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ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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1. Ceylan birden tökezledi, toz kalktı yerden, tekrar

5. 1940, Kahramanmaraş doğumlu olan sanatçı-

doğruldu, yeniden tökezledi. Çabaladı kalkmaya,
kalkar gibi oldu. Sağa ve sola yalpaladı, yıkıldı.
İnip koştum yanına, inliyordu hafiften. Sonra o
da durdu. Kaldırmak istediğim başı, dikenlerin
üstüne düşüverdi.

nın ilk hikâyesi Varlık dergisinde yayımlandı.
Hikâyelerinin temel ögesi insan ve insan ruhudur.
Değişik durumları ve insanların dramlarını hikâye
eder. Ona göre sanat eseri insanı, estetik yoldan
mistik bir alana çeker. Sanatçının en ünlü eseri
Gül Yetiştiren Adam’dır. Bunun yanında Hastalar
ve Işıklar, Çok Sesli Bir Ölüm, Denize Açılan Kapı
gibi önemli eserleri de vardır.

Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Basit
C) Sıralı

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

B) Birleşik
D) Bağlı

A) Cahit Zarifoğlu
C) Rasim Özdenören

I			
II
atmalı, kimisini baştan sona şöyle bir okuyup
		
III
geçmeli, pek azını da her ayrıntı üzerinde titizlikle
			
IV
durarak adamakıllı okumalı.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin
türü diğerlerinden farklıdır?
B) II

C) III

D) IV

3. Nasreddin Hoca, 605 (1208/9) yılında Sivrihisar’ın
Hortu köyünde doğmuştur. İlk bilgilerini köy imamı
olan babasından almış, 635 (1237/8) yılında
Akşehir’e yerleşmiş, 683 (1281) yılında da burada
ölmüştür.
Bu parçada aşağıda kullanım yerleriyle ilgili
açıklaması yapılan noktalama işaretlerinden
hangisinin örneği yoktur?
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2. Bazı kitapların insan ancak birkaç bölümüne göz

A) I

B

B) Mustafa Kutlu
D) Nuri Pakdil

6. • Garibim bu gülşende

Baykuşlar ötüşende
Gariplik ne çetinmiş
Baş yastığa düşende

• Bre ağalar bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

• Eğer benim ile gitmek dilersen

Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamur kurusun da gidelim

Bu dörtlüklerin nazım şekilleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Mâni - varsağı - koşma
B) Semai - koşma - destan
C) Mâni - semai - destan
D) Semai - varsağı - mâni

A) Cümle içinde ara sözleri ayırmak için kullanılır.
B) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
C) Özel adlara getirilen durum eklerini ayırmada
kullanılır.
D) Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin
dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.

7. - - - - romanı Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edin-

miştir. Ahmet Celal’in hatıra defteri olarak düzenlenmiş olup eser boyunca aynı kişinin gözlemleri
ve değerlendirmeleri dikkatlere sunulmaktadır.
Romandaki olayların birinci teklik şahıs ağzından
nakledilmesi; olay, mekân ve insanın kahraman
anlatıcıya has bakış açısıyla dikkatlere sunulmasına imkân verir.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?

A) Tatile giderken otobüsümüz bir deve kuşu
çiftliğinin önünden geçti.
B) Zeytinli poğaçaların üstüne bir tutam çörek otu
serpti.
C) Filmde Dünya’ya çarpmak üzere olan bir
göktaşı konu edilmiş.
D) Tanker kazası deniz yolu trafiğinin aksamasına yol açtı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Yaprak Dökümü
C) Acımak
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B) Yaban
D) Ekmek Kavgası
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8. I. Türk edebiyatında gezi yazısı türünde olan

11. KAVUKLU : İsmail, bunlar da kim?
PİŞEKÂR

: Efendim, bu çocuklar yeni kiracı.
Benim elimde büyüdüler. Neden
sordun?
KAVUKLU : Deli midirler, diye sordum.
PİŞEKÂR : Neden deli olsunlar?
KAVUKLU : Bunlara bu bezli paravanayı ev
diye sen mi kiraladın?
PİŞEKÂR : Elbette.

Mir’âtü’l Memâlik, Seydi Ali Reis tarafından
kaleme alınmıştır.
II. Çukurova’da yaşamış Avşar boyundan olan
Karacaoğlan, yiğitlik ve kahramanlık şiirleriyle
tanınmıştır.
III. İslamiyet Öncesi Dönem’e ait olan kalıplaşmış
özlü sözlere “sav” denilir.
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Yusuf Ziya Ortaç,
Garip akımının temsilcilerindendir.

Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine aittir?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi
yanlışı vardır?

