GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

1. “Yetkili bulunmayan kişilerce hakkında

2. Aşağıdakilerden

bilgi sahibi olunması halinde, Devletin

güvenirliğine

güvenliği,

ifadedir?

milli

varlığı,

bütünlüğü,

hangisi

ilişkin

personel

doğru

bir

anayasal düzeni ve dış ilişkilerini tehlikeye
düşürebilecek her türlü bilgi ve belgelere
......... denir.”

a) Ulusal

güvenliği

ilgilendiren

ulusal bilgiyi ihtiva eden ya da
bu bilgiye işlem yapan cihaz,

Bu cümlede, boş bırakılan yere

malzeme

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

kişilerin

ve

tesisi,

yetkisiz

erişimine

karşı

korumak üzere alınan fiziksel
a) Gizli
b) Ulusal bilgi

tedbirleri ifade eder.
b) Ulusal

güvenliği

ilgilendiren

c) Devlet sırrı

ulusal bilgiye yalnızca yetki

d) Kripto

verilen

kişilerin,

bilmeleri

gerektiği oranda erişebilmeleri
için alınan tüm tedbirleri ifade
eder.
c) Yurtiçinde

ve

yurtdışında

personel, araç, donanım ve
binalarda dinleme ve gözetleme amacıyla yapılan teknik
yerleşmelere karşı alınan tüm
güvenlik tedbirleri ifade eder.
d) Bir gizli evrakı veya dokümanı
ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan
ve korumaktan sorumlu bulunanları ifade eder.
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3. Aşağıdakilerden

hangisi

güvenlik

5. Aşağıdaki

seçeneklerden

hangisi

soruşturmasına ilişkin yanlış bir

gizlilik dereceli yazı, doküman ve

bilgidir?

malzemelerdir?

a) Kişinin

kolluk

kuvvetleri

tarafından

halen

aranmadığı

tespit

aranıp
edilmeye

b) Telefon,

telsiz

telefon

görüşmeleri
c) Fotoğraf filmleri ve mikrofilmler

çalışılır.
b) Kişinin

a) Tercümeler, basılı kâğıtlar

ahlaki

durumunun

d) Hepsi

saptanması amacıyla yapılır.
c) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde
bulunup bulunmadığının tespit

6. “Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz
olarak ...... ve fotokopileri çıkarılamaz.”

edilmesi amacıyla yapılır.
d) Güvenlik

soruşturması

asli

memurluğa atanmadan önce

Bu cümlede, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

yapılır.
a) tercüme, teksir edilemez
b) zarflanamaz
4. Aşağıdakilerden

hangisi

"Kişi

Güvenlik Belgesi"ne ilişkin doğru

c) saklanamaz
d) bulundurulamaz

bir bilgidir?
7. Aşağıdakilerden
a) Koruma ve güvenlik görevlisi

hangisi

gizlilik

derecelerinden değildir?

olarak çalışacak personel için
düzenlenir.

a) Çok gizli

b) Silah taşıma yetkisine sahip
personel için düzenlenir.

b) Tasnif dışı
c) Hizmete özel

c) Gizlilik dereceli bilgi, belge,

d) Güvenlik Belgesi

proje veya malzemeye nüfuz
edebilmeyi

ve/veya

bunların

bulunduğu yer ve tesislere giriş

8. Kontrollü evrakın gizlilik derecesi
aşağıdakilerden hangisidir?

iznini sağlayan belgeyi ifade
a) Gizli

eder.
d) Milli

İstihbarat

mensup

Teşkilatına

personele

belgeyi ifade eder.
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b) Özel
c) Çok gizli
d) Gizli ve özel
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12. Aşağıdakilerden hangisi "kripto"nun
9. Kontrolsüz

evrak

hangi

gizlilik

tanımıdır?

