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SINAV SÜRESİ
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ADAYLARIN DİKKATİNE!
Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,
bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya
toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı
çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
1. Avrupa’nın en önemli kış sporları merkezlerinden

A

4. (I) Fırat Nehri, Taş Devri’nden itibaren iki yakasında

olan ve daha önce uluslararası seviyede birçok
organizasyona kapılarını açan Erzurum, Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin 13’üncüsü için
konuklarını ağırlıyor.

halkları, nevi şahsına münhasır kültürleri, özgün dilleri olan şehir devletlerini misafir etti. (II) Bunların en
heybetlilerinden biri “geçit, köprü” anlamına gelen
“Zeugma” olarak adlandırılmıştı. (III) Her anlamda
refah içinde olan Zeugmalılar, asalet göstergesi olarak yüksek manzaralı yerlere bahçeleri heykellerle,
duvarları fresklerle, tabanları binbir çeşit mozaiklerle
bezeli villalar yapmışlardı. (IV) Zeugma saltanatı,
Sasani saldırılarıyla son bulmuş; Anadolu beyliklerinin kuruluşu, Osmanlı Dönemi derken toprak altında
sessiz sedasız bekleyiş, geride bıraktığımız yüzyılın
90’lı yıllarına kadar sürmüştür.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Okul müdürü, öğretmenlerin düzenlediği her
türlü faaliyete katılmaya çalışmalıdır.
B) Spor salonu yaptırmaya öncelik vermeniz bizi
son derece memnun etti.
C) Bize ev sahipliği yapan bu köylülerin cana
yakınlıkları unutulacak gibi değildi.
D) Unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel bazı
oyunlar bu proje ile ülke genelinde tanıtıldı.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede Fırat Nehri civarında farklı medeniyetlerin kurulduğu dile getirilmiştir.
B) II. cümlede Zeugma devletinin diğer bölge
devletlerine egemenlik sağladığı belirtilmiştir.
C) III. cümleden Zeugmalıların rahat ve lüks bir
yaşam içerisinde yaşadıkları ve sanata önem
verdikleri anlaşılmaktadır.
D) IV. cümlede Zeugma antik kentinin ne zaman
ortaya çıkarıldığı ifade edilmiştir.

2. Şiirin kelimesi az, boşluğu geniş olduğu için okurdan beklediği gayret oldukça fazladır. Çünkü bu
boşluğu her okur ancak kendi çabasıyla doldurmak zorundadır. Zaten her okura göre şiirin farklı
anlamlar kazanması da bu boşluktan kaynaklanmaktadır.

Bu parçadaki altı çizili söz öbeğiyle şiirin hangi özelliği anlatılmak istenmektedir?

5. Bir şiiri yazdıktan sonra hâlâ onu yazmadan

A) İşleyebileceği konuların çeşitlilik taşıması
B) Farklı yorumlara açık olması
C) Duygulandırmak amacıyla yazılması
D) Her kesimden insana seslenebilmesi

önceki kişiyseniz yazdığınızı şiir olarak kabul
etmeyebilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca
en yakındır?
A) Şiirin gizemi kolay çözülmemeli, şiir zihinlerde
daima soru işareti olarak kalmalıdır.
B) Şairlik sürekli yenilenmeyi, değişmeyi ve yeni
fikirler ortaya atmayı gerektirir.
C) Büyük şairler, edebî kişiliklerini moda akımların sert esintilerinden koruyup kendileri olarak
kalmayı başarmışlardır.
D) İyi şiir, okuyucusunu fikrî yolculuklara çıkarırken aynı zamanda estetik bir âleme sürüklemelidir.

3. (I) Ormanda yapacağınız hızlı bir yürüyüş için

beni davet etmeyin. (II) Herhangi bir yere gittiğimde farklı uğraşlar peşinde olduğumdan hiç de
eğlenceli bir yol arkadaşı sayılmam. (III) Çevreyi
araştırmalı, her taşın altına bakmalıyım; kütükleri
ters çevirmeli, ağaçlardan düşen yaprak yığınlarını karıştırmalı; böcekleri, örümcekleri, diğer küçük
canlıları, bitkileri ve tomurcukları bir biyolog gibi
incelemeliyim. (IV) Bu inceleme faaliyetleri, benim
için canlı hazine avıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede varsayım anlamı söz konusudur.
B) II. cümlede neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır.
C) III. cümlede benzetmeden yararlanılmıştır.
D) IV. cümlede tanımlama yapılmıştır.
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6. Kayseri’den İstanbul’a doğru uzanan bir yolcu-

A

8. Sahil; yalnızlıktır, gizemdir, sessizliktir. Ölüm ve

luğun başındaydım. Bozkırın sert, soğuk yüzü
bitmek bilmiyordu. Sarı ve kahverenginin hâkim
olduğu göz alabildiğine uzayıp giden çatlamış
kuru toprağa tutunmuş çalılar, tek tük göze
çarpan solgun ağaçlar, bir tutam yeşil ot bulabilmek için uğraş veren koyunlar, keçiler derken
değişmeye niyetli görünmeyen manzara pek de
keyif vermiyordu. Okumak için bundan daha iyi
bir fırsat olamazdı. Yanıma aldığım birkaç hikâye
kitabına göz gezdirdim ve kararımı verdim: Rasim
Özdenören, Kuyu.