9. Gemiler geçer rüyalarımda,

Allı pullu gemiler, damların üzerinden;
Ben zavallı,
Ben yıllardır denize hasret,
“Bakar bakar ağlarım.”
Hatırlarım ilk görüşümü dünyayı,
Bir midye kabuğunun aralığından:
Suların yeşili, göklerin mavisi,
Lapinaların en harelisi…
Hâlâ tuzlu akar kanım
İstiridyelerin kestiği yerden
Bu dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisinin ilkeleri ile örtüşür?
A) Saf şiir
C) Toplumcu şiir

A) Karagöz
C) Meddah

B) I ve III
D) III ve IV
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A) I ve II
C) II ve IV

B) Köy seyirlik oyunu
D) Orta oyunu

12. Kul Mustafa’m karakolda gezerken

Gülle kurşun yağmur gibi yağarken
Yıkılası Bağdat seni döverken
Şehitlere serdar oldu Genç Osman
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Düz uyak örgüsü tercih edilmiştir.
B) Zengin kafiye kullanılmıştır.
C) Koşma nazım biçimiyle söylenmiştir.
D) Mübalağa sanatından yararlanılmıştır.

13. Duygularımızı yalnız, ölümün uyandırdığına

B) Garip şiiri
D) Beş Hececiler

dikkat ettiniz mi? Bizden yeni ayrılmış dostlarımızı ne kadar severiz, değil mi? Artık, yanımızda
olmayan hiç konuşmaz olmuş hocalarımıza ne
kadar hayranızdır! Saygı o zaman çok doğal
olarak gelir, belki de tüm yaşamları boyunca
bizden bekledikleri o saygı. Ama biliyor musunuz,
niçin hayatta olmayanlara karşı hep daha dürüst
ve cömertizdir? Nedeni basittir: Onlara karşı bir
yükümlülüğümüz yoktur.

10. Postmodern edebiyatın temsilcilerinden biridir.

1994 yılında Gölgesizler adlı romanı sayesinde
geniş bir halk kitlesi tarafından tanınmıştır. 1999
yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü Bin Hüzünlü Haz adlı romanıyla kazanmıştır. Uykuların
Doğusu adlı romanıyla da Orhan Kemal Roman
Ödülü’nü almıştır. Son romanı Kuşlar Yasına Gider ile çok satılanlar listesine girmeyi başarmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
A) Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirdiğimize
B) İyi olayların, insanları daha kolay harekete
geçirdiğine
C) Aramızda olmayanlara karşı sevgimizi esirgediğimize
D) İnsanların hayattayken saygı görmeleri gerektiğine

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hasan Ali Toptaş
C) İhsan Oktay Anar

B

B) Oğuz Atay
D) Yusuf Atılgan
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14. (I) Bir grup bilim insanı; balıkların, su kuşlarının

16. Yüzü yontar zaman. Yüze çalışır bir ressam gibi.

ve diğer bazı canlıların neden plastikleri yeme
eğiliminde olduklarını araştırdı. (II) Bunun için
bir miktar tuzlu su karışımının içine küçük plastik
parçaları, bir diğer tuzlu su karışımının içine ise
küçük deniz kabukları koyup bir süre beklediler.
(III) Bunun sonucunda deniz ve okyanuslardaki
plastiklerin tuzlu suda beklediklerinde ve çözünmeye başladıklarında bazı deniz kabuklarının
kokusuna benzer bir koku yaydıkları ortaya çıktı.
(IV) Daha sonra bu karışımları hamsilerin içinde
bulunduğu bir su tankına boşalttılar. (V) Balıklar
besin değeri olmayan hatta zehirli olan bu maddeleri aldanarak yediklerinde büyüyüp gelişemiyor bu da tüm besin zincirini etkiliyordu.

Eğer, büker, değer, buruşturur. Hâllerden hâllere
sokar onu. Yüzümüzde atar zamanın kalbi. Yüzümüzde gezinir zamanın sihirli elleri. Ne yapsak
geri vermez eski yüzümüzü. Düzeltmeye çalışsak
da boşuna. Katlanmak zorundayız zamanın makyajına. Gün gün yazılabilseydi keşke bir yüzün
tarihi. Yanıldığımı sonra sonra anladım: Yüzün de
olurmuş gurbeti. Yüzü sıva tutmuyor çünkü bazı
insanların. Kendi renginde bakmıyor gözler. Çoğumuzun yazık ki yüzü başka, içi başka. Yüzünün
derisi kalın çoğumuzun. Boyalı palyaço yüzler,  
kendisi olamayan yüzler… Mutlu-mutsuz görünüşleri yalan, yazısı okunaksız, yanıltan, aldatan
yüzler… Yüzünü ütüler bazıları.

B) II ve V
D) III ve V

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
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Bu parçada düşünce akışının sağlanması
için numaralanmış cümlelerden hangileri yer
değiştirmelidir?
A) II ve IV
C) III ve IV

B

A) Hayatın tüm ayrıntılarının yüzümüzde görülmesi mümkündür.
B) Karakterimiz yüzümüzün kıvrımlarında gizlenmiştir.
C) İnsanların bütün duyguları yüzlerine yansır.
D) Zaman kimi insanların gerçek yüzünü göstermekte aciz kalır.

