerden hangisi en etkin rolü oynamıştır?
a) Saltanatın kaldırılması
b) Halifeliğin kaldırılması
c) Kılık kıyafet inkılâbı
d) Uluslararası ölçülerin kabulü
18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün altı ilkesinden biri değildir?
a) Milliyetçilik
b) Cumhuriyetçilik
c) Meşrutiyetçilik
d) Laiklik
19. 1925 yılında Atatürk'ün şapka ile halkı selamladığı şehir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rize
b) Eskişehir
c) Kastamonu
d) Ordu
20. Millet mektepleri hangi inkılâbın destekleyicisi olarak açılmıştır?
a) Harf devrimi
b) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
c) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
d) Cumhuriyetin ilanı
21. 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
22. 31 Mayıs 1933'te çıkarılan "İstanbul Üniversitesi’nin Kurulması Hakkında Kanun" ile aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmiştir?
a) İstanbul şehrinin adının duyulması
b) "Darülfünun”un kaldırılarak ye rine "Üniversite"nin kurulması
c) "Darülfünun”un geliştirilmesi
d) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi
23. Aşağıdaki
a)
b)
c)
d)

sorunlardan hangisi Lozan Konferansı'nda halledilememiştir?
Hatay sorunu
Kapitülasyonlar
Doğu Trakya sorunu
Yunan sınırı

MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
1. 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
2. 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
3. Milli Güvenlik Kurulu ne kadar sıklıkla toplanır?
a) 15 günde bir
b) Ayda bir
c) Gerektiğinde d) İki ayda bir
4. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi, aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından belirlenir?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Genelkurmay Başkanı
d) Dışişleri Bakanı
5. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi bekası ve güvenliği ile milletin refahına yönelen
tehditlere karşı aldıkları tedbirlerin özelliklerinden değildir?
a) İvedi olması
b) Her türlü siyasi/ideolojik etkilerden uzak tespit edilmesi
c) Gizlilik ihlali
d) Özel ihtisası gerektirmesi
6. Devletin bekası ve güvenliği ile milletin refahına yönelen tehditlere karşı alınan tedbirlerin
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygulamayı zamana yaymak
b) Tedbirlerin uygulanmasını ertelemek
c) Bütün bakanlık, kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde uygulamak
d) Kısa süreli araştırma ve değerlendirme yapmak
7. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aşağıdaki makamlardan hangisine bağlı bir teşkilattır?
a) Başbakanlığa
b) Cumhurbaşkanlığına
c) Başbakana
d) Başbakan Yardımcısına
8. 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
9. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin kendi milli güvenlik sistemlerini oluştururken dikkate
aldıkları hususlardan değildir?
a) Coğrafya
b) Jeopolitik konum
c) Anayasal düzen
d) Ekonomik durum
10. İkinci Dünya Savaşı, dünyada güvenlik anlayışı açısından aşağıdaki hangi sonucun ortaya
çıkmasına neden olmuştur?
a) İkinci Dünya Savaşı'na kadar milli güvenlik, yalnız "milli savunma" olarak düşünülürken, bu
savaşla birlikte devletlerin güvenliğinin milli savunmadan daha geniş bir anlam kazandığı
anlaşılmıştır.
b) Güvenlik, sadece silahlı kuvvetleri ilgilendiren bir alan olarak görülmüş ve devletler, askeri
güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir.
c) Milli güvenlik kavramı, sadece dış güvenlik ve savunma konularıyla sınırlandırılmıştır.
d) Güvenliğin bölünmezliği ve insan güvenliği şeklinde güvenlik parametreleri ortaya çıkmıştır.

11. MGK toplantılarına üyeler dışında
alınabilmektedir?
a) Adalet Bakanı
b) Dışişleri Bakanı
c) İlgili bakan ve kişiler
d) Jandarma Genel Komutanı