derecesini haizdir?
a) Ulusal

güvenliği

ilgilendiren

a) Gizli

ulusal

bilginin,

özellikle

b) Gizli ve özel

haberleşme

c) Çok gizli

gönderilmesi sırasında yetkisiz

d) Kozmik

kişiler

kanallarından

tarafından

elde

edilmesine ve içeriğinin açığa
10. “Evrak ve belgeler ......... işleme tabi

çıkarılmasına ve diğer her türlü
müdahaleye karşı alınan tüm

tutulurlar.”

tedbirleri ifade eder.
Bu cümlede, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

b) Gizlilik dereceli bilgi, belge,
proje veya malzemeye nüfuz
edebilmeyi

ve/veya

bunların

a) önemine göre

bulunduğu yer ve tesislere giriş

b) taşıdığı gizlilik derecesine göre

iznini sağlayan belgeyi ifade

c) ait olduğu birime göre

eder.
c) Yetkisiz kimselere açıklanması

d) gönderildiği makama göre

sakıncalı
11. "Ulusal

güvenliği

ilgilendiren

ulusal

görülen

önem

bilgilerin

derecesine

göre

bilginin, özellikle haberleşme kanalla-

sıralanması ve adlandırılmasını

rından gönderilmesi sırasında yetkisiz

ifade eder.

kişiler tarafından elde edilmesine ve
içeriğinin açığa çıkarılmasına ve diğer her
türlü

müdahaleye

karşı

alınan

tüm

d) Birbirleri
tarafın,
sında

ile

haberleşen

haberleşmesi
üçüncü

tarafa

iki

esnabilgi

sızdırmamak amacıyla ulusal

tedbirleri ifade eder."

bilginin gizlenmesini sağlayan
Yukarıda yer verilen ifade aşağıdaki-

sistemleri ifade eder.

lerin hangisinin tanımıdır?
a) Haberleşme güvenliği
b) Ulusal bilgi
c) Devlet sırrı
d) Fiziki güvenlik
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15. "Teletekst ile
mutlaka ........."

13. I- Kodlama
II- Emin kurye

bilgiler,

Bu cümlede, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

III- Emin yerde bulundurma
Yukarıdakilerden

gönderilecek

hangisi

ya

da

a) üç nüsha hazırlanmalıdır.

hangileri "gönderme güvenlik tertip

b) kriptolanmalıdır.

ve tedbirleri"ndendir?

c) İlgili bakan tarafından imzalanmalıdır.

a) Yalnız I

d) üç gün içinde teyit edilmelidir.

b) Yalnız II
c) I, II
d) Yalnız III

14. I- Açık ve kapalı metin, aynı yerde
bulundurulmaz.
II-

Şifrelenmiş

16. "Gizli dereceli evrak ......... muhafaza
edilir."

metin,

açık

olarak

gönderilmez.
III- Çok gizli dereceli konular telefonla
konuşulmaz.

Bu cümlede, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) çelik dolaplarda
b) dosya içinde

Yukarıdakilerden

hangisi

ya

da

hangileri "şifre güvenlik tertip ve

c) uygun yerde
d) çekmecelerde

tedbirleri"ndendir?
a) Yalnız I
b) I, II
c) I, III
d) I, II, III
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17. Aşağıdakilerden hangisi personel
dikkat

güvenirliğinde

edilmesi

gereken hususlardan değildir?

18. "Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın
gittiği yerde ve başlangıçtaki işlemlerinde,
belirli şahısların (Amir veya sadece onun
yetki verdiği personel) açabileceği, bunun

a) Kamu kurum ve kuruluşlarına
personel

atanmadan

güvenlik

önce,

dışında herhangi bir şahıs tarafından
açılamayacağını ifade eder."

soruşturması

yaptırılmalıdır.