17. Bir sanatçı, içinde bulunduğu koşullardan yakın-

maya başladığı anda sanata yan çizmeye başlamış demektir. Gerçek sanat zaten kötü koşullara
inat, insanların kaderini değiştirme, daha aydın
kafalar ve yürekler yaratma, dünyamızı saran
karanlığı yenme çabasıdır. Yılgınlık, bezginlik
her insan gibi sanatçının da başına gelir elbet; o
zaman sanatçı kendi hâlinde olanların sözcülüğünü eder sanatıyla. Buna gücü yetmiyorsa yaptığı
kadarını tertemiz bırakıp gider.

15. (I) Mercanlar; dünya ekosisteminin en karmaşık,

en zengin beslenme damarlarındandır. (II) Tuzlu
sularda yaşayan balıkların yaklaşık üçte biri,
mercan artıklarıyla beslenir. (III) Mercanlar bulundukları denizlerdeki diğer canlı türleri için birer
barınma ve besin kaynağıdır. (IV) Bundan dolayı
mercanların oluşturduğu resifler, denizlerdeki
canlı çeşidi bakımından en verimli bölgelerdir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Sanatçılar da her birey gibi iş görme isteğini
yitirebilir.
B) Asıl sanat her türlü şartta dahi dünyamızı
güzelleştirmeye çalışır.
C) Şartlardan şikâyet edenler sanatta görevini
yapmayanlardır.
D) Sanatçılar yaşadığı toplumun koşullarına
uyum sağlamalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerin ortak özelliğidir?
A) Kişisel düşünceye yer vermeleri
B) Karşılaştırma içermeleri
C) Tanım cümleleri olmaları
D) Çözümlemeye başvurmaları
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18. (I) Kentlerin insanlarını hem aile içlerindeki hem

21. Bir çağ geldi, evlerimizdeki o nadide, göz nuru

de dükkân ve sokaklardaki yaşayışlarıyla aktarmıştır eserlerinde. (II) Yalın, duru ve kısa cümleler
bütün sıcaklığıyla okura sunulmuştur. (III) Anılarını,
çağrışımları kullanması ile olaya Esendal kadar
bile derinden bağlanmayışı Sait Faik’i andırmaktadır. (IV) Öyküleri görünüşte bir çırpıda okunabilir
sanılan gayet etkileyici öykülerdir.

					
I
(yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan) güzellikleri eskicilere, bitpazarlarına verdik. Sonra da gardıroplarımızı Batı dünyasından (üzerinde yaşadığımız toprak,
		
II
yeryüzü) ithal edilmiş yalancıktan göz boyayan
					
III
(yanıltan, gösterişle aldatan) giysilerle doldurduk.
Tıpkı o güzelim (değer verilen, sevilen) iğne oyalarını
IV
eski diye çöpe atarak yerine plastik fırfırlı örtüleri
masalarımıza serdiğimiz gibi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden
farklıdır?
A) I

B) II

C) III

B

D) IV

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi
ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?

A) Gece yorgunluktan ölünceye kadar gürültü ve
yaramazlık ederdim.
B) Birden arkamızda garip bir fısıltıyı andıran bir
hışırtı duyar gibi olduk.
C) Yeni verilen kanun tekliflerinin Meclisten geçip
geçmediğini soruyor.
D) Onun çığlıkları üzerine koşup geldiğim için
henüz kahvaltı etmemiştim.
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22. Tanpınar maziyi çok güzel anlatır. Onun kale-

20. • Bilgili insan hiçbir zaman aydın insan demek
değildir. - - - -

• Düşünce karışıklığının önüne geçmek mümkün•

minde mazi kendinden güzeldir. Çünkü estetik
kategorisinde değerlendirilir mazi. İstanbul; yalılar, konaklar, mimari, evlere renk veren eşyalar,
sokak satıcıları, ihtiyarlar ve çocuklar hep güzelce
anlatılır. Tanpınar, mazinin güzelliğini mumyalar
yahut levha yapıp asar. O güzelliğin ardındaki
ruhu pek aramaz.
Bu parçada geçen “mazinin güzelliğini mumyalamak” sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) İşinde usta olan sanatçılar, eserlerinde herkesin gördüklerini kendi gözüyle aktarır.
B) Çağın güzellikleri işinin ehli olanların kaleminde dile gelir.
C) Mazi, sanatçının ellerinde farklı bir görüntüye
kavuşursa değer bulur.
D) Edebî eserlerin, geçmişin izlerini bozulmadan
tutabilen bir yapısı vardır.

23. (I) Ahtapot ve mürekkep balığı gibi bazı kafadan

dür. - - - İyi şiirler, iyi edebiyat eserleri, her zaman geçerliğini korurlar. - - - -

bacaklılarda üç kalp vardır. (II) Bu hayvanların vücutlarında, kan pompalayan kalplerinin yanı sıra,
solungaçlarına kan pompalayan iki de solungaç
kalpleri bulunur. (III) Ayrıca toprak solucanlarının
da yay şeklinde kalp benzeri yapıları vardır. (IV)
Sayısı birden çok olan bu yapılar, kan damarlarını
sıkıştırarak kanın toprak solucanlarının vücutlarında dolaşmasını sağlar.

