MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ SORULARI

1. Devletin anayasal düzeninin, milli

4. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi,

varlığının, bütünlüğünün, milletler-

aşağıdaki

arası alanda siyasi, sosyal, kültürel

tarafından belirlenir?

ve

ekonomik

dâhil

makamlardan

hangisi

bütün

menfaatlerinin ve ahdi hukukunun

a) Cumhurbaşkanı

her türlü dış ve iç tehditlere karşı

b) Başbakan

korunması

c) Genelkurmay Başkanı

ve

kollanması,

aşağıdakilerden

hangisinin

d) Dışişleri Bakanı

tanımıdır?
a) Milli güç
b) Milli güvenlik
5. 1982

c) Seferberlik
d) Milli bütünlük

Anayasası'na

göre

Milli

Güvenlik Kurulu'nda alınan tavsiye
kararlarının

değerlendirilmesinden

aşağıdakilerden

hangisi

sorumlu-

dur?
2. 1982 Anayasası'nın 117'nci maddesi
gereğince

milli

güvenliğin

a) Milli Savunma Bakanlığı

sağlanmasından TBMM'ye karşı kim

b) Bakanlar Kurulu

sorumludur?

c) İçişleri Bakanlığı
d) Genelkurmay Başkanlığı

a) Milli Güvenlik Kurulu
b) Genelkurmay Başkanı
c) Bakanlar Kurulu
d) Cumhurbaşkanı

6. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin
kendi bekası ve güvenliği ile milletin
refahına yönelen tehditlere karşı
aldıkları tedbirlerin özelliklerinden

3. Milli

Güvenlik

Kurulu

ne

kadar

değildir?

sıklıkla toplanır?
a) İvedi olması
a) 15 günde bir
b) Ayda bir

b) Her

türlü

siyasi/ideolojik

etkilerden uzak tespit edilmesi

c) Gerektiğinde

c) Gizlilik ihlali

d) İki ayda bir

d) Özel ihtisası gerektirmesi
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7. Devletin bekası ve güvenliği ile

10. Aşağıdakilerden hangisi devletlerin

milletin refahına yönelen tehditlere

kendi

karşı

oluştururken

alınan

tedbirlerin

uygulan-

masında dikkat edilmesi gereken en
önemli

husus

güvenlik

milli

sistemlerini

dikkate

aldıkları

hususlardan değildir?

aşağıdakilerden
a) Coğrafya

hangisidir?

b) Jeopolitik konum
a) Uygulamayı zamana yaymak

c) Anayasal düzen

b) Tedbirlerin uygulanmasını

d) Ekonomik durum

ertelemek
c) Bütün bakanlık, kurum ve

11. İkinci

Dünya

kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde

güvenlik

uygulamak

aşağıdaki

d) Kısa süreli araştırma ve

Savaşı,

anlayışı
hangi

dünyada
açısından

sonucun

ortaya

çıkmasına neden olmuştur?

değerlendirme yapmak
a) İkinci Dünya Savaşı'na kadar
8. Milli

Güvenlik

Kurulu

Genel

milli

güvenlik,

yalnız

"milli

Sekreterliği aşağıdaki makamlardan

savunma" olarak düşünülürken,

hangisine bağlı bir teşkilattır?

bu savaşla birlikte devletlerin
güvenliğinin milli savunmadan

a) Başbakanlığa

daha geniş bir anlam kazandığı

b) Cumhurbaşkanlığına

anlaşılmıştır.

c) Başbakana

b) Güvenlik,

d) Başbakan Yardımcısına

sadece

silahlı

kuvvetleri ilgilendiren bir alan
olarak görülmüş ve devletler,

9. Devletin bekası ve milletin refahını
sağlamak
korunması

için

ulaşılması

gereken

ve

amaçlar,

askeri güçlerinin savaş kabiliyetini artırmaya yönelmişlerdir.
c) Milli güvenlik kavramı, sadece

aşağıdaki kavramlardan hangisinin

dış

tanımıdır?

konularıyla sınırlandırılmıştır.

güvenlik

d) Güvenliğin

ve

savunma

bölünmezliği

ve

a) Devletin milli güvenlik siyaseti

insan

b) Milli menfaat

güvenlik parametreleri ortaya

c) Milli hedef

çıkmıştır.