özelliğine

göre

kimler

çağrılarak

bilgi

ve

görüşleri

12. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının unsurlarından değildir?
a) Niyet, imkan-kabiliyet, davranış ve eylemler
b) Milli menfaatler
c) Tehdit
d) Tehditlere karşı tedbir alma
13. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kavramının farklı yönlerinden biri değildir?
a) Siyasi
b) Ekonomik ve mali
c) Demografik
d) Hukuki
14. 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 sosyokültürel politikasının coğrafyasına göre belirlenmesidir.
15. Jeostrateji nedir?
a) Stratejinin coğrafyanın isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
b) Stratejinin ekonominin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
c) Stratejinin teknolojinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
d) Stratejinin demografinin isteklerine göre düzenlenmesini sağlayan bilim dalıdır.
16. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişmeyen ana unsurlarındandır?
a) Ülke (bölgenin) hudutları, dünya üzerindeki yeri
b) Sosyokültürel değerler (nüfus, nüfus yoğunluğu)
c) Politik değerler (siyasi rejim, ittifaklar)
d) Askeri değerler
17. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin değişen ana unsurlarından değildir?
a) Ekonomik değerler
b) Politik değerler
c) Askeri değerler
d) Arazi
18. Aşağıdakilerin hangisi jeopolitik konumu etkileyen ve değişime neden olan iç faktörlerden
değildir ?
a) Ekonomik güç
b) Siyasi güç
c) Bilimsel ve teknolojik güç
d) Askeri güç
19. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)'nın önleyici diplomasi
alanındaki araçlarından değildir?
a) Erken uyarı
b) Çatışmaların önlenmesi
c) Kriz yönetimi
d) Çatışma sonrası enformasyon
20. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİT) hangi özelliğe sahip bir uluslararası kuruluştur?
a) Küresel iş birliği örgütüdür.
b) Bölgesel iş birliği örgütüdür.
c) Ülkesel iş birliği örgütüdür.
d) Askeri iş birliği örgütüdür.
21. Aşağıdakilerden hangisi NATO'nun oluşturduğu
değildir?
a) Rusya ve Ukrayna ile işbirliği geliştirilmesi
b) Akdeniz Diyaloğu
c) Medeniyetler İttifakı
d) İstanbul İşbirliği Girişimi

yeni güvenlik ortamı mekanizmalarından

İNSAN HAKLARI
1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi
kimdir?
a) J. J. Rousseau
b) Voltaire
c) Montesquieu” d) John Locke
2. 4 Temmuz 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde hangi haklara yer verilmiştir?
a) Mutluluğa erişme, yaşam, özgürlük
b) Mülkiyet, özgürlük, yaşam
c) Özgürlük, güvenlik, mutluluk
d) Yaşam, özgürlük ve cezalandırma
3. Aşağıdakilerden hangisi insan hakları düşüncesinin tarihsel evriminin bir özelliğidir?
a) İnsan hakları birden bire ortaya çıkmıştır.
b) İnsan hakları 20. yüzyılın ürünüdür.
c) İnsan hakları kazanımların ürünüdür.
d) İnsan haklarının temelinde reform hareketi rol oynar.
4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak belgeleri kapsamında yer alır?
a) Virginia Haklar Bildirgesi
b) Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı)
c) İnsan ve Yurttaş Haklar Bildirgesi
d) Bağımsızlık Bildirgesi
5. Virginia
a)
b)
c)
d)

Haklar Bildirisi’nde yurttaşların hak ve özgürlüklerinin temeli neye göre açıklanmıştır?
Doğal haklar anlayışına göre
Negatif haklara göre
İnsan haklarına göre
Pozitif haklara göre

6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, Yeni Çağda "Aydınlanma Felsefesi"nin düşünürlerinden
birisi değildir?
a) Ibn-i Haldun
b) Voltaire
c) Thomas Hobbes
d) John Locke
7. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz belgelerinin özelliklerinden biri değildir?
a) Soyut ve evrensel değildir.
b) Aristokrasi ve burjuvazinin kendi varlıklarını ve güçlerini kabul ettirme amacı taşır.
c) Etkili araçlarla iktidarın kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik belgelerdir.
d) Yasamanın yetkilerini sınırlandırır.
8. Amerikan ve Fransız belgelerini İngiliz belgelerinden ayıran temel özellik nedir?
a) Evrensel nitelikte hak bildirgeleridir.
b) Doğal haklara dayanır.
c) Ülkeleriyle sınırlıdır.
d) Kişiyi temel alır.
9. İnsan kopyalamayı yasaklayan Avrupa Konseyi belgeleri kaçıncı kuşak insan haklarına örnek
oluşturur?
a) Birinci kuşak insan hakları
b) İkinci kuşak insan hakları
c) Üçüncü kuşak insan hakları
d) Dördüncü kuşak insan hakları
10. Uluslararası alanda bireyin "hak öznesi" kimliği kazanması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) II. Dünya Savaşı sonrasında
b) I. Dünya Savaşı sonrasında
c) 21. yüzyılın başında
d) Sanayi devrimi sırasında
11. Diğer eserlerinin yanı sıra "İnsan Hakları" adlı çalışmasıyla da tanınan düşünür kimdir?
a) T. Paine
b) Montesquieu
c) J. J. Rousseau
d) T. Hobbes
12. İnsan haklarının uluslararası korunmasındaki evrensel sistemler ne zaman oluşturulmuştur?
a) I. Dünya Savaşını izleyen dönemde
b) Sanayi devrimi
c) II. Dünya Savaşını izleyen dönemde
d) 1980 sonrası

13. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunmasında hükümet dışı örgütlerin (NGO/ONG)
işlevleri arasındadır?
a) Devletin insan hakları politikasını ve uygulamalarını izlemek
b) İnsan hakları ihlallerini açığa çıkarmak
c) İnsan hakları konusunda kamuoyu oluşturmak
d) Hepsi
14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sözleşmesi koruma sistemi çerçevesinde bireysel başvuru
hakkının en önemli koşullarındandır?
a) İç hukukun öngördüğü tüm "etkili yönetsel ve yargısal başvuru yolları"nın tüketilmiş olması
b) Başvuruda konu edilen ihlalin son on iki ay içinde gerçekleşmiş olması
c) İç hukuk çerçevesinde haksızlığı düzeltici bir sonuç alınamaması
d) a ve c
15. Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yer almaktadır?
a) Mülkiyet hakkı
b) Sendika hakkı
c) Grev hakkı
d) a ve b
16. Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ver almamaktadır?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Lokavt hakkı
c) Sağlık hakkı
d) Sosyal güvenlik hakkı
17. Aşağıdaki suçlardan hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı alanı içindedir?
a) Soykırım suçu
b) Savaş suçları
c) İnsanlığa karşı suçlar
d) Hepsi
18. Aşağıdaki suçlardan hangisi Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı alanı içinde değildir?
a) İnsanlığa karşı suçlar
b) Soykırım suçu
c) Uluslararası kaçakçılık
d) Saldırı suçları
19. Bakanlar Komitesi aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin organıdır?
a) Uluslararası Çalışma Örgütü
b) İnsan Hakları Avrupa Komisyonu
c) Avrupa Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü
d) Avrupa Konseyi
20. Aşağıdaki haklardan hangisi üçüncü kuşak insan hakları arasında yer almaz?
a) Barış hakkı
b) Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı
c) Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı
d) Cenin hakkı
21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi insan haklarının ülkemizdeki tarihsel gelişimi açısından yanlıştır?
a) 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı haklar ilişkin bazı düzenlemeler yapmakla
birlikte hukuksal yaptırımlar öngörmemiştir.
b) 1876 Anayasası bazı geleneksel hakları tanımasının
yanı sıra her türlü ayrımcılığı
yasaklamıştır.
c) 1924 Anayasası yalnızca birinci kuşak haklara yer vermiştir.
d) 1961 Anayasası ile haklar konusunda ayrıntılı anayasal ve yargısal güvenceler oluşturulmuştur.
22. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokolleri ile yasaklananlar
arasında değildir?
a) Yabancıların toplu halde sınır dışı edilmesi
b) İşkence
c) Ölüm cezası
d) Serbest dolaşım
23. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı'nda güvence altına alınan haklar arasında
değildir?
a) Adil çalışma koşulları hakkı
b) Çocukların ve gençlerin korunması hakkı
c) Mülk edinme hakkı
d) Annenin ve çocuğun sosyal ve ekonomik korunması hakkı

HALKLA İLİŞKİLER
1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında sayılamaz?
a) Hizmetlerin verimliliğini artırma
b) Halk ile yönetim arasında işbirliği sağlama
c) Halkın yönetime güvenmesini sağlama
d) Halkın yönetimi eleştirmemesini sağlama
2.