Anlamsal bütünlük dikkate alındığında bu
cümlelerin herhangi birinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Geçmişi inkâr ederek kültür, sanat ve bilimde
büyük atılımlar gerçekleştirmek zordur.
B) Çünkü yıllar geçtikçe, onu bugüne taşıdıkça
yeni bir yorum yapacak diriliği sunarlar bize.
C) Örneğin çeşitli örnekler verilerek dizi, sıra, istif
veya düzenin önemi pekâlâ anlatılabilir.
D) Belli konuları bilmek başka şey, bilinenlerle
yeni yorumlara ulaşmak başka bir şeydir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle, dolaylı tümleç, özne ve yüklemden
oluşmuştur.
B) II. cümlede hem isim hem sıfat tamlaması
vardır.
C) III. cümle, birleşik yapılı bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümlede farklı türde fiilimsiler vardır.
6
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24. • Hani o, bırakıp giderken seni;

B

28. Kızılırmak Nehri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Alnına koyarken veda buseni,
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

A) Sularını Karadeniz’e boşaltır.
B) Bafra delta ovasını oluşturmuştur.
C) Birecik ve Kralkızı üzerinde kurulu olan barajlardandır.
D) Türkiye’den doğan ve yine Türkiye topraklarından denize ulaşan en uzun nehirdir.

• Yalnız senin tatlı esen havanda

Kendi millî gururumu sezerim.
Yalnız senin dağında ya ovanda
Başım gökte, alnı açık gezerim.

Her iki dörtlükte ortak olarak görülen ses olayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması - ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü daralması - ünlü düşmesi
D) Ünlü türemesi - ünsüz düşmesi

ve tarımsal çeşitliliğiyle dikkat çeken eşsiz bir
coğrafyadır. (II) Üzüm pek çok mitolojiye kaynaklık etmiştir. (III) Şifa kaynağı bu leziz meyve, bir
mitoloji malzemesidir. (IV) Akdeniz havzasında
görülen bazı inançlardaki üzümün pekmeze dönüşmesi ayrı bir seremonidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi diğerlerinden farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

hangisinin iki kıyısını birbirine bağlar?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25. (I) Anadolu, sayısız keşiflere kaynaklık eden

29. Osman Gazi Köprüsü aşağıdaki körfezlerden
B) Saroz
D) Gemlik

30. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’deki üretim alanı daha geniştir?
A) Muz
C) Çeltik

B) Buğday
D) Fındık

31. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve
yetkileri arasında yer almaz?

A) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
B) Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek
C) Para basılmasına ve savaş ilanına karar
vermek
D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak

26. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki volkanik
dağlardan biridir?
A) Kaz Dağı
C) Kaçkar Dağları

A) İzmit
C) Erdek

B) Aladağlar
D) Erciyes Dağı

32. Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve
özgürlüklere koruyucu haklar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu
haklardan biridir?

27. Aşağıda verilen şehirlerden hangisinin yıllık
ortalama sıcaklık değeri diğerlerinden daha
yüksektir?
A) Mersin
C) Trabzon

A) Özel hayatın gizliliği
B) Eğitim ve öğrenim
C) Vatan hizmeti
D) Kamu hizmetlerine girme

B) Çanakkale
D) Konya
7
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33. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayı-

38. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan

şının gereklerinden biridir?

B

Muharebesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Demokratik rejim
B) Kanun önünde eşitlik
C) Gelir adaleti ve eşitlik
D) Mahkemelerin bağımsızlığı

A) Yunanlıların saldırı gücünü kaybetmesi
B) Mustafa Kemal’e gazi unvanının verilmesi
C) Kars Antlaşması’nın imzalanması
D) Maarif Kongresi’nin toplanması

34. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisini
ifade eder?

geçilmesi aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle
gerçekleşmiştir?

B) Cumhuriyetçilik
D) İnkılapçılık

35. Aşağıdakilerden hangisi 10 Aralık 1948 tari-

hinde Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan
ve kabul edilen belgedir?
A) Virginia Haklar Bildirgesi
B) Büyük Hürriyet Fermanı
C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
D) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) Laiklik
C) Devletçilik

39. Meclis hükümeti sisteminden, kabine sistemine

A) Saltanat’ın kaldırılması
B) Cumhuriyet’in ilanı
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü
D) TBMM’nin açılması

40. • Soyadı Kanunu’nun kabulü
• Aşar vergisinin kaldırılması

Verilen inkılaplar aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Halkçılık

36. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda

Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cephelerden biridir?
A) Çanakkale
B) Suriye - Filistin
C) Kafkas
D) Hicaz - Yemen

41. Asya Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bumin
C) Teoman

B) Attila
D) Kutluk

37. Millî Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan ilk

uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

42. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasında etkili olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amiral Bristol Raporu
B) Lozan Barış Antlaşması
C) Wilson İlkeleri
D) General Harbord Raporu

A) Talas
C) Pasinler
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B) Dandanakan
D) Katvan
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43. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da kurulan

49. Büyük Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan

Türk - İslam devletlerinden biri değildir?
A) Karahanlılar
C) Memlûklular

B

topraklardan elde edilen gelirlerin, askerî ve
sivil devlet görevlilerine maaş veya hizmet
karşılığı verildiği sistemin adı aşağıdakilerden
hangisidir?

