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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yete-
nek Testi ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır.

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 
120 dakikadır (2 saat).

3. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testinin her birinde 
60 soru vardır.

4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevapları-
nızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte 
biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız 
olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan 
soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçenek-
lerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında 
doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem de elinde bir harita,
pusula olmayacak! Yolun sonu nereye varıyor bilmeye-
ceksin, olacak iş mi bu? İşte böylesi durumlarda sorar-
sın bir yazar olarak senden öncekilere: “Niçin çıktın
yola? Niçin kaldın yarı yolda?” ya da “Nasıl vardın,
varmayı düşlediğin noktaya?”

Bu parçada geçen “elinde bir harita, pusula olmama”
sözüyle yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı yeğlememe

Okurların yaşamını zenginleştirecek bir amaca
yönelmeme

Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama

Yapıtlarını oluştururken değişik alanların verilerini
kullanma

Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusun-
da oluşturma

(I) Her sabah sokağa çıktığımda “İstanbul’da yaşadığım
için ne kadar şanslıyım!” diyorum. (II) Belki her gün pek
çok sorunla yüz yüze geldiğiniz için bana karşı
çıkacaksınız. (III) Ama beni, okumak kadar besleyen,
benim için başlı başına bir kitaplık değeri taşıyan kenttir
İstanbul. (IV) Ancak bir yandan da içim acıyor İstanbul
için. (V) Çözülmeyen ve çözülemeyecek gibi görünen
sorunları yüzünden değil bu. (VI) Eşine az rastlanır
güzelliğe, ruha sahip yüzlerce yıllık bu kentin yakın
tarihini ortaya koyan “özellikli” sokakları birer birer yok
olduğu için…

Bu parçada, I. cümlede öne sürülen düşüncenin
gerekçesi, numaralanmış cümlelerin hangisinde
belirtilmiştir?

A) B) C) D) E)II. III. IV. V. VI.

1.

2.

(I) Ankara’da köpek balıklarıyla yüzmek ister misiniz?
(II) “Ankara”, “köpek balığı” ve “yüzmek” sözcükleri
ancak bir şakada yan yana gelebilir, deyip ciddiye
almamazlık etmeyin bu soruyu. (III) Ankara’da yeni
açılan devasa akvaryumdan söz ediyorum. (IV) Türki-
ye’nin bu en büyük akvaryumunda 12 bin balık yaşıyor.
(V) Bugüne kadar balıkla ilişkisi tava ve ızgarayla sınırlı
olan Ankaralılar için alışılmadık bir yer…

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I’incide, merak uyandırılmaya çalışılmıştır.

II’ncide, uyarıda bulunulmuştur.

III’üncüde, açıklama yapılmıştır.

IV’üncüde, kanıtlanabilir veri kullanılmıştır.

V’incide, kesinlik belirtilmiştir.

(I) Romanlarımda karakterleri oluştururken çok sıkıntı
çekerim. (II) Okuyucunun kabulleneceği ve onun
belleğinde iz bırakacak kişiler oluşturmak benim için
çok önemli. (III) Bu, tarihî bir roman olduğu için
karakterlerinin çoğu, bilinen kişiler. (IV) Dolayısıyla
benim fazla katkım olmadan sayfalardaki yerlerini
aldılar. (V) Tanınmamış olanlarla yeni oluşturduklarım
ise bilinen karakterlerle boy ölçüşecek kadar canlıdır.

Roman karakterlerini konu alan bu parçadaki
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I’incide, oluştururken güçlükle karşılaşıldığından söz
edilmiştir.

II’ncide, hangi nitelikleri taşımasının amaçlandığı
belirtilmiştir.

III’üncüde, söz konusu yapıtın türü ve kimi
özellikleriyle ilgili bilgi verilmiştir.

IV’üncüde, önceki cümlede belirtilen nitelikleri taşı-
yanların oluşturuluşuyla ilgili açıklama yapılmıştır.

V’incide, sözü edilen yapıttakilerin başka yapıtlarda-
kinden üstün nitelikli olduğuna değinilmiştir.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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(I) Derin bir uykunun ardından gözlerimi açtığımda
beliren o ilk görüntüleri hayal meyal hatırlıyorum şimdi.
(II) Başımın üstünde asılı duran cibinlik, yatak odasının
tahta tavanında dolaşan küçük, sevimli, pembe kerten-
keleler, günün ilk ışıkları ile parıldayan Seyhan Irmağı
hızla geçip gidiyor gözümün önünden. (III) Yastığımın
altına koyduğum, giymeye kıyamadığım yeni iskarpin-
lerimi şefkatle okşadıktan sonra çoraplarımı ayağıma
aceleyle geçirip aşağıya iniyorum. (IV) Kahvaltı masa-
sında reçeller, peynirler ve annemin kızarttığı ekmekler
duruyor. (V) Bahçeye açılan kapıdan dışarı çıkıyorum,
limon ve mandalina ağaçlarının yeşil serinliğini hissedi-
yorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
öznellik söz konusu değildir?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

Antoninler Çeşmesi; MS 161-180 yılları arasında,

Roma İmparatorluğu’nun görkemli kenti
                 I
Sagalassos’ta yapıldı. Sonra şiddetli bir depremle
                                                 II
yıkıldı ve efsaneler arasındaki yerini aldı. Neredeyse
                     III
1800 yıl sonra, 1994 yılında Sagalassos Antik

Kenti’nde yapılan heyecan verici kazılarda bu
                    IV               V
olağanüstü çeşmenin parçaları yeniden gün ışığına

kavuştu.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisini
niteleyen bir söz kullanılmamıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

5.

6.

“Gerçek nedir?” diye sormuşlar bir bilgeye. “Hiçbir
                  I                              II
yalanı kaldırmayan şey.” karşılığını vermiş. Tıpkı
   III     IV
sanat gibi…  
            V

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I'inci, zamir olarak kullanılmıştır.

II'nci, sayı sıfatı olarak kullanılmıştır.

III'üncü, ad olarak kullanılmıştır.

IV'üncü, zarftır.

V'inci, edattır.

(I) Aile apartmanıydı bizimki, anneannem de üst
katımızda otururdu. (II) Salondaki üç televizyonu hiç
kapatmadan izleyen tam bir dizi tutkunuydu. (III) İki
diziyi aynı anda izler, hiçbir ayrıntıyı kaçırmaz, bir de
her birine yorum yapardı hepimizin şaşkın bakışları
arasında. (IV) Bir diğer tutkusu ise yemek pişirmekti. 
(V) Ben de sık sık yanına gider, getir götür işlerinde 
ona yardım ederdim. (VI) Sanırım sofra sanatına ve
yemeklere duyduğum ilgi o zamanlar başladı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin
yüklemi, yardımcı eylemle kurulmuş birleşik
eylemdir?

A) B) C) D) E)II. III. IV. V. VI.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür
bakımından birbirinden farklıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Çocuğun kapıyı açması ile kapatması bir oldu.
Buraya, “danışma”dan alınan elektronik kart ile
girilebiliyor.