Aşağıdaki anlatılanlardan hangileri çağdaş kamu yönetimin özellikleri arasında sayılamaz?
a) Gizlilik
b) Karlılık
c) Demokratiklik
d) Verimlilik

3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin işlevleri arasında değildir ?
a) Üst kademeden diğer kademelere iletişimin akışı
b) Çeşitli birimler arasında iletişimin kolaylaşması
c) Halka düzenli, sürekli bilgi verilmesi
d) Kuruluşla ilgili bilgilerin halka aktarılmaması
4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri tanımlar?
a) Halkla ilişkiler iki yönlü iletişime dayalıdır.
b) Halkla ilişkiler basınla ilişkileri anlatır.
c) Halkla ilişkiler sadece bir yetenek işidir.
d) Halkla ilişkiler bilimsel bir nitelik taşımaz.
5. Aşağıdakiler seçeneklerden hangisi, Robinson'un belirttiği halkla ilişkilerin yerine getirdiği
işlevlerden biri değildir ?
a) Kuruluşun geleceği açısından önemli sorunlarla ilgili bilgi çıkışının önlenmesi
b) Bir kuruluşun ilgili olduğu toplulukların tutumlarını ölçme, değerlendirme ve yorumlama
c) Kuruluşun toplumda gördüğü kabul ve anlayışın artırılmasında yönetime yardımcı olma
d) Kuruluş amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinimi ile bütünleştirme
6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecinin aşamaları arasında değildir?
a) Araştırma
b) Politika
c) Planlama
d) Değerlendirme
7. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi halkla ilişkiler açısından geçerlidir?
a) Halkın bilme, öğrenme hakkı, halkla ilişkilerde önemli bir yere sahip değildir.
b) Halkla ilişkiler açısından kuruluşun yaptıkları, yapmadıkları kadar önem taşımaz.
c) Bir kurumda sadece halkla ilişkiler biriminin etkin çalışması halkla ilişkilerin iyi yürümesi
bakımından yeterli sayılamaz.
d) Kamu hizmetlerinin yeterli biçimde yapılamaması halkla ilişkiler açısından sorunlara neden
olmaz.
8. Aşağıda yer alan görüşlerden hangisi halkla ilişkilerde araştırma açısından doğrudur?
a) Bir sorun herkes tarafından biliniyor ise, araştırma yapma gereksiz zaman/para kaybıdır.
b) Araştırma her zaman sorun çözer.
c) Halkla ilişkiler, diğer alanlardaki araştırma yöntemlerini kendi amaçları için kullanılır.
d) Halkla ilişkilerin başarısı için kendine özgü bir araştırma yöntemi bulması gerekir.
9. 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.
10. Kuruluşun, amaçlarını ilgili olduğu topluluğun amaç, çıkar ve gereksinmesi ile bütünleşmesi,
halkla ilişkilerin hangi yönünü tanımlamaktadır?
a) Kavramsal yön
b) Amaçsal yön
c) Çevresel yön
d) İşlevsel

11. Halkla
a)
b)
c)
d)

ilişkilerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Durum saptama, değerlendirme, yönelme
Dürüstlük, inandırıcılık, tekrarlama
Değerlendirme, araştırma, planlama
Karlılık, verimlilik, demokratiklik

12. Halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olmasının ilk koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araştırma
b) Birim
c) Şikâyet
d) İletişim
13. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yönetim işlevinin olmasının koşullarından biri
değildir?
a) Birimin varlığı
b) Örgütlenme
c) Halkla İlişkiler süreci
d) Bütçe
14. Halkla
a)
b)
c)
d)

ilişkilerin işlevsel yönünü tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Robinson
Edward L. Bernays
Public Relations News
Hiçbiri

15. "Diğer taraftan, kuruluşun da kendini amaç ve etkinliklerini gözden geçirmesi, gerektiğinde yeni
düzenlemelere gitmesi, hatalı yönlerini düzeltmesi gerekmektedir."
Bu ifade, halkla ilişkilerin aşağıdakilerden hangi özelliğini belirtmektedir?
a) Uzmanlık
b) Etkileşim olgusu
c) Halk kavramı
d) Yönetim işlevi olma
16. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin çalışmaları arasında sayılmaz?
a) Sorunlarla ilgili karar alma
b) Kuruluş günlerini kutlama
c) Kuruluş içi sosyal etkinliklerini düzenleme
d) Basın toplantıları düzenleme
17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin ilkelerinden biridir?
a) Araştırma yapma
b) Politikayı belirleme
c) Birim kurma
d) Dürüst olma
18. Bir kuruluşta aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından önemli değildir?
a) Dekorasyon
b) Şikâyetler
c) Sosyal etkinlikler
d) Basınla ilişkiler
19. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinliklerden biridir?
a) Bültenler
b) Pankartlar
c) Sponsorluk
d) Sergiler
20. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ve basılı araçlardan değildir?
a) Gazeteler
b) Yıllıklar
c) Pankartlar
d) Televizyon