dirimin garip sofrası… Belki de yalnızların açık
hava sığınağı… Bir çocuğun kumda oynayışını
izlerken dalıp başka denizleri düşünmek belki…
Bir kaçış da denebilir. Kimden mi? Kendinizden
ve her şeyden belki… Belki de gözlerinizin takıldığı beyaz bir güle konan kelebek… Belki de hiçbir
şey, buluta asılı kalmış ay gibi…
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisine örnektir?
A) Anıya
C) Denemeye

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerinden yararlanılmıştır?
A) Açıklama - Örnekleme
B) Tartışma - Açıklama
C) Öyküleme - Tanımlama
D) Betimleme - Öyküleme

B) Makaleye
D) Biyografiye

9. Türk öykücülüğünde taşra insanını, hayatın kıyı-

sında kalmış bireyleri öykünün merkezine taşıyan
sanatçı; öykülerinin atmosferini, öykü kahramanlarını rüya ve büyülü gerçekçilik ile süslerken fantastik ögelere de yer veriyor. Sıradan dünyaların
çarpıcılığını alışılagelmişin dışında, kendince bir
dille anlatmayı; anlatılmamış insanları, el değmemiş ayrıntılarla kurmaca kişilere dönüştürmeyi de
başarıyor. Geleneksel öykücülük ile modern öyküyü birleştiren sanatçının gürültüden uzak ama
otuz yıldır kesintisiz bir şekilde duyulan sesi var.

7. - - - - Ne de olsa insanoğlu ilk adımlarını beton

kentlerde değil, yabanıl ormanlar ve çayırlıklarda
attı. Kulaklarımızın ilk duyduğu, sirenlerin acı
çığlıkları değil; sakıngan adımlarla ilerleyen bir
yırtıcının pençelerinin çıkardığı hışırtı ve yaklaşan
fırtınanın habercisi olan rüzgârın uğultusuydu.
Gözlerimiz, kentlerin tekdüze gri tonlarındansa
olgun meyvelerin ve körpe yeşilliklerin habercisi
olan altın sarısı, zeytin yeşili ve kan kırmızısı tonları ayırt etmek; beynimiz ise duyu organlarımızla
gerçekleştirilen bu tür seçimleri zevkle ödüllendirmek üzere gelişti.

Bu parçadan söz konusu sanatçıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Öykülerinde kendi hayatından izler bulunmaktadır.
B) Öykülerini yazarken düşsel ögelerden beslenmiştir.
C) Eski ve yeni öykü anlayışlarını aynı potada
eritmiştir.
D) Eserlerinde özgün bir üslup kullanmıştır.

Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çevremizdeki doğal güzellikleri kendi ellerimizle tahrip ediyoruz.
B) Doğada özümüze döndüğümüzü hissetmemiz
hiç şaşırtıcı değil.
C) Şehir hayatının, insanı yoğun bir tempoya
soktuğu tartışılmaz.
D) Çocukluğumuzun geçtiği köylere, oralardaki
samimi ilişkilere hasret yaşıyoruz.
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10.   I. Islanmamak için adımlarımı hızlandırdım ve

12. Farklı dinlerin ve dillerin asırlardır bir arada ve

ahşap kapının önüne geldiğimde kapının
üzerindeki işlemelerin âdeta bir sanat eseri
olduğunu gördüm.
II. Sundurmaya yaklaşırken ilk yağmur damlalarını yüzümde hissetmeye başladım.
III. Bulutlanan gökyüzü altında sahte bir Roma
sarayı gibi dikiliyordu şirketin Cankurtaran
sırtlarındaki taştan yapılma üç katlı binası.
IV. Binaya doğru ilerledikçe binanın geniş basamaklarla çıkılan girişinde, iki üç metre arayla sıralanan
altı adet mermer sütunun taşıdığı sundurmanın
gerisinde iki kanatlı, devasa, ahşap kapı göründü.

huzur içinde yaşadığı Hatay’da inanç mozaiği
yaşamın her ayrıntısında kendisini gösteriyor.
Anadolu’nun önde gelen inanç merkezlerinden
biri olan Hatay’da Habibi Neccar Camii, Şeyh
Ahmet Kuseyri Camii ve Sokullu Mehmet Paşa
Külliyesi gibi görülmeye değer çok sayıda ibadethane vardır. Bunun yanı sıra İncil’de adı en çok
geçen yerlerden biri olan, kentin birkaç kilometre dışındaki bir mağarada bulunan Aziz Pierre
Kilisesi, Hristiyanlar için önemli bir hac mekânı.
Ayrıca kentte Aziz Simon gibi tarihî manastırların
yanı sıra sinagog da bulunuyor.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf
oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle hangisi
olur?
A) I.

B) II.

C) III.