güvenliği

şeklinde

d) Ahdi hukuk
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12. MGK toplantılarına üyeler dışında
özelliğine

göre

kimler

15. Jeopolitik nedir?

çağrılarak

bilgi ve görüşleri alınabilmektedir?

a) Bir

ülkenin

ihtiyaçlarının

coğrafyasına göre planlanmaa) Adalet Bakanı

sıdır.

b) Dışişleri Bakanı

b) Bir

ülkenin

ekonomi

politi-

coğrafyasına

göre

c) İlgili bakan ve kişiler

kasının

d) Jandarma Genel Komutanı

planlanmasıdır.
c) Bir ülkenin milli güvenlik siyasetinin coğrafyasına göre planlanmasıdır.
d) Bir

ülkenin

sosyokültürel

politikasının coğrafyasına göre
13. Aşağıdakilerden

hangisi

milli

belirlenmesidir.

güvenlik kavramının unsurlarından
değildir?
a) Niyet, imkan-kabiliyet, davranış
ve eylemler
b) Milli menfaatler
c) Tehdit
d) Tehditlere karşı tedbir alma
16. Jeostrateji nedir?
a) Stratejinin
lerine

coğrafyanın

göre

istek-

düzenlenmesini

sağlayan bilim dalıdır.
14. Aşağıdakilerden
güvenlik

hangisi

kavramının

yönlerinden biri değildir?

milli

b) Stratejinin

farklı

lerine

ekonominin

göre

düzenlenmesini

sağlayan bilim dalıdır.
c) Stratejinin

teknolojinin

a) Siyasi

lerine

b) Ekonomik ve mali

sağlayan bilim dalıdır.

c) Demografik
d) Hukuki

istek-

göre

istek-

düzenlenmesini

d) Stratejinin demografinin isteklerine

göre

düzenlenmesini

sağlayan bilim dalıdır.
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17. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin
değişmeyen ana unsurlarındandır?

20. Aşağıdakilerden
Güvenlik

ve

(AGİT)'nın
a) Ülke

(bölgenin)

hudutları,

hangisi

Avrupa

İşbirliği
önleyici

Teşkilatı
diplomasi

alanındaki araçlarından değildir?

dünya üzerindeki yeri
b) Sosyokültürel değerler (nüfus,
nüfus yoğunluğu)

a) Erken uyarı
b) Çatışmaların önlenmesi

c) Politik değerler (siyasi rejim,

c) Kriz yönetimi
d) Çatışma sonrası enformasyon

ittifaklar)
d) Askeri değerler

21. Karadeniz
18. Aşağıdakilerden hangisi jeopolitiğin
değişen ana unsurlarından değildir?

Ekonomik

İşbirliği

Teşkilatı (KEİT) hangi özelliğe sahip
bir uluslararası kuruluştur?

a) Ekonomik değerler

a) Küresel iş birliği örgütüdür.

b) Politik değerler

b) Bölgesel iş birliği örgütüdür.

c) Askeri değerler

c) Ülkesel iş birliği örgütüdür.

d) Arazi

d) Askeri iş birliği örgütüdür.

19. Aşağıdakilerin
konumu

hangisi

jeopolitik

22. Aşağıdakilerden hangisi NATO'nun

ve

değişime

oluşturduğu yeni güvenlik ortamı

etkileyen

neden olan iç faktörlerden değildir?
a) Ekonomik güç
b) Siyasi güç

mekanizmalarından değildir?
a) Rusya ve Ukrayna ile işbirliği
geliştirilmesi

c) Bilimsel ve teknolojik güç

b) Akdeniz Diyaloğu

d) Askeri güç

c) Medeniyetler İttifakı
d) İstanbul İşbirliği Girişimi
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23. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde
veya ara vermede iken ülkenin ani
bir silahlı saldırıya uğraması ve bu
sebeple

silahlı

kullanılmasına
verilmesinin

kuvvet

derhal

karar

kaçınılmaz

olması

halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
kullanılmasına kim karar verebilir?
a) Genelkurmay başkanı
b) Milli Savunma Bakanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Başbakan
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MİLLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ SORULARI YANIT ANAHTARI
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1

B

21

B

2

C

22

C

3

D

23

C

4

A

5

B

6

C

7

C

8

C

9

B

10

D

11

A

12

C

13

A

14

C

15

C

16

A

17

A

18

D

19

C

20

D
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