HABERLEŞME
1. İletişimi toplumsal üretim etkinlikleri içinde ele alan ve üretimin de insanlar arası iletişimden geçerek
geliştiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emile Durkheim
b) Kari Marks
c) Herbert Spencer
d) Harold Lasswell
2. İletişimi söylem sanatı olarak ele alıp inceleyen disiplin aşağıda- kilerden hangisidir?
a) Retorik
b) Sibernetik
c) Göstergebilim
d) Fenomenoloji
3. "Kim, neyi,
aittir?
a)
b)
c)
d)

hangi kanaldan, kime, hangi etkiyle söyler" formülü aşağıdaki bilim insanlarından hangisine
Claude Shannon
Waren Weawer
Harold Lasswell
Herbert Spencer

4. Aşağıdakilerden hangisi Lasswell formülünün bir özelliği değildir?
a) İletişimi bir ikna süreci olarak görmesi
b) İletişim sürecine gürültü öğesini katması
c) İletiyi alan kişileri pasif hedefler olarak görmesi
d) Etki konusunu temel sorun olarak görmesi
5. Gülme, sesin anlam yaratma özelliklerinden hangisine girer?
a) Ses nitelikleri
b) Ses niteleyiciler
c) Ses bölücüleri
d) Ses ritimleri
6. Konuşma
a)
b)
c)
d)

süreci içinde sözlerin gerekli yerlerde ve değişik biçimlerde durdurulmasına ne ad verilir?
Sosyo-psikolojik susma
Sosyokültürel susma
Etkileşimsel susma
Psikolinguistik susma

7. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaları çözümlemek amacıyla oluşturulmuş bir mekanizmadır?
a) Örgütsel rekabet
b) Ombudsman
c) Grup performansı
d) Hepsi
8. Örgütleri, belli amaçları güden ve oldukça yüksek düzeyde kurallara, bağlanmış topluluklar olarak
tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Açık sistem yaklaşımı
b) Doğal sistem yaklaşımı
c) Rasyonel sistem yaklaşımı
d) Kapalı sistem yaklaşımı
9. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin bir özelliği değildir?
a) İzlerkitlesi geniştir.
b) İki yönlüdür.
c) İçeriği herkese açıktır.
d) Profesyonel iletişimcilerle yürütülür.
10. Parşömen ilk olarak nerede kullanılmıştır?
a) Bergama
b) Papirüs

c) Mısır

d) Babil

11. Eski Roma'da bugünkü resmi gazetenin ilk şekli olan bültenlere ne ad verilir?
a) Açta Publica
b) Almanak
c) Açta Diurna c) Açta Senatus
12. TRT hangi yılda kurulmuştur?
a) 1964

b) 1965

c) 1966

d) 1967

13. TRT ilk televizyon yayınlarını hangi şehirde gerçekleştirmiştir?
a) İstanbul
b) Ankara
c) Bursa
d) İzmit
14. Uydu iletişimi konusunda 1964 yılında Batılı on bir ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) SATCOM
b) TELSTAR
c) INTELSAT
d) EUTELSAT
15. Yeni uluslararası iletişim düzenini kurmak için uluslar arası düzeyde ilk girişimler hangi kuruluş
bünyesinde gerçekleştirilmiştir?
a) AB
b) UNICEF
c) NATO
d) UNESCO
16. Uluslararası ileti akışının denge- sizliğini kabul eden, ortaya koyan ve bunu düzeltmek için seferber
edilecek stratejileri sorgulayan ilk resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) GATT Raporu
b) McLuhan Raporu
c) Mac Bride Raporu
d) FCC Raporu
17. İletişim ağlarında düzenlemelerin kaldırılması aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
a) Özelleştirme
b) Küreselleşme
c) Deregülasyon
d) Regülasyon

GİZLİLİK VE GİZLİLİGİN ÖNEMİ
1. “Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında bilgi sahibi olunması halinde, Devletin güvenliği, milli varlığı,
bütünlüğü, anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere
......... denir.”
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Gizli
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Kripto
2. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik soruşturmasına ilişkin yanlış bir bilgidir?
a) Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı tespit edilmeye çalışılır.
b) Kişinin ahlaki durumunun saptanması amacıyla yapılır.
c) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılır.
d) Güvenlik soruşturması asli memurluğa atanmadan önce yapılır.
3. Aşağıdakilerden hangisi "Kişi Güvenlik Belgesi"ne ilişkin doğru bir bilgidir?
a) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak personel için düzenlenir.
b) Silah taşıma yetkisine sahip personel için düzenlenir.
c) Gizlilik dereceli bilgi, belge, proje veya malzemeye nüfuz edebilmeyi ve/veya bunların
bulunduğu yer ve tesislere giriş iznini sağlayan belgeyi ifade eder.
d) Milli İstihbarat Teşkilatına mensup personele verilen belgeyi ifade eder.
4. 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
5. “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
6. Aşağıdakilerden hangisi gizlilik derecelerinden değildir?
a) Çok gizli
b) Tasnif dışı
c) Hizmete özel