A

Bu parçada Hatay ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’nun en önemli kültür merkezi olarak
kabul edildiği
B) İnanç turizmi açısından ülke ekonomisine katkı
sağladığı
C) Dinî inanışların yüzyıllardır bir arada yaşadığı
D) Tarihî yapılar yönünden zengin olduğu

D) IV.

11. Gün çekildi pencerelerden

Aynalar baştan başa tenha.
Ses gelmez oldu bahçelerden
Gök kubbesi döndü siyaha.

13. Boğaziçi semtlerinin neredeyse hepsinin kendi-

Bu dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitem
C) Pişmanlık

siyle aynı adı taşıyan bir iskelesi vardır. Hem her
gün kıta değiştirerek işine gidenlerin uğrak yeri
hem de sevenlerin birbirini beklediği buluşma noktaları olan bu iskelelerin çoğu, Osmanlı
Dönemi’nden kalmıştır. O yıllardan bugüne iskeleler hâlâ vapurları, bazen de deniz otobüslerini
misafir etmek için gün boyu sessizce bekler.

B) Korku
D) Yalnızlık

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul ve Deniz
B) Boğaziçi İskeleleri
C) İstanbul’un Vapurları
D) İstanbul’un Ulaşımında Deniz
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14. Bir öykü kitabıyla tanışma imkânı buldum geçen

17. Antalya’nın batısından Akdeniz’in maviliğine uzanan

gün. Son yıllarda gördüğüm en güzel kapak görseli ile bizi okumaya davet ediyor. Yazarın içimizde derin merak uyandıran sunuş yazısını saymıyorum bile. Eski Doğu metinlerine benzeyen ön
sözün ve anlatıcı girizgâhının ardından öyküleri
okumaya başlıyorsunuz. Kitap, müstakil gibi duran ancak birbirine görünmez bağlarla, ayrıntılarla
bağlanan üç öyküden oluşuyor. Sözcükler âdeta
birbirini kovalıyor, bu da bir öyküyü bitirmeden
kitabı elinizden bırakmayı imkânsız kılıyor. Bu
nedenle okumaya tedarikli oturun. Ben kitabı bir
bardak su gibi üç yudumda içtim çünkü.

		
I
Gelidonya Yarımadası’ndan Finike’ye, portakal
		
II
kokulu sahiller, salaş balık lokantaları ve gizemli
				
III
antik şehirler eşliğinde sürprizlerle dolu bir rota
      IV
sizleri bekliyor.

Bu cümledeki altı çizili tamlamalardan hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) I.

Bu parçada söz konusu öykü kitabı ile ilgili
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Öykücülük anlayışında yeni bir çığır başlattığına
B) İçinde yer alan öykülerin birbirinden bağımsız
sayılamayacağına
C) Kapak ve ön sözün ilgi çekecek şekilde hazırlandığına
D) Okuru sıkmayan bir anlatımının bulunduğuna

19. Kuruluş ve üslupça Çehov tarzını andıran

hikâyeler kaleme almıştır. Hikâyelerinde daha çok
orta sınıfı ele alır. Hikâyelerindeki kişilerin en belirgin özelliği, canlı ve aramızda yaşar gibi olmasıdır. Hikâyelerinde köylerdeki sefaletten ziyade
tuhaf inançları, cahilliğin ve insan huylarının meydana çıkardığı sonuçları gösterir. “Mendil Altında,
Otlakçı, Hava Parası” adlı hikâye kitaplarını, ünlü
küçük hikâyelerinin isimleriyle yayımlamıştır.

B) ( : ) ( . ) ( . )
D) ( ; ) ( , ) ( ! )

16. (I) Göletlerin, heykellerin ve süs bahçelerinin

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

yanından geçerek nihayet Şehitler Anıtı’na varıyorum. (II) Şanslıymışım ki nöbet değişim saatine
denk geliyorum. (III) Günlerden Cumartesi olduğu
için park bir hayli kalabalık. (IV) Nöbet değişim
töreni bittiğinde yörenin yerlisi olan birkaç aileyle
sohbet etmeye başlıyorum.

A) Ömer Seyfettin
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Memduh Şevket Esendal
D) Tarık Buğra

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
C) III.

D) IV.

A) Bazı yazarların anlatmakta takıntı hâline getirdiği konular vardır.
B) Karadenizli balıkçılar, denizi tarlaları olarak
görür.
C) Denizin üzerinde usul usul sallanan sandallar
insana bir durgunluk verir.
D) Karia Yolu, Aydın ile Muğla arasındaki eski
kervan ve köy yollarını buluşturuyor.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
sırasıyla getirilmelidir?

B) II.

C) III.

ve yüklemden oluşmuştur?

futbol maçları, Goya’nın tabloları, boğa güreşleri,
Flamenko gösterileri... Ama beni Madrid’e götüren bunlar değil (  ) hayran olduğum bir beste ve
onun İstanbul’a bağlanan öyküsü oldu (  )

A) I.