Toplantıdan önce o raporu okudunuz mu?
Bu havada dışarıya paltosuz mu çıkıyorsun?

O, her zaman günün modasına göre giyinir.
Geçerken bizi fark etmediğine göre kafası meşgul
olmalı.

Senin bu iyiliklerini ölsem de unutmam.             
Ona böyle sözler söylemen hiç de yakışık almadı.

Aradığın bilgiyi ancak bu kitapta bulabilirsin.        
Bu tür yiyecekleri ancak sağlıklı insanlar yiyebilir.

(I) Her sanatçının bir dünyası vardır. (II) Bu dünya
kendine özgüdür; çeşitli olaylarla, görüntülerle, gözlem-
lerle ve yaşantılarla örülmüştür. (III) Bunlar, onun duygu
ve düş dünyasında işlenerek çeşitli ürünlere dönüşür.
(IV) Yani, sanatçının dünyasından süzülenler, sanat
yapıtı biçiminde insanlığın karşısına çıkar. (V) Söz
gelimi edebiyatta şiir, öykü, roman gibi biçimlerde 
okurla buluşur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I'inci, ad cümlesidir.

II'nci, sıralı cümledir.

III'üncü, biçimce ve anlamca olumludur.

IV'üncü, bileşik yapılıdır.

V'inci, ara söz içermektedir.

9.

10.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde çatı
özellikleri aranmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Dün eve iki kez uğradığını söyledi.

Senin, bu işi de yarım bırakacağın belliydi.

Uçağa binerken telefonunu kapatmıştı.

Bence onun ne demek istediği anlaşılmadı.

Diktiğim elbiseyi denemek için bugün yine gelecekti.

İskenderiye  Mısır’da var olmuş tüm uygarlıkların

izlerini taşıyan bir kenttir. Mısır kadar yaşlı  onun

kadar derin ve onun kadar gizemlidir burası

Kentin havası, tüm kural tanımaz Akdenizli kibrine

karşın bir o kadar içten bir o kadar sıcak.

Ortasındaysa masmavi gökyüzünden dökülen

güneşle ışıldayan bir meydan  Ramle Meydanı.

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretle-

rinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir

okumalı, güzel bir resme bakmalı ve aklıbaşında
             I
birkaç güzel söz söylemelidir ki günlük yaşamın
    II              III
koşturmacası içinde estetik duyarlığını kaybetmesin.
    IV                          V
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk-
luğu vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu akşam sinemaya değil, tiyatroya gideceklermiş.

Hem işinin çok olduğunu söylüyor hem de bomboş
oturuyor.

Açılış törenine kimlerin katılacağı belli olmuş.

Sabah yürüyüşünüzü, kahvaltıdan önce yapın.

Artan yemeklerinizi çöpe değil, sokak hayvanlarına
verin.

(I) Bu tarihî yerleşimde bulunan anıt figürlerinin diğer
Mezopotomya dinlerinde kullanılan sembollerle benzer-
lik taşıması beni çok etkilemiştir. (II) Örneğin Babil, Sü-
mer ve Asur dinlerinin en çok bilinen sembolü öküz ba-
şıdır. (III) Bu dinlere özgü figürler arasında hilal şeklin-
deki “Ay Tanrısı” da çok yaygındır. (IV) Burada, en bü-
yük iki taşa bakınca birinde öküz başı, diğerinde hilal
vardı. (V) Bunun, Mezopotomya’daki dinî gelenekle bu-
radaki arasında bir bağ oluşturduğunu düşünüyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

13.

14.

15.

(I) Tire’de, anlatılacak o kadar çok şey var ki bunları ön-
ce bir sıraya koymak gerekir. (II) Örneğin işe Tire’nin es-
ki hâliyle başlamak iyi olur, eski sokaklar gerçekten gö-
rülmeye değer. (III) Çınarlar, kavaklar, zeytinler, çamlar;
Güre Dağları’na yaslanmış dar sokakları dallarının altı-
na saklamış. (IV) Sokaklar ve evler kadar yaşlı bu ağaç-
lar, asırlar boyu gölgelerini buradan esirgememiş. (V) Ti-
re’ye bu yıl baharda gittiğim için oranın güzelliklerini da-
ha iyi görebildim. (VI) Papatyalar tepeleri kaplamıştı;
uzaktan, ağaçların altına kar yağmış gibi görünüyordu.
(VII) Meyve ağaçları da dallarını renk renk çiçeklerle
süslemişti yani doğa, varını yoğunu ortaya dökmüştü.
(VIII) Boyları neredeyse belime gelen papatyaların arası-
na uzanıp 10-15 dakikalığına da olsa dünyanın karga-
şasından uzaklaştım.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci parag-
raf hangi cümleyle başlar?

A) B) C) D) E)III. IV. V. VI. VII.

Her şeyi göze alanlar, aysız bir gece vakti yalnız kabı
kacağı, tası tarağı, yatağı yorganı değil; ellerindeki na-
sırı, soludukları dağ kokusunu, içlerindeki sesleri, dede-
lerinin anlattıkları göç hikâyelerini, yaşayıp biriktirdikleri
ne varsa güçleri yettiğince yüklediler kamyona. Ama
kamyona yüklediklerinden daha çoktu geride bıraktık-
ları. İnsan ne kadarını sırtlanıp nereye kadar sürükleye-
bilirdi ki çocukluk vatanını?

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Değişik duyulara seslenen ayrıntılardan yararlanıl-
mıştır.

Sayıp dökmelere yer verilmiştir.

Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

Öyküleyici anlatım yeğlenmiştir.

Kişileştirme yapılmıştır.

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Deneme türündeki yazılarda amaçlanan şu olmalıdır
bence: Kesinlemelere girmeden okuru kendisiyle tartış-
maya çağırmak. Okur bizimle aynı görüşte olmayabilir
ama yazımızı okurken bir kuşku büyümeli içinde; o mu
doğru yazıyor, yoksa ben mi en doğruyu biliyorum di-
ye… Yazarlık yaşantımın en güzel övgülerinden biri sa-
yarım genç bir okurumun bana söylediği şu sözü: “Her
düşüncenize katılmıyorum ama yazınızı okurken sizinle
tartışıyorum içimde.” Ben bunu Melih Cevdet Anday’ın
birbirinden seçkin altmış denemesini ardı ardına okur-
ken yaşadım, bir okur olarak. O zaman anladım en
başarılı yazarlar ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

okurları, kendisiyle karşılıklı olarak görüşlerini sa-
vunmaya davet edenlerdir

düşüncelerini, kişisellikten çıkarıp topluma mal etme
bilinci taşıyanlardır

kişilere, kolay kolay değişmeyecek bir bakış açısı
kazandırmayı ilke edinenlerdir

en soyut gerçekleri bile somutlaştırarak vermeye
çalışanlardır

hemen her sözcüğünde dilin sıcaklığını hissettiren-
lerdir

18. Gazeteci:
(I) ----

Oyuncu:
– Bazı insanlar mükemmeliyetçidir. Bunun için başarılı
olur, iyi işler çıkarırlar. Evet, oyunculuğa yönelişimin ne-
deni kimi zorunluluklardı. Ama mademki bu işi yapıyo-
rum, en iyisini yapmalıyım dedim kendi kendime. Yıllar
boyunca da bunun için çaba gösterdim. Böyle olmasam
bu konuma gelemezdim. Ustalığı, şunu bunu kimse
önemsemez. İşini iyi yaparsan bir sonraki filmde de rolü
sen alırsın.