B) İhşîdîler
D) Tolunoğulları

A) Gulam
C) Vakıf

B) İkta
D) Divan

44. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne
başkentlik yapmış şehirlerden biri değildir?
B) Edirne
D) Konya

45. Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlara

ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bucaş
C) Vasvar

B) Zitvatorok
D) Serav

46. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk
devletlerinde kağanlara Gök Tanrı tarafından
verildiğine inanılan yönetme yetkisidir?
A) Toy
C) Tuğ

B) Kut
D) Şad

50. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi
ile meşruti monarşiye geçilmiştir?
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A) Bursa
C) İstanbul

47. Osmanlı Devleti’nde kanunları ilk defa yazılı

hale getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yıldırım Bayezid
C) Orhan Bey
D) Yavuz Sultan Selim

A) Sened-i İttifak
B) Tanzimat Fermanı
C) Islahat Fermanı
D) Kanun-i Esasi

51. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun genel
hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Bu Kanun’da öngörülen yönetmelikler Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanınca
yürürlüğe konulur.
B) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle
yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
C) Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler.
D) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmî belge
araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına
çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.

52. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre

aşağıdakilerden hangisi aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir?
A) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak
B) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve
gelmemek
C) Görev sırasında amire hâl ve hareketi ile saygısız davranmak
D) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa
olsun çıkar sağlamak

48. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Yesevî’nin
eseridir?

A) Divân-ı Lügati’t Türk
B) Atabetü’l - Hakayık
C) Dîvan-ı Hikmet
D) Siyasetname
9
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53. 2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası

56. • Bakanlığın İnternet sayfaları, elektronik imza

Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas
ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt
Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonunca, yurtdışında görevlendirilecek personelin görev süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu Karar uyarınca görevlendirilecek personelin görev süresi 1 yıldır.
B) Kapsama dâhil personel yurtdışında en çok iki
kez görevlendirilebilir.
C) İlgililer görev sürelerinin sona erdiği tarihten
itibaren 15 gün içinde yurtiçindeki asli
görevlerine başlamak zorundadırlar.
D) Aynı personelin ikinci kez yurtdışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurtdışı
görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurtiçi
görevine başlamasından itibaren en az 1 yıl
çalışmış olması şarttır.

ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim
sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını
yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik
çalışmaları yapmak
Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak
ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları
oluşturmak

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne
göre yukarıdaki görev ve yetkiler Millî Eğitim
Bakanlığı’nın hangi hizmet birimine aittir?
A) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
B) Strateji Geliştirme Başkanlığı
C) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas
ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt
Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’a göre aşağıdakilerden hangisi
yurtdışında görevlendirilen personelin yurtiçi
görevine döndürülmesini gerektirecek şartlardan biri değildir?
A) Görevlendirme şartlarından herhangi birini
sonradan kaybetmesi
B) Kendi isteğiyle yurtiçi göreve dönmek istemesi
C) Uyarma ve kınama cezası almış olması
D) Komisyon tarafından tespit edilen nedenlerle
görevine devamında sakınca görülmesi

•
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54. 2003/5753 tarih ve sayılı Bakanlıklararası

B

57. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın - - - - tarihin-

de - - - - ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.
Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak
okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi
ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre
yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) 31 Aralık / 72
C) 30 Eylül / 68

B) 31 Aralık / 69
D) 30 Eylül / 66

55. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre
aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

A) Bakanlığın diğer birimleri tarafından yürütülen
ve uluslararası işbirliğine dayanan projelerin
koordinasyonunu sağlamak
B) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak
C) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek
D) Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih
veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile
diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek

58. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre

Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askeri öğrenciler
hariç) aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Dışişleri Bakanlığı
B) Millî Eğitim Bakanlığı
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Hazine ve Maliye Bakanlığı
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59. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre umuma

63. Probleme dayalı öğrenme yönteminde kullanı-

mahsus pasaportlarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

60. 5682 sayılı Pasaport Kanunu’na göre toplu bir
hâlde yolculuk etmek isteyen ve en az kaç kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşlarına
istedikleri takdirde umuma mahsus müşterek
pasaport verilir?
A) İki

B) Üç

C) Dört

D) Beş

61. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş yaklaşımların

lacak problem durumları için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Gerçek yaşamla ilgili olmalıdır.
B) Üst düzey düşünme becerilerini geliştirici nitelikler taşımalıdır.
C) Öğrencilerin disiplinler arası ilişki kurmasını
sağlamalıdır.
D) Öğrenciyi sonuca götürecek tek bir çözüm
yolu içermelidir.