B) II.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne

15. Madrid’e gitmeniz için pek çok neden var (  )

A) ( ; ) ( ; ) ( … )
C) ( : ) ( , ) ( . )

A

D) IV.
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20. Böcekler susmuş, kıra bir gariplik çökmüştü,

A

23. Yıllar önce babam elimden tutmuş ve beni bir

Sanki altın başaklar erimiş bir gümüştü.
Yerler esen rüzgâra diyordu: “Bir yudum su,
Ey bilinmez illerin dinlenmeyen yolcusu!..”

tiyatroya götürmüştü. İlk kez bir tiyatroya gidiyordum. Ben ilk kez gidiyordum ve gittiğimiz oyun
da ilk kez seyircilerle buluşuyormuş yani ilk kez
sahneleniyormuş. Çok heyecanlıydım. Ve sonunda oyun başladı. Oyunculara hayran kalmıştım.
Konuşurken hatta susarken bile yüz hareketleriyle
duygularını o kadar güzel anlatıyorlardı ki… Hele
başroldeki erkek oyuncunun neredeyse on dakika
boyunca aralıksız süren o uzun konuşmasını
yıllar geçmesine rağmen hâlâ unutamadım.

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarının hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Teşbih (Benzetme)
B) Telmih (Hatırlatma)
C) Teşhis (Kişileştirme)
D) İntak (Konuşturma)

Bu parçada aşağıdaki tiyatro terimlerinden
hangisine ait bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Adaptasyon
C) Tirat

21. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden

B) Aktör
D) Mimik

hangisi yanlıştır?

A) Uzun Hikâye - Mustafa Kutlu
B) Katre-i Matem - İskender Pala
C) İstanbul Hatırası - Ahmet Ümit
D) Toprak Ana - Samiha Ayverdi

24. Sosyal gerçekçi romanın kuvvetli temsilcilerinden

biridir. Çoğu romanının konusunu Çankırı-Çorum
dolaylarındaki köy ve kasaba yaşantısından almıştır.
Köy ve çevrelerinden alınmış olan “Rahmet Yolları
Kesti, Kelleci Memet, Bozkırdaki Çekirdek” romanları ayrı bir tezle Türkiye’nin gündelik meselelerini
ele alır. Köy ve kasaba romanlarında çoğunlukla
bayağı, çıkarcı zümreleri anlatan yazar, Kurtuluş
Savaşı’nı konu edindiği romanlarında ümit verici,
faziletli, yapıcı ve savaşçı kişilere yer verir.

22. Bu dönem konuşma dili ile yazı dili arasındaki

farkların ortadan kaldırılmasının savunulduğu
bir dönemdir. Bu dönemin oluşumunda özellikle
Türkçülük fikri etkili olmuştur. Şiirde halk edebiyatı geleneğine yöneliş başlamış; roman ve
hikâyede Anadolu, Anadolu insanının sorunları
ele alınmıştır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
C) Peyami Safa

Bu parçada sözü edilen Türk edebiyatı dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat
C) Fecriati

B) Servetifünun
D) Millî Edebiyat
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B) Oğuz Atay
D) Haldun Taner

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
25. Geniş anlamda “toplum için sanat” şairi olmak-

A

28. Karahanlı Devleti’nin Türk tarihindeki en önemli
özelliğinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

la birlikte kuru ve dar açılı bir ideolojiye hizmet
etmeyişi, her değere önce sanat endişesi ile
bakması Arif Nihat Asya’nın en belirgin özelliğidir.
Namık Kemal, Mehmet Akif ve Yahya Kemal’den
sonra Türklüğün geçmiş, bugün ve gelecek
içindeki değerlerini, Mehmetçiğin tavır ve feragatindeki büyüklüğünü, halkımızın insani tavırlarını, bayrağımızın dalgalanışındaki güzellikleri,
İstanbul’un fethini ve başka zaferlerimizi zevk ve
inançla söyleyen millî şairlerimizden biridir.

A) Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olması
B) Anadolu’ya akınlar düzenleyen ilk Türk devleti
olması
C) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olması
D) Tarihte kurulan ilk Türk devleti olması

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisi Arif
Nihat Asya’ya ait olamaz?

29. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da egemenlik

A) Tarihin muazzam tâkı altından
Ağır ve şahane geçti Selim’ler
Bellerde palalar altun kabzalı
İri kavuklarda iri dilimler
B) Yurda, baş dedikleri bir
Ağır adakla geldiler
Ve şu bayraksız dünyaya
Bayrakla geldiler
C) Top sesleri hâlâ duyulur dağlardan
Diller söz açar dönmeyecek çağlardan
Tarihi sorar, yurdu sorar, Feth’i sorar
Sağlar ölülerden, ölüler sağlardan
D) Yüksek, karlı dağların arkasından kervanlar
Sürüklenen seslerle her an uzaklaşıyor
Konuşmalar kesilip hafifleşiyor çanlar
Seyrekleşen heceler uzun yollar aşıyor

kuran Türk devletlerinden biri değildir?
A) Tolunoğulları
C) İhşidler

B) Gazneliler
D) Osmanlılar

30. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde
hükümdarlık sembollerinden biri değildir?