Gazeteci:
(II) ----

Oyuncu:
– Oyuncu olmak gibi bir düşüncem yoktu. Öyle gidip iş
falan da istemedim. Yönetmen, bir oyuncu arıyormuş.
Bir arkadaşım da onunla birlikte çalışıyordu. Kendisine
benden bahsetmiş, ben de gittim. Böylelikle o ekipte yer
aldım.

Gazetecinin bir oyuncuya yönelttiği aşağıdaki söz-
lerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerlere sıra-
sıyla getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

(I)  Bu işin eğitimini almadınız, buna karşın usta
 oyuncular arasında gösteriliyorsunuz.           
(II) Planlı hareket etmemek hep tercih ettiğiniz bir
 yol mudur peki?

(I) Titizlikten ödün vermeyen tutumunuzun sanatı-
 nıza yansımasını nasıl özetlersiniz?             
(II) Bu rol için biçilmiş kaftan olarak düşünüldüğünüz
 doğru mu?

(I) Rol aldığınız filmlerin bu kadar ilgi görmesinin 
 nedeni nedir sizce?              
(II) Yalnızca bu yönetmenle çalışmanızın bir nedeni
 var mı?

(I) Oyunculuğa isteyerek başlamasanız da kısa za-
 manda büyük yol katettiniz.               
(II) Yolunuz bu yönetmenle nasıl kesişti?

(I) Hayatınızdaki kimi değişiklikler sonunda büyük
 bir heyecanla çalışma hayatına atıldınız.            
(II) Roller size mi teklif edilir yoksa siz mi gidip yö-
 netmenlerden rol istersiniz?

19.

Diğer sayfaya geçiniz.5



 

 

 

2012 – KPSS / GYGK–CS

(I) “Critical Mass” sözünü hiç duydunuz mu? (II) Türkçe-
de “kayda değer çoğunluk” anlamına geliyor ama aslın-
da, katılımcıları bisikletliler olan küresel bir etkinliğin
adı. (III) İstanbul da gerçekleştirildiği kentlerden biri an-
cak bizde katılımcılar her ayın son cumartesi günü bir
araya geliyorlar. (IV) Mevsime göre onlarca bisikletli öğ-
leden sonra Göztepe Parkı’nda buluşuyor, sonra Bağ-
dat Caddesi’nde trafiğe çıkıyor. (V) Motorlu taşıtlar için
sadece bir şerit bırakılıyor, geri kalanını ise bisikletliler
işgal ediyor. (VI) Grup, zillerini çalarak şenlikli bir hava
içinde Kadıköy’e ilerliyor ve güzel bir cumartesi geçiri-
yor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
sonra düşüncenin akışına göre, “Dünyanın üç yüzden
fazla kentinde, genellikle her ayın son cuması düzen-
leniyor.” cümlesi getirilebilir?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

İnsanoğlu uzun yıllar avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kal-
dıktan sonra nasıl oldu da yerleşik hayata geçti ve çiftçi-
liğe başladı? Bu sorunun cevabının, iklim ve nüfus deği-
şikliğiyle ilişkili olduğu düşünülüyordu. Bugüne kadarki
tezler, on bin yıl önce başlayan tarımsal etkinliklerin,
Neolitik devrimi tetiklediğini ve insanların avcılık ve top-
layıcılıktan yerleşik düzene geçtiğini ileri sürüyordu. Bu
anlayışa göre din de yerleşik hayatın ve çok sayıda in-
sanın bir arada yaşamasının bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştı. Ancak Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe ka-
zıları bu teoriyi geçersiz kılıyor. Kazı sonuçları gösteri-
yor ki insanlar; yerleşmeden, tarıma başlamadan ve
hayvanları evcilleştirmeden önce kapsamlı ve organize
bir dine inanıyorlarmış.

Bu parçadan, aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilimsel bilginin yeni veriler ışığında değişebileceği

Sosyal bilimlerde varılan sonuçların göreceli olduğu

Bir dayanağı olmayan araştırma sonuçlarının inan-
dırıcı olmadığı

Kimi konuların, bilimsel tartışmaların dışında kaldığı

İnsanlık tarihinde, bilinmeyenlerin bilinenlerden çok
olduğu

20.

21.

Size içtenliğimizden söz edebilirim. Ticari kaygımız ol-
madığı için, istediğimiz gibi besteler yapma konusunda
ısrarcı olduk. Bir başka niteliğimizse insana dair şarkılar
yapmamız ve bir makama göre yapılmış müziği kendi
tarzımızla yeniden üretmemizdir. Başlangıçta insanlar
Doğu ve Batı enstrümanlarını bir araya getirmemizi ya-
dırgadı. “Udla gitarın aynı şarkıda ne işi var?” dediler
bize. Ne var ki başlattığımız bu sentez, 1990’lı yıllardan
bugüne çoğalarak yaygınlaştı.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
söylenmiş olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Şarkılarınızın kabul görmesi için özel bir çaba
harcadınız mı?

Varlığını hâlâ koruyan grubunuzu özel kılan sizce
nedir?

Tarzınızı oluştururken neden klasik Türk müziğinden
ilham almayı yeğlediniz?

İlk şarkılarınızla, müzik piyasasında bir devrim
yaptığınıza inanıyor musunuz?

1990’lı yıllarda genç müzisyenler tarzınızdan çok
yararlandı, bunun size katkısı ne oldu?

Belki de “güzel sanatlar” sözünden, bu sanatların yal-
nızca dünyayı güzelmiş gibi göstermeye çalıştığı anla-
şılmakta. Aslında sanatçının görevi, iletisiyle dünyanın
güzelleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu yönde hareket
eden sanatçı, bu işi ancak sanatın diliyle yaratacağı
eleştirel bir bakışla yapabileceğinin de bilincinde olma-
lıdır. Tıpkı, ömrü boyunca barışı istemiş olan Picasso’
nun; üslup denemelerine, yenilik arayışlarına kapılma-
yıp savaş karşıtı mesajlar veren Guernica’yı da yapmış
olması gibi…

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Güzellik algısı niçin kişiden kişiye değişir?

Kullandığı dil; sanatçının, takipçisiyle ilişkisini nasıl
etkiler?

Yeni anlatım yöntemleri kullanmak yapıta ne kazan-
dırır?

Sanatçı, yapıtını oluştururken neye önem verme-
lidir?

Sanat yapıtının, gerçeği olduğu gibi yansıtmaması-
nın sakıncası nedir?