64. Öğrencinin, derste işlenecek konu ile ilgili algısı
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A) Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun refakat
hanesine kaydolunur.
B) Umuma mahsus münferit pasaportlar Kanunda yazılı istisnalar saklı kalmak ve altı aydan
az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca
belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere
düzenlenir.
C) Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete
celp edilenlerle, yabancı memleketlerde yoksul
kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye’ye dönüşlerini teminen altı ay süre ile uzatılır.
D) Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları
yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri
Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce,
yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti
konsoloslukları tarafından verilir.

B

benimsendiği bir öğretim sürecinde bulunması gereken özelliklerden biridir?
A) Öğrenme sorumluluğu öğretmene aittir.
B) Öğrenciler arasında rekabet desteklenir.
C) Değerlendirmede esas kriter üründür.
D) Teşvik ve içsel güdülenmeyle öğrenme ön
plandadır.

çok önemlidir. Eğer öğrenci, o konunun çok zor
olduğuna ve konuyu anlayamayacağına, yapamayacağına inanıyorsa gerçekten o konuyu anlaması çok zordur. Bu durum yalnızca okulda değil,
her alanda böyledir. Kişi, bir işi başaracağına
inanıyorsa o işin yarısını çoktan başarmıştır.
Verilen paragrafta, Tam Öğrenme Modeli’nde
yer alan hangi değişkenin önemi vurgulanmaktadır?
A) Bilişsel giriş davranışları
B) Duyuşsal giriş özellikleri
C) Öğretim hizmetinin niteliği
D) Öğrenme ürünleri

65. Mustafa, olumlu ve olumsuz özelliklerinin farkında
olan bir öğrenciydi. Güçlü, gelişime açık yönlerini ve ne istediğini bilmesi sayesinde yaşamına
istediği gibi yön verebilmişti. Hatalarından ders
çıkarması, adımlarını kendinden emin atması
bana hep yaşıtlarından daha olgun olduğunu
düşündürürdü.

Çoklu Zekâ Kuramı’na göre bu paragrafta
Mustafa’nın hangi zekâ alanına yönelik özellikleri vurgulanmaktadır?
A) Özedönük
C) Uzamsal

62. Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından

B) Sosyal
D) Sözel

66. Öğrencilerinin üst düzey düşünme ve bilimsel

hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisine
uygun değildir?

süreç becerilerini geliştirmek isteyen bir öğretmenin, öğretim sürecinde aşağıdaki model,
yöntem veya tekniklerden hangisini seçmesi
daha uygundur?

A) Konu ile ilgili ilk örneği öğretmen verir.
B) Öğrencilerin tümevarım ve akıl yürütme becerilerini kullanması sağlanır.
C) Öğrencilere ulaşacakları sonuç sürecin başında verilir.
D) Öğrencinin merak duygusu canlandırılır ve
sezgisel düşünmesi teşvik edilir.

A) Tutor destekli
B) Beyin fırtınası
C) Gösterip yaptırma
D) Proje tabanlı
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67. Aşağıdaki öğretmen uygulamalarından hangisi

B

71. Sürücü kursları, adayları doğrudan trafiğe çıkar-

iş birlikli öğrenme ilkelerine uygun değildir?

mak yerine bir araba gibi tasarlanmış ve dijital
ekranlar yoluyla şehir trafiği yaratılmış ortamlarda
sürüş eğitimi veriyor. Bu sanal ortam sayesinde
sürücü adayları gerçek trafiğin tehlikelerinden
ve olası kazalardan korunuyor. Ayrıca bilgisayar
oyunu tadında stres ve kaygıdan uzak uygulamalı
bir eğitim gerçekleşiyor.

A) Ödül tüm grup yerine grup liderlerine verilir.
B) Grup değerlendirmesinin yanında bireysel
değerlendirme de dikkate alınır.
C) Her öğrencinin yeterlik düzeyine göre gruba
katkı yapabileceği süreç planlanır.
D) Gruplar içinde rekabet, yarışma havası yerine
olumlu bağımlılık desteklenir, teşvik edilir.

Paragrafa göre sürücü kurslarının kullandığı
öğretim yöntem veya tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?