A) Otağ

B) Kılıç

C) Davul

D) Kalkan

31. Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp
karara bağlandığı, bugünkü Bakanlar Kurulu
gibi çalışan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

26. Selçuklu şehzadelerini eğiten, onların iyi bir

devlet adamı olarak yetişmelerine yardımcı
olan tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilir?
A) Derebey
C) Atabey

A) Divanıhümayun
C) Toy

B) Kurultay
D) Divanıhikmet

B) Halife
D) Melik

32. Orhan Bey döneminde fethedilmiş ve başkent
yapılmış şehir aşağıdakilerden hangisidir?

27. Hıttin Savaşı’nı kazanarak Kudüs’ü Haçlılardan

A) İstanbul
C) Amasya

geri alan İslam ordusu komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Celaleddin Harzemşah
B) Selahaddin Eyyubi
C) Gazneli Mahmud
D) Tarık bin Ziyad
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B) Edirne
D) Bursa
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33.   I. Sanayi İnkılabı

38. Atatürk döneminin son başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

II. Otuz Yıl Savaşları
III. Coğrafi Keşifler
IV. ABD’nin kuruluşu

A) Celal Bayar
C) Fethi Okyar

Yukarıda verilen olaylardan hangileri Osmanlı
Devleti’ni ekonomik açıdan daha çok etkilemiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III

A

B) I ve II
D) I, III ve IV

B) Refik Saydam
D) İsmet İnönü

39. Aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle yabancı-

ların kurduğu okullar devletin kontrolü altına
girmiştir?
A) Medeni Kanun’un kabulü
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Takrir-i Sükun Kanunu’nun kabulü
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

34. Osmanlı Devleti’nde geliri kale muhafızları ve

tersane giderlerine ayrılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yurtluk
C) Mukataa

B) Ocaklık
D) Vakıf

40. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış

Antlaşması’nda yer alan maddelerden biri
değildir?

35. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak yerine Asakir-i

A) Kapitülasyonların tümü kaldırılmıştır.
B) Musul, İngiltere mandası altındaki Irak’a bırakılmıştır.
C) Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm azınlıklar
Türk vatandaşı kabul edilmiştir.
D) Boğazlar, başkanı Türk olan uluslararası bir
komisyonun yönetimine bırakılmıştır.

Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu
kuran padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Mahmut
C) II. Abdülhamid

B) III. Selim
D) III. Ahmet

36. Mustafa Kemal, aşağıdaki şehirlerden hangisinde öğrenim amacıyla bulunmamıştır?
A) İstanbul
C) Manastır

41. TÜİK verilerine göre Ocak 2017’de açıklanan
Türkiye nüfusu yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?

B) Sofya
D) Selanik

A) 75.6 milyon
C) 79.8 milyon  

B) 77.4 milyon
D) 82.3 milyon

37. Amasya Genelgesi’nde yer alan “Milletin gele-

ceğini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir.”
maddesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi
ile ilişkilidir?
A) Laiklik
C) Devletçilik

42. Aşağıdakilerden hangisi, kaynağı Türkiye

dışında olan ancak topraklarımızdan denize
dökülen bir akarsudur?

B) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

A) Dicle
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B) Kura

C) Aras

D) Asi
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43. İç Anadolu Bölgesi’ne deniz etkisinin girememe-

48. Milletlerarası antlaşmaları onaylama ve yayım-

sinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

lama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sulak arazilerin yetersiz olması
B) Platoların geniş alan kaplaması
C) Etrafının dağlarla çevrili olması
D) Bozkır bitki örtüsünün yaygın olması

A) Dışişleri Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan

44. Türkiye fiziki haritasında aşağıdaki ovalardan

49. T.C. Anayasası’na göre, karşılıklılık esası

hangisi farklı renk ile gösterilir?
A) Çukurova
C) Gediz Ovası

A

gözetilmek şartıyla, Türkiye’de ikamet eden
yabancılara Türk vatandaşlarının da sahip olduğu aşağıdaki haklardan hangisi tanınmıştır?

B) Konya Ovası
D) Çarşamba Ovası

A) Kamu hizmetlerine girme hakkı
B) Seçme ve seçilme hakkı
C) Vatan hizmeti hakkı
D) Dilekçe hakkı

45. Rezerv bakımından dünyada birinci sırada olduğumuz maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bor

B) Civa

C) Krom

D) Demir

50. Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmesini

öngören T.C. Anayasası’nın değişmesi ile ilgili
referandum hangi yıl yapılmıştır?
A) 2007
C) 2009

46. Yasaların Anayasa’ya uygunluğunun yargısal
denetimi ilk kez aşağıdakilerden hangisi ile
getirilmiştir?

A) 1924 Anayasası’nın kabulüyle
B) 1961 Anayasası’nın kabulüyle
C) 1924 Anayasası’nda 1937 ’de yapılan değişiklikle
D) 1961 Anayasası’nda 1971’de yapılan değişiklikle