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Bence tarihî yapıtlar bulundukları ülkede kalmalı. İnsan-
lar da bu türden yapıtları görmek için oralara gitmeli, on-
ları yerinde görmelidir. Yapıtların sahibi olan ülke; onla-
rın korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara akta-
rılabilmesi için gerekli önlemleri almalıdır. Yoksa ülkeler,
tarihlerini koruma kültürlerini nasıl geliştirebilirler ki?
Bundan yüz yıl önce değerli tarihî yapıtların, başka ülke-
lerdeki daha gelişmiş müzelerde tutulması gerektiği fikri
belki geçerliydi ama artık kesinlikle değil.

Bu parçaya göre her tarihî yapıtın, bulunduğu top-
raklarda kalması niçin gereklidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ait olduğu uygarlığın özelliklerini yansıttığından

Ülke turizminin gelişimine katkısı olduğundan

Toplumlarda, kendi geçmişini yaşatma bilincinin
oluşmasını sağladığından

Yapılış öykülerinin bilinmesini ve öğrenilmesini ko-
laylaştıracağından

Zaman içerisinde insanların konuya bakışı değiş-
tiğinden

Yazma ve okuma konusunda maymun iştahlıyım. Hem
sanat değeri taşıyan hem de kuramsal birden çok kitabı
ayrım gözetmeksizin aynı anda okuyor ve farklı konula-
ra kafa yoruyorum. Bu, yazdıklarıma da yansıyor. Hatta
üzerinde çalıştığım öykülere ara verip bir süre sonra ge-
ri döndüğümde ilgim, farklı alanlara kaymış olabiliyor.
Bu yüzden o öyküyü yazmaya devam edemiyorum; ço-
ğu zaman bir başkasına geçiyorum. Bana göre, gerek-
tiği biçimde bir roman yazmak ise o romanı besleyen
konular üzerinde uzun uzadıya ve sistemli bir biçimde
düşünmeyi gerektiriyor. Bunun için, farklı konu ya da
düşünceleri işleme olanağı veren öykü türünde yazmak
sanırım benim “düşünce oburu yapıma” daha uygun.

Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisine
değinmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Okuduklarının etkisini öykülerine taşıdığına

Yazmada belirli bir tür üzerinde yoğunlaştığına

Okuma konusunda türsel bir seçim yapmadığına

Her zaman, aynı yapıt üzerinde onu bitirene kadar
çalışmadığına

Yazdıklarıyla okurlarına yol göstermek istediğine

24.

25.

Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, avlulu ve eyvanlı
evleriyle geçmişi günümüze taşıyan bir ilçe Kula. Ahşap
Kula evleri ise kapı tokmaklarından cumbalarına kadar
görsel bir şölen sunuyor ziyaretçilerine. Kula’nın eski
mahallelerinde geleneksel Türk ve Rum evleri yan yana
görülüyor. Rum evlerini Türk evlerinden ayıran en
önemli özellik, giriş kapısının sokağa açılması. Türk ev-
lerine ise duvarlarla çevrili bir avludan geçilerek giriliyor.
Tescilli 595 tarihî evin bulunduğu Kula’da; Zabunlar Ko-
nağı, Palanduz, Beyler, Göldeliler ve Tamburacılar Evi
başta olmak üzere insanı hayran bırakan birçok yapı
bulunuyor. Beyazoğlu Evi, kapı kemerindeki 1860 tarihli
Bizans kartalı ve kalem işi süslemeleriyle dikkat çekici.
Eski Zafer İlkokulu da aslında Damyon Efendi’nin kona-
ğıymış.

Bu parçada Kula evleriyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Görenleri hangi yönüyle etkilediğine

Zamanın yıkıcı etkilerine

Yapımında kullanılan malzemeye

Üzerinde ne tür desenler bulunduğuna

Değişik topluluklara ait olanların farkına

Yıllardır dergilerde öykü ve yazılarıyla yer almasına kar-
şın yazdıklarının kitaplaşmasını uzun süre bekleyen bir
yazar. İyi bir yazar olmanın öncelikle iyi bir “bekleyici”
olmaktan geçtiğini bilen biri. Bu ilk kitabının kapak tasa-
rımı kusursuz. Yetkin bir dille ve özenle insanın dünya-
sına eğilen, başkalarının görmezlikten geldiği kalp yara-
larını şefkatli bir elin dokunuşu gibi işleyen; dostluğu,
sevgiyi, insanı bir anda mutlu eden küçük ayrıntıları
kendine has üslubuyla anlatan bir yapıt. Bu yönüyle
okuyucuyu, kitabı uzun süre elinden bırakamayacağı bir
zaman dilimine sürüklüyor. Sıradan insanların hayatla-
rındaki sıradan sorunları, yaşamsal kaygılarını öyküle-
rine taşırken sanatlı, süslü söyleyişlerden uzak duruyor.

Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

İşini yaparken titizlik gösterdiğine

Okurunu derinlemesine etkilediğine

Duygusallığa önem verdiğine

Anlatımda yoğunluğu yeğlediğine

Günlük yaşamla ilgili incelikler üzerinde durduğuna

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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İnsan; yaşadıkça neyin gerçek, neyin yanılgı, neyin de-
ğerli, neyin değersiz olduğunu daha net görüyor. Yaşa-
dıklarının, edindiğin deneyimlerin seni değiştirmesine
izin verdiğin; empati kurabildiğin zaman daha mutlu ve
huzurlu oluyorsun. Yaşama bakışımızın kalıcı mutluluk-
taki payı, çok istediğimiz bir şeyi elde etmenin kısa sü-
reli hazzından çok daha büyük. Kendimi en mutsuz his-
settiğim zamanlar, içinde bulunduğum koşullara tek bir
yönden baktığım zamanlardı örneğin. Şimdi ise bazı
şeylerin istediğim gibi gerçekleşmeyeceğini anladığım-
da o konudaki beklentilerimi değiştirmeyi öğrendim.
Amaçların peşinde koşmak hayata renk veriyor ama bir
amaca “bağımlı” olmamayı öğrendiğinizde de mutluluk
sizi bir yerlerde yakalıyor.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçanın yazarının
vereceği öğütlerden biri olamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir alışkanlığından vazgeçmek istiyorsan işe, ondan
bir süre uzak durarak başlayabilirsin.

Karşındaki gibi düşünüp bu yolla onu anlamaya
çalıştığında kendini daha iyi hissedebilirsin.

Seni olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesine
vardığın isteklerinden vazgeçebilmeyi öğrenmelisin.

Olayları, kendine özgü bir biçimde değerlendire-
bilmelisin.

Tek bir noktaya odaklanarak onun, senin için olmaz-
sa olmaz duruma gelmesine izin vermemelisin.

28.
 29. - 30.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

(I) Sağladığı psikolojik etkiden yola çıkılarak  kendine
güvenmenin bir yolu olduğu düşünülen dik oturuş,
biyolojik olarak da oluşturduğu değişimle kişiyi hedefe
yaklaştırıyor. (II) Yapılan araştırmalar; oturuşu
değiştirmenin, liderlik konumuna yükselmede etkili
olduğunu ortaya koydu. (III) Öğrenciler üzerinde yapılan
incelemelerde, gerçekten de oturuş dikleştikçe bazı
hormonlarda değişim görüldü. (IV) Omuzların ve
çenenin dikleştirilmesi, kolların rahat bırakılması, sırtın
esnetilmesi; vücuttaki hormonal değerleri, liderlerde
görülen hormon dengesiyle aynı düzeye taşıdı. (V) Bu
da oturuşun ve vücut dili kullanımının, psikolojik bir
taktik olmanın yanında biyokimyasal bir etki de
oluşturduğunu gösterdi. ----.