68. Bu yöntem ile kalabalık öğrenci gruplarına kısa

A) Argümantasyon (dayanaklandırma)
B) İstasyon
C) Örnek olay
D) Benzetim (simülasyon)

Paragrafta bazı avantajları verilen öğretim
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buluş yoluyla öğretim
B) Anlatım
C) Soru-cevap
D) Proje tabanlı öğretim

69. Bir öğretmen öğrencilerine “Günümüzde İnter-

net henüz keşfedilmemiş olsaydı neler olurdu?”
sorusunu sormuş ve 15 dakika boyunca saçma,
doğru ya da yanlış olarak ayırmadan öğrencilerden gelen tüm fikirleri tahtaya yazmıştır. Daha
sonra tüm bu fikirlerin tartışılıp değerlendirilmesini
sağlamıştır.
Buna göre öğretmen, aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerden hangisini kullanmıştır?
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sürede çok miktarda bilgi aktarılabilir. Yeni kavram ve konuların öğretiminde oldukça etkilidir.
Süreç öğretmenin kontrolündedir ve uygulaması
kolaydır.

72. Psikomotor bir becerinin kazandırılmasında

öğrencilere önce aşama aşama uygulamaların
gösterilip açıklandığı, daha sonra öğrenci yeterli düzeye gelene kadar öğrencilere uygulama yaptırılan öğretim tekniği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kartopu
C) Drama

B) Gösterip yaptırma
D) Rol oynama

A) Beyin fırtınası
B) Mikroöğretim
C) Konuşma halkası
D) Altı şapkalı düşünme

70. Su kaynaklarının verimli kullanımı tartışma ko-

nusu olarak belirlenmiş ve katılımcılara önceden
duyurulmuştur. Katılımcılar konu ile ilgili araştırma
ve incelemelerini bildiri olarak 15 dakika süreyle
dinleyicilere sunmuşlardır. Bildiriler sunulduktan
sonra dinleyiciler soru ve eleştirilerini dile getirmişlerdir.

73. • Öğrencilerin iş birliği yapma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

• Öğrencilerin, başlanmış bir işe katkı getirmesine
ya da işi bitirmesine olanak tanır.

• İletişim becerilerini geliştirerek çekingen öğrencilerin de sürece katılmasını sağlar.

Paragrafa göre, belirlenen konunun ele alındığı süreçte kullanılan tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen özellikler aşağıdaki öğretim yöntem
veya tekniklerden hangisine aittir?

A) Münazara
C) Sempozyum

A) İstasyon
C) Görüş geliştirme

B) Fikir taraması
D) Zıt panel
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B) Konuşma halkası
D) Forum
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74. Robot teknolojisi çalışmalarının altı şapkalı dü-

77. Vanî Mehmet Efendi tarafından Türkçeye çev-

rilen ve İbrahim Müteferrika Matbaası’nda basılan ilk kitap “Vankulu Lügati” aşağıdakilerden
hangisine ait eserin çevirisidir?

şünme tekniği ile ele alındığı bir derste öğrenciler
konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:

• Temizlik, ulaşım, sağlık gibi alanlarda robot teknolojisi insan yaşamını kolaylaştıracaktır.

A) Cevheri
B) İbn-i Haldun
C) İbrahim Müteferrika
D) Şeyhülislam Abdullah Efendi

• Robotlardaki yapay zeka, insanı bazen gül•
•

dürecek, bazen hüzünlendirecek, kalbime ve
duygularıma dokunabilecek kadar etkilidir.
Çin, Japonya ve Amerika robot teknolojisi alanında önemli çalışmalar yapan ülkelerdendir.
Tüm yönleriyle değerlendirdiğimizde şu sonuca
ulaşıyoruz: Robot teknolojisiyle ilgili fırsatlartehditler göz önünde bulundurulmalı ve çalışmalar sürdürülmelidir.

Paragrafta aşağıdaki şapka renklerinden hangisine ilişkin görüşe yer verilmemiştir?
B) Sarı
D) Mavi

75. Şimdilerde telefona gelen “Tebrikler! Telefon

kazandınız!” mesajı ile binlerce insan dolandırılıyor. Kimse neden durduk yere biri birine telefon
hediye etsin diye düşünmüyor. Bunu kazanacak
ya da elde edecek ne yaptım da hakettim diye
sorgulamıyor. Kaynağı, güvenliği belli olmayan
numaraları sevinçle arayıp tutarsızlıkları görmezden gelerek dolandırılıyorlar. İşte gündelik yaşam
da bile sorgulamanın, güvenirliği kanıtlanmamış
şeylere inanmamanın, tutarsızlıkları görebilmenin
önemi karşımıza çıkıyor.

78. Yerli otomobilin tanıtımıyla birlikte açılış

töreni gerçekleştirilen “Bilişim Vadisi” hangi
şehrimizdedir?
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A) Kırmızı
C) Siyah

B

A) Bursa
C) İstanbul

B) Kocaeli   
D) Sakarya  

79. 47. Uluslararası Emmy Ödül Töreni’nde en
iyi erkek oyuncu seçilen Türk oyuncumuz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şener Şen
B) Uğur Yücel
C) Haluk Bilginer
D) Erdal Beşikçioğlu

Paragrafta aşağıdaki düşünme biçimlerinden
hangisinin önemine vurgu yapılmaktadır?
A) Yaratıcı
C) Yakınsak