B) 2008
D) 2010

51. Aşağıdakilerden hangisi eğitimin işgörüsü
içine giren davranış değişmesidir?
A) Kültürlenme ürünü
B) Refleksif ve içgüdüsel
C) Gelişme sonucu oluşan
D) Yaşantı ürünü, kalıcı izli, istendik

47. T.C. Anayasası’na göre, Türk vatandaşlığı

ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan
herkes Türk’tür.
B) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve kanunun gösterdiği şartlarla kaybedilir.
C) İdarenin vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili iş ve
işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır.
D) Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir
eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

52. “İçsel bir süreç olan öğrenmeyi destekleyen ve

sağlayan dışsal olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreci” ile tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşantı
C) Öğretim
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B) Davranış
D) Kültürleme
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53. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlamanın

A

58. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin problemi

bir işlevi değildir?

tanımlama, gözlem ve elde edilen verileri test
etme becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir
stratejidir?

A) Öğretimi gelişigüzel olmaktan kurtarma
B) Öğretimde işe koşulacak ögeleri örgütleme
C) Öğreticiye kesin olarak izleyeceği yolu gösterme
D) Öğreticinin kendi öğretim etkinlikleri üzerinde
düşünmesini sağlama

A) Alış yoluyla öğrenme
B) Buluş yoluyla öğrenme
C) Sunuş yoluyla öğretme
D) Araştırma - inceleme yoluyla öğrenme

54. Aşağıdakilerden hangisi dersin başlangıcında

59. Aşağıdakilerden hangisi bireyin akademik öz

güdülenmeyi en çok sağlayan etkinliktir?

güvenini açıklar?

A) Hedeften haberdar etme ve benimsetme
B) Ön koşul öğrenmeleri harekete geçirme
C) Öğrenme rehberi sağlama
D) Transferi sağlama

A) Genel yetenek düzeyi
B) Okuduğunu anlama düzeyi
C) Bir konu alanına olan ilgi düzeyi
D) Bir konuyu, dersi başarıp başaramayacağına
ilişkin kendini algılayışı

55. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinlikleri
modeline göre öğrenciye öğrenme rehberi
sağlayan bir etkinliktir?

60. Aşağıdakilerden hangisi not alma stratejisinin
öğrenciye sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Bilgiyi anlamlandırmaları için gerekli öğrenme
yolları önerme
B) Odanın yerleşim düzeninde değişiklikler yapma
C) Oda aydınlığında ani değişimler yapma
D) Performansı ortaya çıkarma

A) Dikkati bilgi üzerinde yoğunlaştırma
B) Bilgiyi gözden geçirmeyi hızlandırma
C) Bilgiyi kolay bir biçimde ezberlemeyi sağlama
D) Önemli bilgiyi önemsizden ayırt etmeyi sağlama

56. Aşağıdakilerden hangisi anlamlı öğrenmeyi

61. Zeynep anneler günü nedeni ile anne sevgisini

sağlamada “ön organize edici” bilgiyi vermenin
önemli olduğu öğretme stratejisidir?
A) Buluş
C) Birleştirme

anlatan bir öykü yazmıştır.

Bu durumda Zeynep hangi düzeyde davranış
göstermiştir?

B) Sunuş
D) Araştırma - İnceleme

A) Kavrama
C) Analiz

57. Buluş yoluyla öğretim, aşağıdakilerden hangisini sağlama amacıyla kullanılmaz?
A) Bilgiyi irdeleme
B) Bilgiyi ezberleme
C) Bilgiyi yapılandırma
D) Akademik öz güven kazanma
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B) Uygulama
D) Sentez
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62. Tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri,

A

66. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na

göre eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

bir konu alanı ile ilgili olarak öğrencilerin öğrenme
süresi ile birlikte değerlendirilmelerini sağlar.
Öğrenci ürün dosyasının (portfolyo) diğer
tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme tekniklerine
göre temel kullanım amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Gerekli nitelikleri taşıyan kurucu/kurucu temsilcisi kurumun müdürü olabilir.
B) Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu
olamaz.
C) Kurumun veya yönetimleri birleştirilen kurumların bir müdür tarafından yönetilmesi esastır.
D) Bünyesinde birden fazla kurum bulunduran
kurumlara genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanabilir.

A) Öğrenci gelişimini izlemek
B) Objektif değerlendirme yapmak
C) Üst düzey düşünme becerilerini ölçmek
D) Öğrencilerin sonraki öğrenmelerini yordamak

63. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

67. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve

aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin amaç ve
görevlerindendir?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca
verilen kınama yaptırımları aşağıdakilerden
hangisinin onayı ile sonuçlandırılır?

A) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
B) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini
ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
C) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden
gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı
yaratmak
D) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri
yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime
hazırlamak

A) Okul müdürü
B) Öğretmenler kurulu
C) İl/ilçe millî eğitim müdürü
D) İlçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu

68.   I. Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün

veya günlerde nöbet görevi verilir.
II. Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve
doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
III. Birden fazla okulda ders görevi bulunan
öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda,
kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en
az ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.

64. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’ye göre Bakanlığın en yüksek
danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Millî Eğitim Şûrası
B) Teftiş Kurulu Başkanlığı
C) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
D) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’ne göre öğretmenlere nöbet görevi
verilmesinin esasları ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) II ve III

65. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na

göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan
tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen
veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen,
çocuğun okula devam etmediği beher gün için
kaç Türk lirası idari para cezası verilir?
A) Yedi
C) Onbeş

B) On
D) Yirmi
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B) I ve II
D) I, II ve III
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69. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne
göre öğrenci kulübü çalışma esasları ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrenci kulübüyle ilgili işlerin planlanması ve
yürütülmesi, danışman öğretmenin gözetiminde
ders saatleri içinde öğrencilerce gerçekleştirilir.
B) Sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, sınıflarında oluşturulan öğrenci listesinin
bir örneğini danışman öğretmene, bir örneğini de
okul yönetimine verir.
C) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.
D) Öğrencilerin, ilgi duydukları en az bir öğrenci
kulübüne üye olmaları esastır.

72. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği

Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
okul-aile birliğinin organlarından biri değildir?
A) Genel Kurul
C) Danışma Kurulu

B) Yönetim Kurulu
D) Denetleme Kurulu

73. Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kur-

tuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar
Yönetmeliği’nin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkent
dışındaki tören ve kutlamalarda aşağıdakilerden
hangisi yetkilidir?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Dışişleri Bakanlığı
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Millî Savunma Bakanlığı

70. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre her
öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki
değer, başarı ve motivasyonu oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması,
özelliklerine ve gelişimine uygun programlara
yönelmesi için gerekli hizmetler aşağıdaki
rehberlik türlerinden hangisinde verilir?

74. Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım

Yönetmeliği’ne göre ilköğretim kurumları
tabelalarında kurum kuruluş adları hangi renk
zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır?

A) Bireysel Rehberlik
B) Mesleki Rehberlik
C) Eğitsel Rehberlik
D) Önleyici Rehberlik

A) Pembe
C) Sarı

B) Mavi
D) Yeşil

75.   I. İlköğretim kurumları

71. Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri

II. Ortaöğretim kurumları
III. Yaygın eğitim kurumları

Yönetmeliği’ne göre başkonsolosluklarda
eğitim ataşesi veya eğitim ataşe yardımcısı
bulunan yurt dışındaki Türk okulları ve Türk
kültür merkezlerinde görevli okul/merkez müdürlerinin üst disiplin amiri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Büyükelçi
C) Eğitim Ataşesi

A

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim
Kurumları Sosyal ve Kültürel Yarışmalar
Yönetmeliği’ne göre yukarıdakilerden hangileri
yarışma kategorileri arasındadır?
A) I ve II

B) Başkonsolos
D) Eğitim Müşaviri
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B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
76. 24 Şubat 2017’de yayımlanmaya başlanan ve

A

81. Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat ihtiyacını

33. Osmanlı Padişahı’nın son 13 yılını konu
edinen tarihî-kurgu türündeki dizi hangisidir?

karşılamak amacıyla 5 Aralık 2016’da uzaya
fırlatılan uydumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filinta
B) Vatanım Sensin
C) Payitaht “Abdülhamid”
D) Sevda Kuşun Kanadında

A) Rasat
C) Türksat

B) Bilsat
D) Göktürk 1

82. Eserleriyle Osmanlı-Türk tarihine büyük katkı-

ları olan, “Şeyhu’l-Müverrihin” ismiyle de anılan,
2016 yılında kaybettiğimiz ünlü Türk tarih
profesörü aşağıdakilerden hangisidir?

77. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir merkez

bankası, resmî kuruluş vb. ile ilişiği olmayan
ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen dijital para birimidir?
A) Bitcoin
C) Imports

A) Halil İnalcık
C) Enver Ziya Karal

B) Fund
D) Specimen

B) Bekir Sıtkı Baykal
D) Mehmet Fuat Köprülü

83. Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı

78. Türkiye tarafından tehlike olarak görülen

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından aday öğretmenlere önerilen “öğretmen, öğrenci ve eğitim” konulu filmler
arasında yer alır?

unsurları temizlemek, sınır ve bölgedeki
halkın güvenliğini sağlamak ve kontrol altına
almak amacıyla Suriye’nin Cerablus bölgesine
24.08.2016 tarihinde başlatılan sınır dışı operasyonun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kız Kardeşim Mommo
B) Ölü Ozanlar Derneği
C) Her Çocuk Özeldir
D) Karanlığın İçinden

A) Hayata Dönüş Operasyonu
B) Fırat Kalkanı Harekâtı
C) Şah Fırat Operasyonu
D) Güneş Harekâtı

84. Sinema alanında, 2016 Cumhurbaşkanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine verilmiştir?

79. 1 Ocak 2017 tarihinde BM Genel Sekreteri

olarak göreve başlayan Antonio Guterres,
aşağıdaki devletlerden hangisinin eski başbakanlarındandır?
A) Portekiz
C) İtalya