,

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir çıkarım yapılmıştır?

A) B) C) D) E)I. II. III. IV. V.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Araştırmayı yapan uzmanlar, bir görüşme ya da su-
num öncesinde güçlü bir duruş sergilemenin, görüş-
me boyunca performansı yüksek tutacağını belirtiyor

Hâlbuki insanın, yalnızca kendine inanarak bile çok
şey başarabileceği düşüncesi, kısa bir zaman önce-
sine kadar dikkate alınmıyordu

Araştırmacılara göre, elde edilen verilerin güvenilir-
liği konusunda şüphe duymak mümkün ama sonuç-
lar gerçekten incelenmeye değer

Bütün bunlar gösteriyor ki bireyin kendine güvenme-
si yalnızca dış etkenlere bağlı değil; kendisini nasıl
yönettiğinin de bunda büyük payı var

Sosyal yaşamda sağlayacağı yararları henüz bilme-
diğimiz daha nice yol var ve keşfedilmeyi bekliyor
belki de

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

31.

32.

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)84 80 72 64 60

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

Sayı doğrusu üzerinde, 2 noktasına eşit uzaklıkta

olan iki farklı sayının çarpımı  olduğuna göre,

büyük sayı küçük sayıdan kaç fazladır?

A) B) C)

E)D)

35.

36.

x ve y gerçel sayıları

eşitsizliklerini sağladığına göre,

I.

II.

III.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Z tam sayılar kümesi olmak üzere,

kümeleri veriliyor.

Buna göre,  fark kümesinin eleman sayısı
kaçtır?

A) B) C) D) E)4 5 6 7 8

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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olduğuna göre,  ifadesinin değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)2 4 5 6 8

x, y ve z ardışık çift doğal sayıları

koşullarını sağlamaktadır.

Buna göre,  toplamı kaçtır?

A) B) C) D) E)30 36 48 54 60

39.

40.

olduğuna göre,  çarpımı kaçtır?

A) B) C) D) E)15 18 20 24 27

Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir  f  fonksiyonu

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,  eşitliğini sağlayan  a  değeri

kaçtır?

A) B) C)

E)D)

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Ahmet  x  yılında, Mehmet ise  y  yılında doğmuştur.

Ahmet’in yaşı Mehmet’in yaşının 2 katı olduğuna
göre, bu iki kişinin yaşları toplamının  x  ve  y
türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Bir iş yerinde, beşer kişinin çalıştığı A ve B odaları
vardır. Her bir odanın yaş ortalaması 36’dır. A odasında
çalışan Tolga, B odasına taşındığında; A odasının yaş
ortalaması, B odasının yaş ortalamasından 5 fazla
oluyor.

Buna göre, Tolga’nın yaşı kaçtır?

A) B) C) D) E) 24 25 26 28 30

43.

44.

Meşrubat satan bir büfeci; elinde bulunan bir miktar
portakal suyunun yarısını 0,5 litrelik, kalan yarısını ise
1 litrelik şişelere doldurmuştur.

Büfeci toplam 48 şişeyi tam doldurduğuna göre,
başlangıçta büfecinin elinde kaç litre portakal suyu
vardı?

A) B) C) D) E)24 28 30 32 36

6 sporcunun katıldığı ve her sporcunun farklı
dereceler aldığı bir tenis turnuvasında ilk 3 derece
kaç farklı şekilde oluşabilir?

A) B) C) D) E)60 120 240 360 720

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Emre, maaşının % 70’ini harcadığında kalan maaşı
aylık ev kirasının % 80’ini karşılamaktadır.

Evin aylık kirası ¨600 olduğuna göre, Emre’nin
maaşı kaç TL’dir?

A) B) C) D) E)1600 1800 2000 2100 2400

Bir sinyalizasyon sisteminde; A lambası ,              

B lambası  ve C lambası  dakikalık aralıklarla

yanmaktadır.

Bu üç lamba, birlikte yandıktan kaç dakika sonra ilk

kez tekrar birlikte yanar?

A) B) C) D) E)2 3 4 5 6

47.

48.

A kentinden yola çıkan bir kurye, saatte 60 km hızla
giderek 9 saatte B kentine ulaşmayı hedeflemektedir.
Bu hızla 4 saat yol alan kurye, yol çalışması nedeniyle
2 saat boyunca yolda beklemek zorunda kalmıştır.

Buna göre kurye, hedeflediği zamanda B kentine
ulaşmak için yolun kalan kısmında saatte kaç km
hızla gitmelidir?

A) B) C) D) E)75 90 100 105 120

Bir sinema salonunda bulunan 50 koltuğun bir kısmı
mavi, kalan kısmı ise kırmızı renktedir. Boş salona
gelen 10 kişilik bir seyirci grubunun yarısı mavi, yarısı
kırmızı koltuklara oturduğunda boş olan mavi koltuk
sayısı, boş olan kırmızı koltuk sayısının 4 katı oluyor.

Buna göre, bu salonda kaç tane mavi koltuk vardır?

A) B) C) D) E)33 34 37 38 40

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Bir çiçekçi, içerisinde güllerin ve lalelerin bulunduğu    
2 tane buket düzenlemiştir. Bu buketlerdeki çiçek
sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

 1. buketteki güllerin sayısı, lalelerin sayısının         
2 katıdır.

 2. buketteki güllerin sayısı, lalelerin sayısının         
3 katıdır.

 1. buketteki lalelerin sayısı, 2. buketteki lalelerin
sayısının 2 katıdır.

Bu iki bukette toplam 30 çiçek bulunduğuna göre,
2. buketteki çiçek sayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)9 12 15 18 21

51. Aşağıdaki tabloda, A ve B sürücü kurslarının teorik ve

Dersler A sürücü kursu B sürücü kursu

Teorik Toplam ¨420 Toplam ¨250

Direksiyon İlk 10 saat ücretsiz
Sonraki her saat için

¨10

Saati ¨15

Teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü
kursundan A kursuna giden Ayhan ile B kursuna giden
Burcu eşit süre direksiyon dersi almış ve kurslara teorik
ve direksiyon dersleri için toplamda aynı miktar ücret
ödemişlerdir.

Buna göre, bu iki kursiyer kaçar saat direksiyon
dersi almıştır?

direksiyon dersleri için belirlediği ücret tarifesi verilmiştir.

A) B) C) D) E)11 13 14 16 17

52.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Bir oto galerisinde çalışanlar, sattıkları her bir otomobil
için sabit bir prim almaktadır. Ocak ayında; bu galeri
çalışanlarından Cenk, Barış’ın 3 katı kadar otomobil
satmış ve bu iki çalışan toplam ¨2400 prim almıştır.
Barış aynı ay içerisinde 6 otomobil daha satmış olsaydı
Cenk ile aynı miktarda prim alacaktı.