80. Preveze Deniz Zaferi’ne adını veren Preveze

B) Eleştirel
D) Tümdengelim

kenti günümüzde hangi ülke sınırları içerisinde yer almaktadır?
A) İtalya
C) İspanya

76. İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i Agah

81. Aşağıdakilerden hangisi adına Orhun

Efendi ile birlikte aşağıdakilerden hangisi
çıkarmıştır?
A) Âli Suavi
C) Namık Kemal

B) Tunus
D) Yunanistan

Abideleri’nde bir kitabe yoktur?
A) Vezir Tonyukuk
C) Kültigin

B) Ziya Paşa
D) İbrahim Şinasi
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B) Bilge Kağan
D) Kutluk Kağan
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82. 2019 Nobel Barış Ödülü aşağıdakilerden han-

87. Aşağıdaki destanlardan hangisi Almanlara

gisine verilmiştir?

aittir?

A) Abiy Ahmed Ali
B) Denis Mukwege
C) Nadia Murad
D) Juan Manuel Santos

A) Nibelungen
C) Ramayana

83. Ocak 2020’de hayatını kaybeden TEMA Vakfı

Milletler’in kaçıncı Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir?

den hangisi yanlıştır?

A) Peyami SAFA - Yalnızız
B) Halit Ziya UŞAKLIGİL - Mai ve Siyah
C) Yaşar KEMAL - Yer Demir Gök Bakır
D) Memduh Şevket ESENDAL - Kırık Hayatlar
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A) 72

84. Aşağıda verilen yazar - eser eşleştirmelerin-

B) Kalievala
D) Şu

88. 17 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında Birleşmiş

kurucusu onursal başkanı Hayrettin KARACA
Türkiye’nin ilk özel arboretumunu (Ağaç Parkı) aşağıdaki illerden hangisinde kurmuştur?
A) Kastamonu
B) Yalova
C) Bolu
D) Ordu

B

B) 73

C) 74

D) 75

89. 29 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan

tören ile hizmete giren MİLGEM Projesi’nin
4. gemisi olan korvetin adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) TCG Heybeliada
B) TCG Burgazada
C) TCG Büyükada
D) TCG Kınalıada

90. Türkiye’nin işletim sistemi olan “Pardus”

aşağıdakilerden hangisinin bilimsel adından
gelmektedir?

85. Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi aşağıdaki
şehirlerden hangisinde yapılmıştır?
A) Bakü
C) Bişkek

A) Anadolu kaplanı
B) Anadolu parsı
C) Anadolu aslanı
D) Anadolu vaşağı

B) İstanbul
D) Astana

86. 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampi-

yonası finalinde Türkiye aşağıdaki ülkelerden
hangisiyle karşılaşmıştır?
A) İtalya
C) Sırbistan

91. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin doğalgazı Türk
Akımı Projesi ile Avrupa’ya taşınmaktadır?

B) Makedonya
D) Almanya

A) İran
C) Rusya
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B) Azerbaycan
D) Türkmenistan
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92. Test uçuşu gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk

97. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)

taarruzi insansız hava aracının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anka
C) Karayel

B

CEO’su aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet ÖZKAYA
B) Eren Günhan ULUSOY
C) Burak Çağdaş ÇAĞLAR
D) Mehmet Gürcan KARAKAŞ

B) Akıncı
D) Bayraktar

93. 3 - 4 Aralık 2019 tarihlerindeki NATO Zirvesi

aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleştirilmiştir?

94. 9 Aralık 2019 tarihinde yanardağ patlaması

sonucu bir grup turistin hayatını kaybettiği
White Island (Beyaz Ada) aşağıdaki ülkelerin
hangisine aittir?
A) Malezya
C) Japonya

nında Cumhurbaşkanlığı 2019 Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür?

B) Almanya
D) İtalya

B) Endonezya
D) Yeni Zelanda

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) İngiltere
C) Fransa

98. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler ala-

A) Fuat BAŞAR
B) Doğan KUBAN
C) Ahmet Yaşar OCAK
D) Ahmet Haluk DURSUN

99. Aşağıdaki kıtaların hangisinde yağmur ormanları bulunmaz?

A) Antarktika
C) Afrika

B) Amerika
D) Asya

95. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından

yaratıcı şehirler ağına seçilen illerimizden biri
değildir?
A) İstanbul
C) Hatay

100. 2019 yılında NASA’nın parçalarını birleştirdiği
ve Hubble Uzay Teleskobu’nun devamı niteliğinde olan uzay teleskobu aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Şanlıurfa
D) Kütahya

A) Spitzer
C) James Webb

B) OST
D) LUVOIR

96. Alım ve satım işlemlerine belirli bir komisyon
karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına
ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isim şeklinde
tanımlanan ekonomik terim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dealer
C) Deflatör

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

B) Broker
D) Valör
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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 veya sürücü belgesini) 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.

23 ŞUBAT 2020 TARİHİNDE YAPILAN
MEB YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK OKUTMAN VE ÖĞRETMENLERİN
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
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