A) Şener Şen
C) Yıldız Kenter

B) Münir Özkul
D) Hülya Koçyiğit

B) Güney Kore
D) Avusturya

85. Aşağıdakilerden hangisi Körfez İşbirliği Ülkelerinden biri değildir?

80. Aşağıdakilerden hangisi 2017 Kültür ve Tu-

A) Umman
C) Katar

rizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü alan sanatçı ve
yazarlardan biri değildir?
A) Nesrin Sipahi
C) D. Mehmet Doğan

B) Nuri Pakdil
D) Cahit Koytak
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B) Irak
D) Suudi Arabistan

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
86. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı

A

90. İran, Irak ve Suudi Arabistan’ın kurucu üyele-

olarak yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye’nin
dış yardımlarını organize eden; restorasyon,
sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık, idari ve
sivil altyapıların geliştirilmesi gibi birçok alanda
faaliyet gösteren kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?

rinden bazılarının olduğu, 9-14 Eylül 1960’ta
Bağdat’ta toplanan konferans sonucu kurulan,
kısa adı OPEC olan örgütün adı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Uluslararası Türk Akademisi
B) Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı
C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
D) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

A) Arap Birliği
B) İslam Konferansı Örgütü
C) Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
D) Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D 8)

91. Düzenli seferlere bağlı olmayıp yolcu isteğine
bağlı olarak dolmuş uçak sistemiyle yolcu
taşımaya ne ad verilir?

87. SSCB’nin dağılmasıyla sona eren Soğuk Savaş
Dönemi sonunda, hangi ülkenin başkentinin
adıyla isimlendirilen pakt tasfiye edilmiştir?
A) Rusya
C) Ukrayna  

A) Charter taşımacılığı
B) Express taşımacılığı
C) Rambling taşımacılığı
D) Back to front taşımacılığı

B) Polonya
D) Çekoslavakya

88. Aşağıdakilerden hangisi, dünya ülkelerinin

92. 26 Ağustos 2016 tarihli Resmî Gazete’de

ekonomik kalkınmışlık seviyesini dikkate alarak
oluşturdukları birlikteliklerden biridir?

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Varlık
Fonu Yönetimi Anonim Şirketi aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?

A) NATO
B) G-20
C) Şanghay İşbirliği Örgütü
D) Birleşmiş Milletler Örgütü

A) Ekonomi Bakanlığı
C) Başbakanlık

B) Maliye Bakanlığı
D) Kalkınma Bakanlığı

93. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında

89. Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile ilgili aşağıda

işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu
şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan
şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 1945 yılında New York’ta kurulmuştur.
B) Fransa ve İngiltere daimi üye ülkelerdendir.
C) Uluslararası Para Fonu, bağlı uzman kuruluşları arasında yer alır.
D) Bir kararın reddi için daimi üyelerin tamamının
kararı veto etmesi gerekir.

A) Komandit
C) Limited
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B) Anonim
D) Kollektif

YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
94. Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğinin sağlan-

99. Aşağıdakilerden hangisi “Dünyanın Yedi Hari-

ması amacıyla 10 Şubat 2017 tarihinde resmî
açılışı yapılan yer altı doğal gaz depolama
tesisi hangi gölümüzün adını taşımaktadır?
A) Tuz Gölü
C) Eğirdir Gölü

kası” arasında yer almaz?
A) Keops Piramidi
B) Artemis Tapınağı
C) Kuş Cenneti Millî Parkı
D) Babil’in Asma Bahçeleri

B) Van Gölü
D) Beyşehir Gölü

95. Türkiye’nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı

100. Aşağıdakilerden hangisi dünya siyasetine

hangi ilin sınırları içinde yer almaktadır?
A) Samsun
C) Ordu

yön veren ABD, Rusya Federasyonu ve Çin
Halk Cumhuriyeti’nin ortak özelliklerinden biri
değildir?

B) Sinop
D) Zonguldak

A) Nükleer enerjiye sahip olmaları
B) Kalabalık nüfusa sahip olmaları
C) Geniş bir coğrafi alana sahip olmaları
D) İnsan haklarında yüksek standartlara sahip
olmaları

96. Birleşmiş Milletlerin çeşitli kriterleri dikkate

alarak oluşturduğu İnsani Kalkınma İndeksi’nde
aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre
daha üst sırada yer almaktadır?
A) Norveç
C) Brezilya

B) Portekiz
D) Macaristan
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

97. Darfur sorunu sonucu ikiye bölünen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etiyopya
C) Somali

B) Çad
D) Sudan

98. Aşağıdakilerden hangisi, gök cisimlerinin

dünyaya uzaklığını hesaplayarak Ay’ın haritasını çıkaran, bu çalışması nedeniyle NASA tarafından Ay’da bir bölgeye ismi verilen Türk-İslam
bilginidir?
A) Biruni
C) Buhari

A

B) Harezmî
D) Ali Kuşçu
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SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı
nüfus cüzdanı, pasaport) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR
● Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan
sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai
sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

19 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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