Bu galeride çalışanlar, sattıkları her bir otomobil
için kaç TL prim almaktadır?

A) B) C) D) E)300 270 240 200 150

miktarları arasındaki ilişki verilmiştir.

Buna göre bu bakkal, küp şekerin kilogramını kaç

’den almaktadır?TL 

45  ’ in  tamamıyla alabileceği toz ve küp şeker

Aşağıdaki doğrusal grafikte, bir bakkalın elinde bulunan

l ı n

A) B) C) D) E)2,5 3 3,5 4 4,5

53.

54.

O merkezli çaplı

yarım çember

M merkezli çaplı

yarım çember

Şekildeki O ve M merkezli yarım çemberler arasında

kalan boyalı bölgenin alanı  birim karedir.

Buna göre, bu iki yarım çemberin yarıçapları toplamı
kaç birimdir?

A) B) C) D) E)15 17 18 21 22

Yukarıdaki verilere göre,  oranı kaçtır?

A) B) C)

E)D)

55.

56.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Şekildeki ABC dik üçgeninde  kenarortaydır.

Buna göre,  uzunluğu kaç cm’dir?

A) B) C)

E)D)

3 5 6

57.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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 58. - 60.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

A, B, C ve D sınıfları bulunan bir anaokulunda, 2010 ve
2011 yıllarındaki öğrenci sayıları ile ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.

 Bu anaokulunda 2010 ve 2011 yıllarındaki toplam
öğrenci sayısı değişmemiştir.

 2010 yılında B sınıfındaki öğrenci sayısı, toplam
öğrenci sayısının altıda biridir.

 2011 yılında sınıflardaki öğrenci sayılarının 2010
yılındakine göre değişim tablosu aşağıda
verilmiştir.

A B C D

Öğrenci sayısı
değişimi

2011 yılındaki öğrencilerin sınıflara göre

 dağılımının daire grafiği ise aşağıda verilmiştir.



2011 yılında A ve B sınıflarındaki toplam öğrenci
sayısının 2010 yılına göre değişimiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) B)

C) D)

E)

5 artmıştır. 10 artmıştır.

5 azalmıştır. 10 azalmıştır.

Değişim olmamıştır.

58.

2010 yılında C sınıfındaki öğrenci sayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)25 30 35 40 45

2010 yılındaki öğrencilerin sınıflara göre dağılımı bir
daire grafiği ile gösterildiğinde D sınıfına karşılık
gelen merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

A) B) C) D) E)75 80 90 105 110

59.

60.

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.17
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1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Eski Türk devletlerinde hükümdara, yönetme yetkisinin
Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önce kurulan
Türk devletlerinde bu yetkiye verilen addır?

A) B) C)

E)D)

Şad Kut Tekin

Toy Balbal

Satuk Buğra Han, amcası Oğulcak Kadır Han devletin
başındayken İslamiyet’i benimsemiş, amcasından sonra
hükümdar olunca da İslamiyet’i resmî din olarak kabul
etmiştir.

Bu bilgiyle Karahanlılarda,

I. devleti yönetme yetkisinin hanedana ait olduğu,

II. İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasının
hızlandığı,

III. Arapçanın resmî dil olarak kabul edildiği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Batman’daki Malabadi Köprüsü ve Mardin’deki Ha-
tuniye Medresesi, aşağıdaki Türk devletlerinden
hangisinin egemenliği dönemine aittir?

A) B)

C) D)

E)

Artuklular Mengücekliler

Danişmentliler Saltuklular

Anadolu Selçukluları

1.

2.

3.

Aşağıdakilerden hangisinin, Osmanlı Devleti’nde
ticareti geliştirmek ve ticaret yollarında güvenliği
sağlamak amacıyla yapıldığı savunulamaz?

A) B)

C) D)

E)

Menziller Derbentler

Dârülkuralar Bedestenler

Kervansaraylar

I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eski Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar

Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde yukarıdakiler-
den hangileri etkin olmuştur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı timar sistemine
göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak

Dirliğindeki vergileri toplamak

Bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak

Bölgesinde üretimi artıracak tedbirler almak

Savaş zamanı cebelü denilen askerleriyle orduya
katılmak

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.18



 

 

 

2012 – KPSS / GYGK–CS

Osmanlı Devleti’nde,

I. askerî eğitim sisteminde yenileşmeler,

II. bürokraside düzenlemeler,

III. Enderun mektebinin kurulması çalışmaları

uygulamalarından hangilerinin, modernleşmeye
yönelik olduğu savunulabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Osmanlı Devleti’nde 23 Aralık 1876 tarihinde Kanu-
nuesasi’nin ilan edilmesiyle başlayan dönemle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Padişaha karşı sorumlu bir hükûmetin kurulduğu

Anayasal düzene geçildiği

Parlamentolu siyasi hayatın başladığı

Halkın, yönetime kısıtlı olarak katıldığı

Devletin teokratik yapısının sona erdiği

Aşağıdakilerden hangisi, İttihat ve Terakki Partisinin
millî ekonomi oluşturma çabaları arasında gösteri-
lemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kapitülasyonları 1914’te tek taraflı kaldırma girişi-
minde bulunulması

Tarıma destek amacıyla Ziraat Bankasının kurul-
ması

Yabancı şirketlere belirli sayıda Türk çalıştırma zo-
runluluğu getirilmesi

Halkın yerli malı kullanmaya teşvik edilmesi

Gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

7.

8.

9.

Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Anlaş-
ması’ndan sonra İstanbul’a gelerek düşüncelerini
yaymak için Fethi Bey’le birlikte çıkardığı gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Tasvir-i Efkâr Yenigün

Minber İkdam

Hakimiyet-i Milliye

Kuvayımilliye birlikleriyle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Bazı yerel isyanların bastırılmasında etkili olduğu

İşgallere karşı halkın tepkisi sonucu oluştuğu

Düşman ilerleyişini yavaşlattığı

Doğu cephesinde etkin rol oynadığı

Bölgesel mahiyette olduğu

Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin top-
lanmasının nedenlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen
işgal edilmesi

Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı

Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen
faaliyetler

Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi böl-
gelerini işgal etmesi

Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleş-
tirilmek istenmesi

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun,
Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine
karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Amasya Genelgesi’nin yayımlanması

Amasya Görüşmelerinin yapılması

Mebusan Meclisinin açılması

Misakımillî’nin ilan edilmesi

Saltanat Şûrasının toplanması

8-9 Temmuz 1919 gecesi askerlik görevinden istifa
eden Mustafa Kemal Paşa, aşağıdaki savaşlardan
hangisinden sonra millî iradenin isteğiyle yeniden
askerî görev üstlenmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Birinci İnönü İkinci İnönü

Kütahya – Eskişehir Sakarya

Büyük Taarruz

Sovyet Rusya, Türkiye’ye 1920 yılında her türlü silah ve
malzeme yardımında bulunmuş, bu yardım 1921 yılında
büyük oranda artarak devam etmiştir.