d) Güvenlik belgesi

7. Kontrollü evrakın gizlilik derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gizli
b) Özel
c) Çok gizli
d) Gizli ve özel
8. “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
9. "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 aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Fiziki güvenlik
10. 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.

11. "Teletekst ile gönderilecek bilgiler, mutlaka ........."
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) üç nüsha hazırlanmalıdır.
b) kriptolanmalıdır.
c) İlgili bakan tarafından imzalanmalıdır.
d) üç gün içinde teyit edilmelidir.
12. "Gizli dereceli evrak ......... muhafaza edilir."
Bu cümlede, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) çelik dolaplarda
b) dosya içinde
c) uygun yerde
d) çekmecelerde
13. Aşağıdakilerden hangisi personel güvenirliğinde dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına personel atanmadan önce, güvenlik soruşturması yaptırılmalıdır.
b) Zaman zaman gerek duyulan personelin güvenilirliği yeniden gözden geçirilmelidir.
c) Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik dereceli yerlerde çalışacak
personel ve buralarda görev yapacak yardımcı personel çok dikkatli seçilmelidir.
d) Güvenlik belgesi olmayan personelin gizlilik dereceli yerlere girmesi konusunda gerekli kolaylık
sağlanmalıdır.
14. Aşağıdakilerden hangisi senetle el değiştirecek evraklara ilişkin yanlış bir bilgidir?
a) Senetle el değiştirecek evrak, kontrolsüz ve kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
b) Kontrolsüz evrak, gizli ve özel gizlilik derecesini haiz evraktır. Bunlar, senetle teslim alınır
ve senetle teslim edilirler.
c) Kontrollü evrak, çok gizli gizlilik dereceli evrak ve mesajlardır. Kontrollü evrakın her an kimin
elinde olduğunu bilmek amacıyla kontrol kartları kullanılır.
d) Hiçbiri
15. "Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam
sıralamasını ifade eder."
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a) Gizlilik dereceli yer
b) Gizlilik dereceli tesis
c) Gizlilik dereceli birim ve kısım
d) Gizlilik dereceli makam
16. 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
17. Aşağıdakilerden hangisi evraklara gizlilik derecesi verilmesine ilişkin yanlış bir bilgidir?
a) Evraka kapsadığı bilgilerin gerektirdiği en küçük gizlilik derecesi verilmelidir.
b) Evrakların gizlilik dereceleri üç yılda bir gözden geçirilmelidir.
c) Bir evraka, doğru olarak gizlilik derecesinin verilmesi sorumluluğu, onu çıkaran makama aittir.
d) Gizlilik dereceli bütün yazılar, zaman zaman, gizlilik derecelerinin yeniden değerlendirilmesi
bakımından, gözden geçirilir.
18. 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.

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI
1. “......... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve
görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu
anlatır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Güçler ayrılığı
b) Laik Devlet
c) Atatürk Milliyetçiliği
d) Sosyal Devlet
2. Başbakan ve Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı hangi tür sorumluluğu vardır?
a) Müteselsil
b) Medeni
c) Siyasi
d) Ahlaki
3. Genel yönetimin üstlendiği kamu hizmetlerini yerine getirmekle görevli olan bakanlıkların
düzenlenmesinde uyulması zorunlu olan ve kanunda tek tek sayılmış olan ilkeler hangi
seçenekte yer almıştır?
a) İdarenin bütünlüğü; etkili bir idare, işbölümü, kontrol ve koordinasyon sağlanması; görev
çakışması ve israftan kaçınılması
b) Kuruluş ve görevler itibariyle yerelliğe dayalı
c) Kuruluş ve teşkilatlanmada yüksek performans, kaotik yönetim
d) Aynı ve benzer görevlerin farklı bakanlıklarda yürütülebilmesi, atıl kapasitenin korunması
4. Aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca yargı erki, yasama ve yürütme erklerinden
bağımsızdır.
b) Yasama ile yürütme organları, yönetim teşkilatı yargı kararlarına uymak zorundadır.
c) Yargı yetkisi Cumhurbaşkanı adına mahkemelerce kullanılır.
d) Hakimler; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm
verirler.
5. Kamu yönetimini etkileyen ve ona yön veren anayasal ilkeler nelerdir?
a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olması
b) Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, devrim kanunlarının korunması
c) Planlı kalkınma, idarenin bütünlüğü ve yasallığı, merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki
genişliği
d) Hepsi
6. "Genel yönetimin taşra örgütlenmesinin dayandığı ilke ......dir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) yerinden yönetim
b) yetki genişliği
c) vesayet
d) özerklik
7. Yerel Yönetim kuruluşları Anayasa'nın hangi maddesinde düzenlenmiştir?
a) 127'nci
b) 126'ncı
c) 130'uncu
d) 123'üncü
8. Hizmet
a)
b)
c)
d)