Yukarıdaki

b) Zaman zaman gerek duyulan

ifade

aşağıdakilerden

hangisinin tanımıdır?

personelin güvenilirliği yeniden
a) Şahsa özel

gözden geçirilmelidir.
c) Gizlilik

dereceli

bilinmesini
görevler

gerekli
ile

gizlilik

bilgilerin

b) Kişiye özel

kılan

c) Tasnif dışı

dereceli

d) Hiçbiri

yerlerde çalışacak personel ve
buralarda

görev

yapacak

yardımcı personel çok dikkatli
19. Aşağıdakilerden hangisi senetle el

seçilmelidir.
d) Güvenlik

belgesi

olmayan

değiştirecek evraklara ilişkin yanlış

gizlilik

dereceli

bir bilgidir?

personelin
yerlere

girmesi

konusunda

gerekli kolaylık sağlanmalıdır.

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
amacıyla

olduğunu

bilmek

kontrol

kartları

kullanılır.
d) Hiçbiri
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20. "Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin

22. Aşağıdakilerden hangisinde "Özel"

bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve

gizlilik

derecesi

kuruluşlarındaki makam sıralamasını ifade

tanımlanmıştır?

doğru

olarak

a) İçerdiği konular itibariyle, gizlilik

eder."

dereceli bilgi taşımayan, ancak

Yukarıdaki

ifade

aşağıdakilerden

Devlet

hizmeti ile ilgili bilgi,

belge,

hangisinin tanımıdır?

evrak,

dokümanlara

mesaj
verilen

ve
gizlilik

derecesidir.

a) Gizlilik dereceli yer

b) Kapsadığı bilgi itibarıyla çok gizli,

b) Gizlilik dereceli tesis
c) Gizlilik dereceli birim ve kısım
d) Gizlilik dereceli makam

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

21. Kamu

kurum

güvenliğini

ve

kuruluşlarının

sağlamak,

yürütülen

devlete

faydalar

nitelikte

olan

sağlayacak

mesaj,

rapor,

işlemlerin ve muhafaza edilen her

doküman, araç, gereç, tesis ve

türlü gizlilik dereceli bilgi, belge,

yerler için kullanılır.

evrak, doküman ve malzemelerin,
düşman

veya

olmayan

yetkili

kimseler

ve

ilgili

tarafından

öğrenilmesine veya elde edilmesine
engel

olmak

aşağıdakilerden

hangisinin amacıdır?
a) Casusluk-hırsızlık
b) Bilgi, evrak güvenliği
c) Gizlilik
d) Doküman ve malzeme
güvenliği
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d) Bilmesi
diğer

gerekenlerin
kişilerin

dışında

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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23. Aşağıdakilerden hangisi evraklara

24. Aşağıdakilerden hangisi telefonla

gizlilik derecesi verilmesine ilişkin

yapılacak

yanlış bir bilgidir?

edilmesi

konuşmalarda
gereken

dikkat

hususlardan

değildir?
a) Evraka

kapsadığı

bilgilerin

gerektirdiği en küçük gizlilik

a) Çok

gizli

dereceli

derecesi verilmelidir.
b) Evrakların gizlilik dereceleri üç
yılda bir gözden geçirilmelidir.

ve

konular,

derecesinin verilmesi sorum-

sorulara

cevap

luluğu, onu çıkaran makama

soran

şahsın,

aittir.

tespitine çalışılır.

zaman,

gizlilik

derecelerinin yeniden değerlendirilmesi bakımından, gözden
geçirilir.

telefonla

b) Gizlilik dereceli her konuda,
hariçten

zaman

gizlilik

konuşulmaz.

c) Bir evraka, doğru olarak gizlilik

d) Gizlilik dereceli bütün yazılar,

gizli,

c) Gizli

telefonla

sorulan

verilmez

konuların

ve

hüviyetinin
telefonla

konuşulması gerektiğinde şifreli
bir dil kullanılmalıdır.
d) Kullanılan telefonların üzerinde
ve masalarda gerekli güvenlik
ikazları bulunmalıdır.
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1

C

21

C

2

B

22

C

3

D

23

B

4

C

24

C

5

D

6

A

7

D

8

C

9

B

10

B

11

A

12

D

13

C

14

B

15

B

16

A

17

D

18

B

19

D

20

C
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