Sovyet Rusya’nın yardımının artmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

TBMM’nin açılmasının

Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasının

TBMM ordusunun askerî başarılarının

Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesinin

Misakımillî’nin kabul edilmesinin

13.

14.

15.

TBMM’nin Saltanatı kaldırması, aşağıdakilerden
hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Millî egemenliğin güçlendirildiğine

Demokrasiye geçiş için adım atıldığına

Kişisel egemenliğin sona erdiğine

Tüm yetkilerin TBMM’de toplandığına

Devlet rejiminin adının konulduğuna

1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda ilk deği-
şiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Saltanatın kaldırılması

Cumhuriyetin ilanı

İstiklal Marşı’nın kabulü

Halifeliğin kaldırılması

Lozan Antlaşması’nın onaylanması

Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 günü TBMM’
de kabul edilen kanunlar kapsamında değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi

Osmanlı hanedanı üyelerinin Türkiye sınırları dışına
çıkarılması

Şer’iye ve Evkâf Bakanlığının kaldırılması

Halifeliğin kaldırılması

Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul
edilmesinden sonra okuryazar oranını artırmaya
yöneliktir?

A)

B)

C)

D)

E)

Millet Mekteplerinin açılması

Ankara Hukuk Mektebinin açılması

Öğretimin Birleştirilmesi Yasası’nın kabul edilmesi

Türk Ocaklarının kurulması

Azınlık ve yabancı okullarının denetim altına alın-
ması

Atatürk, “Bir toplum aynı amaca, bütün kadınlar ve er-
kekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileş-
mesine bilimsel olarak imkân yoktur.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk’ün bu sözü
doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Saltanatın kaldırılması

Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması

Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

Medeni Kanun’un kabul edilmesi

Halifeliğin kaldırılması

Aşağıdakilerden hangisinin, ekonomik ilişkilerdeki
karışıklıkları önlemek amacıyla yapıldığı savunu-
lamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Miladi takvimin kabul edilmesi

Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

Kılık ve kıyafet alanındaki düzenlemelerin yapılması

Hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alın-
ması

Ölçü sisteminin değiştirilmesi

19.

20.

21.

Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’
nın hazırlanmasında teknik ve ekonomik desteği
aşağıdaki devletlerin hangisinden almıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sovyetler Birliği

Amerika Birleşik Devletleri

İngiltere

Fransa

İtalya

1924 Anayasası’nın 88. maddesi “Türkiye’de din ve ırk
ayırt edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk
denir.” şeklindedir.

Bu madde Atatürk’ün,

I. milliyetçilik,

II. laiklik,

III. halkçılık

ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisinin dilde sadeleştirmeye
etkisi olduğu savunulamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması
Hakkında Kanun’un çıkarılması

Türk Ceza Kanunu’nun çıkarılması

Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması

Türk Dil Kurumunun kurulması

Harf inkılabının yapılması

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Mustafa Kemal Paşa’nın Nutuk’unda,

I. TBMM’nin açılması,

II. Halifeliğin kaldırılması,

III. Serbest Cumhuriyet Partisinin kurulması

olaylarından hangileri yer almaktadır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisinin, Atatürk Dönemi’nde
Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişme-
sine katkısı olduğu savunulamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye’nin Briand-Kellogg Paktı’na katılması

Musul’un Ankara Antlaşması ile Irak’a bırakılması

Almanya’nın yayılmacı politika izlemesi

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

Türkiye’nin Sadabat Paktı’na üye olması

1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının
başlıca faaliyet alanını aşağıdakilerden hangisi
oluşturmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bölgesel paktlar oluşturmak

Boğazları denetim altına almak

Milletler Cemiyetine üye olmak

Hatay sorununu çözmek

Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları gidermek

25.

26.

27.

Atatürk Dönemi’nin son başbakanı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

İsmet İnönü Fethi Okyar

Şükrü Saraçoğlu Celâl Bayar

Rauf Orbay

İkinci Dünya Savaşı öncesinde,

I. İtalya,

II. Fransa,

III. Avusturya

devletlerinden hangilerinin yayılmacı politikası, Tür-
kiye’nin boğazlar sorununu gündeme getirmesine
neden olmuştur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde,
Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir?

A) B)

C) D)

E)

Musul Bozkurt-Lotus

Yabancı okullar Hatay

Etabli

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakiler-
den hangisinin etkisi daha azdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Eski dünya karaları arasında merkezî bir konuma
sahip olmasının

Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa
Birliği ülkelerine komşu olmasının

Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı
anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin

Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülke-
lere komşu olmasının

Uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir böl-
gede bulunmasının

Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan
sıradağlar, kırılmayla oluşmuştur.

Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki
dağlar üzerindedir.

Ülkenin batısında çok sayıda volkanik dağ vardır.

Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru gidildikçe
artmaktadır.

En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerindedir.

I. Gece ve gündüz süresine

II. Yarımada özelliğine

III. Yer şekillerinin çeşitliliğine

IV. Orta kuşakta bulunmasına

Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen
meltem rüzgârlarının görülmesi, yukarıdakilerden
hangilerine bağlanabilir?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III II ve III

II ve IV III ve IV

31.

32.

33.

Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dö-
nemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alın-
dığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem
1955 – 1960 yılları arasındadır.

En düşük nüfus artış hızı 1940 – 1945 yılları arasın-
dadır.

Cumhuriyet Dönemi'nde ilk nüfus sayımı 1927 yılın-
da yapılmıştır.

Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe çalışan-
ların oranı sürekli azalmıştır.

Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus, kırsal nüfus-
tan daima fazla olmuştur.

Yukarıdaki haritada, Türkiye’de ticaret hacmi geniş olan
bazı liman kentleri gösterilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi, bu kentler için ortak bir
özellik değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nüfus yoğunlukları fazladır.

Turistik yolcu taşımacılığı gelişmiştir.

Üçüncül ekonomik etkinlikler gelişmiştir.

Nitelikli iş gücü fazladır.

Kara yolu ağı gelişmiştir.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun
fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
daha azdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının

İklim koşullarının elverişli olmasının

Tarıma elverişli geniş topraklara sahip olmasının

Endüstrinin gelişmiş olmasının

Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla olmasının

Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından
biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülme-
sidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaş-
tırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapıl-
maktadır.

Buna göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıda-
kilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Tarımsal üretimde artış sağlanması

Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması

Teknolojiden yararlanmanın artması

Mülkiyet yapısının değişmesi

İşletme sayısının artması

Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal
ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha
fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Toprak çeşitliliğinin fazla olması

İklim koşullarının elverişli olması

Modern tarım yöntemlerinin kullanılması

Ulaşım olanaklarının çeşitli olması

Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

36.

37.

38.

I. Maki

II. Bozkır

III. Çayır

IV. Çiçekli bitkiler ve orman

Yukarıda Türkiye’deki bazı bitki tür ve toplulukları
verilmiştir.

Buna göre, bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde
doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik
bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiş-
tirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması
beklenir?