yönünden yerinden yönetim kuruluşları tüzel kişiliklerini nasıl kazanırlar?
Anayasa ile
Yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan yönetsel kararla
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile
Bu nitelikteki kuruluşların genel müdürlerinin kararı ile

9. Bakanlık Merkez Teşkilatının hiyerarşik kademeleri ve birim unvanları hangileridir?
a) Müsteşarlık, müsteşarlığa bağlı genel müdürlük, strateji geliştirme başkanlığı veya daire
başkanlığı
b) Genel müdürlük
c) Şube müdürlüğü, ihtiyaca göre kurulacak şeflik
d) Hepsi

10. Bakanlık yurt dışı teşkilatı hangisinden oluşur?
a) Dış temsilcilik niteliğindeki diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklar
b) Dış temsilcilikler bünyesindeki ihtisas birimleri
c) Dış temsilcilik niteliğinde olmayan yurt dışı teşkilatı
d) Hepsi
11. Aşağıdakilerden hangisi devletin gelir ve harcamalarını denetler?
a) Uluslararası Para Fonu (IMF)
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay
d) Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
12. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların ortak özellikleri nedir?
a) Bu kuruluşların kendi görev ve yetkilerini kullanmalarına ilişkin kararları kendilerinin alması
ve bir bakanlığa "bağlı" olmamaları
b) Anayasal kuruluş olmaları
c) İdari ve mali özerkliğe sahip olmamaları
d) Hepsi
13. "Özel kanun ya da statü ile kurulmuş bulunan, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi devlet
teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunların müessese, ortaklık ve iştirakleri ya da özel
hukuki, mali ve idari statüye tâbi, hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarıdır."
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Bağlı kuruluş
b) İlgili kuruluş
c) Yetki genişliği
d) Yerel yönetimler
14. 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
15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir?
a) Yargıtay üyelerini seçmek
b) Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
c) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
d) Askeri Yargıtay üyelerini seçmek
16. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir?
a) Anayasa Mahkemesi
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Danıştay
17. “Dış temsilcilikler, ...... teklifi üzerine ...... ile kurulur veya akredite edilir, kaldırılır, birleştirilir veya
değiştirilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a) Dışişleri Bakanlığının Bakanlar Kurulu kararı
b) Başbakanın Kanun
c) Dışişleri Bakanlığının Kanun
d) Başbakanın Bakanlar Kurulu kararı
18. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine
alan, görev ve yetkileri kanunla düzenlenen merkezî idare teşkilatına ne ad verilir?
a) Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
b) Bölge Yönetimi
c) Eyalet Yönetimi
d) Bucak Yönetimi
19. Aşağıdakilerden hangisi üniversite organları arasında yer almaz?
a) Rektör
b) Senato
c) Üniversite Yönetim Kurulu
d) Yükseköğretim Kurulu

DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBİRLERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi orta mallarına örnek gösterilemez?
a) Pazar ve panayır yerleri
b) Köprüler
c) Kıyılar
d) Yollar
2. Aşağıdakilerden hangisi Devletin özel malları için yanlış bir ifadedir?
a) Devletin özel malları hakkında kural olarak özel hukuk hükümleri uygulanır.
b) Devletin özel malları haczedilebilir.
c) Devletin özel malları tapuya tescil edilebilir.
d) Devletin özel malları bedelsiz olarak devredilebilir.
3. Aşağıdakilerden hangisinde Devletin taşınır mallarının korunmasına ilişkin hüküm mevcut
değildir?
a) 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu
c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
d) 3078 sayılı Tuz Kanunu
4. Aşağıdakilerden hangisi tasarruf genelgelerinin kapsamında değildir?
a) Kamuya yararlı dernekler
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri
c) Bakanlıklar
d) Üniversiteler
5. Tasarruf önlemleri öngören düzenleyici mahiyette genelge çıkarma yetkisi hangi kuruma aittir?
a) Başbakanlık
b) Bakanlar Kurulu
c) Maliye Bakanlığı
d) Hazine Müsteşarlığı
6. "Gerekli teknoloji imkânları da kullanılarak, şifre kullanımı veya santralden iptal gibi yöntemlerle
telefonların ............... kullanımları engellenmelidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) mesai saatleri dışında yetkisiz
b) mesai saatlerinde yetkili
c) mesai saatleri dışında yetkili veya yetkisiz
d) mesai saatleri içinde yetkili veya yetkisiz
7. "Hizmet araçları için .......... ve en uygun güzergah seçilmeli, az sayıdaki personel için uzak
semtlere araç tahsis edilmemelidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) en makul
b) en iyi
c) en kısa
d) en düzgün
8. "Sarf malzemelerinin ......... yapılmalı; ambar ve ayniyat sorumluları denetimsiz bırakılmamalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) periyodik stok kontrolleri
b) yılda bir defa stok kontrolleri
c) altı ayda bir defa stok kontrolleri
d) her yılın başında ve sonunda stok kontrolleri
9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik tüketiminde uygulanacak tasarruf tedbirlerindendir?
a) Isı kaybının önlenmesi bakımından, pencere ve kapı kenarlarının sünger v.b. malzemeyle
yalıtılması gibi gerekli önlemler alınmalıdır.
b) Elektrik, su, doğalgaz ve telefon fatura bedelleri gecikme cezasına ve ek maliyetlere yol
açmadan zamanında ödenmelidir.
c) Yerleşim düzeni oluşturulurken gün ışığından en fazla yararlanma hususu da dikkate
alınmalı, çalışma masalarının konumu buna göre ayarlanmalıdır.
d) Hepsi

10. "Faksla gönderilen evraklardan ........ ayrıca postayla gönderilmemen, böylece posta ve kağıt
giderlerinden tasarruf sağlanmalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) gereksiz olanlar
b) resmi olanlar
c) gizli olmayanlar
d) teyidi zorunlu olmayanlar
"Görev özellikleri de dikkate alınarak ......... alımına izin verilmemelidir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) bilgisayarlara teknik olmayan donanım
b) bilgisayarlara gereksiz, standart dışı donanı
c) bilgisayarlara gerekli standartta donanım
d) bilgisayarlara çok gerekli olmayan donanım
12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerine ilişkin tasarruf tedbirleri için doğru ifade
edilmiştir?
a) Çıkabilecek muhtelif işler için atıl bilgisayar bulundurulmalıdır.
b) Her personel için, personelin istediği nitelikte bilgisayar alınmalıdır.
c) Bilgisayar parkı toplu ve standart hale getirilmelidir.
d) Hiçbiri
11.

13. Analitik bütçe ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Analitik bütçe sisteminde dört çeşit sınıflandırma esası kabul edilmiştir.
b) Analitik bütçe sistemiyle bütçelerin kod yapıları değiştirilmiştir.
c) Bütçeler gelecek iki yılın tahminleriyle birlikte hazırlanmaktadır.
d) Analitik bütçe sistemiyle tahakkuk esasından nakit esasına geçilmiştir.
14. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve elektronik sistemlerine ilişkin tasarruf önlemlerinden
değildir?
a) Yeni alınacak her türlü haberleşme araçlarının mevcut sistemlerle uyumlu olması
sağlanmalıdır.
b) Kısa süre içinde ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayarak, kullanımdan kaldırılacak
sistem ve malzemeler satın alınmamalıdır.
c) Şehir içi, şehirler arası ve yurtdışı telefon görüşmelerinde, kimlerin yetkili olduğuna ilişkin
kriterler konulmalı ve bu kriterlere uyulması sağlanmalıdır.
d) Telefonların ticari hatlara açık tutulması sağlanmalıdır.
15. "Asansörler zorunlu olmadıkça ....... kadar kullanılmamalıdır."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) 3'üncü kata
b) 2'nci kata
c) 4'üncü kata
d) 5'inci kata
16. 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 yönünde
çaba gösterilmelidir.
d) Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli şekilde kullanılması esas olmalıdır.