      I           II         III           IV     

A)

B)

C)

D)

E)

Koyun Sığır Arıcılık Kıl keçisi

Kıl keçisi Koyun Sığır Arıcılık

Kıl keçisi Sığır Arıcılık Koyun

Koyun Kıl keçisi Arıcılık Sığır

Arıcılık Koyun Kıl keçisi Sığır

Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı
bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Çubuk Ovası’nda buğday tarımı yapan çiftçi

İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında
çalışan şoför

Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev yapan
öğretmen

Konya’da bir hastanede görev yapan doktor

Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv
bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Demir – Sivas (Divriği)

Krom – Elâzığ (Guleman)

Manganez – Konya (Seydişehir)

Bakır – Artvin (Murgul)

Barit – Antalya (Alanya)

Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji
kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava
kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması bek-
lenir?

A) B) C)

E)D)

Soma Yatağan Çatalağzı

Ambarlı Seyitömer

Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen et-
menler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesi-
minde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesin-
de aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) B)

C) D)

E)

Sermaye Nitelikli iş gücü

Ham madde Ulaşım

Enerji

41.

42.

43.

Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım pro-
jeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğinde-
ki payının daha fazla olması beklenir?

A)

B)

C)

D)

E)

İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan Marmaray
Projesi

Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi

Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu Hattı Projesi

Ankara – Eskişehir – Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı
Projesi

Rize – Erzurum arasında Ovit Dağı tünel geçişi

Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm
gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır.

Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisi-
nin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması
beklenir?

A) B)

C) D)

E)

Kış turizmi Deniz turizmi

Yayla turizmi Akarsu turizmi

Kaplıca turizmi

Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını
azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel
kalkınma projeleridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden
biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsa-
mındaki illerden değildir?

A) B)

C) D)

E)

Samsun Çorum

Tokat Yozgat

Amasya

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine
karşın, dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen
düzeye ulaşamamıştır.

Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda tüketilme-
sinin

İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olma-
sının

Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla
olmasının

Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının

Dış satımdaki turizm gelirleri payının artmasının

Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre
üzerindeki etkisi daha azdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl’ün tarım
alanı oluşturmak amacıyla kurutulması

İnebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde denizin
doldurularak kara yolu yapılması

Yatağan Termik Santrali’nde elektrik üretilmesi

Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin
yaygın olması

İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını birbirine bağla-
yan köprülerin yapılması

47.

48.

Türk hukukunda olağan hâllerde evlenme yaşı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kadınlar bakımından 15, erkekler bakımından     
17 yaşın tamamlanması

Kadınlar ve erkekler bakımından 16 yaşın tamam-
lanması

Kadınlar ve erkekler bakımından 17 yaşın tamam-
lanması

Kadınlar bakımından 17, erkekler bakımından     
21 yaşın tamamlanması

Kadınlar bakımından 13, erkekler bakımından     
14 yaşın tamamlanması

Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem
yapılması mümkün olmayan kurallara ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Emredici kurallar Yedek kurallar

Yorumlayıcı kurallar Tamamlayıcı kurallar

Tanımlayıcı kurallar

Borçlunun sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Borçlunun borca aykırı davranışı nedeniyle
sorumluluğu ortaya çıkar.

Borçlunun sorumluluğu mal varlığı sorumluluğudur.

Borçlunun borca aykırı davranışı hâlinde
özgürlüğünün kısıtlanması mümkün değildir.

Borçlunun mal varlığı sorumluluğu sınırsız olabile-
ceği gibi, durumun niteliğine göre sınırlı da olabilir.

Borçlu, şahıs varlığı ile de koşulları varsa sorumlu
tutulabilir.

49.

50.

51.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ara-
sından atanır.

Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ara-
sından atanması zorunlu değildir.

Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla dü-
zenlenir.

Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.

Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakanca
son verilebilir.

1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türki-
ye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından
aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin
yazılı teklifi gerekir?

A) B) C) D) E)10 20 25 30 55

1982 Anayasası’na göre, ara verme ve tatil sırasında
Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantıya çağrılma-
sı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine
Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır.

Meclis Başkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi
toplantıya çağırabilir.

Cumhurbaşkanı, doğrudan doğruya kendisi Meclisi
toplantıya çağırabilir.

Başbakan, doğrudan doğruya kendisi Meclisi toplan-
tıya çağırabilir.

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine
Meclisi toplantıya çağırır.

52.

53.

54.

Aşağıdakilerden hangisinin bozulması, kamu düze-
ninin ihlali anlamına gelmez?

A) B)

C) D)

E)

Genel inanç Esenlik

Genel sağlık Genel ahlak

Güvenlik

I. Kanun hükmünde kararname

II. Tüzük 

III. Yönetmelik 

IV. Genelge

Yukarıdakilerden hangileri, sadece Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılabilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I, II ve III I, II ve IV

I. Kamu iktisadi teşebbüsleri

II. Ticaret odası

III. Hukuk fakültesi

IV. İl özel idaresi

Yukarıdakilerden hangileri, yönetmelik yapma yet-
kisine sahip değildir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız III I ve II

III ve IV I, II ve IV

55.

56.

57.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Yunanistan’ın kredi notunu artırmasına rağmen,
Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitiften du-
rağana çeviren ve bunun sonucunda tepkilere ne-
den olan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Moody’s Fitch Ratings

Experian Standard and Poor’s

Callcredit

25. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Ma-
yıs 2012 tarihinde aşağıdaki ülkelerin hangisinde
düzenlenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Japonya

Amerika Birleşik Devletleri

Güney Kore

İsveç

Türkiye

Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Dünya Ekonomik
Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi’
ne ev sahipliği yapan şehir aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) B) C)

E)D)

Bağdat Bakü İstanbul

Davos Kahire

58.

59.

60.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.28



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sadece bu testi alan adayların bulunduğu salonlarda 
sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Bu test ile Yabancı Dil Testini birlikte alan adayların bulunduğu salonlarda Yabancı Dil Testi başladıktan sonra 
ilk 15 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, ce-
vaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim 
ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden 
alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki 
hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez ka-
lemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına
doğru kodladığını onaylıyorum.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Ki-
tapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Yabancı 
Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi
60 dakikadır (1 saat).

3. Bu testte 60 soru vardır.

4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından 
yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve 
kalan sayı testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu ne-
denle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bı-
rakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını 
eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestir-
meye çalışmanız yararınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 60 soru vardır.

 1. - 6.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Despite the ---- of laws in society, its manifestation
in the form of general codes first appears only
around 3000 BC.

A) B)

C) D)

E)

belief separation

engagement agreement

importance

They certainly have a very ---- lifestyle: flying in
private jets and staying in 5-star hotels around the
world.

A) B)

C) D)

E)

glamorous challenging

defiant enthusiastic

sustainable

They reached their conclusion based ---- on
evidence found at the site of the murder.

A) B)

C) D)

E)

occasionally constantly

primarily gradually

intentionally

1.

2.

3.

In a recent press conference, the company ---- their
plans to launch a new hybrid car in autumn.

A) B)

C) D)

E)

originated revealed

qualified advised

contributed

About 14,500 years ago, hunter-gatherers in the
eastern Mediterranean ---- their migratory lifestyle
and settled in villages.

A) B)

C) D)

E)

turned into broke off

put off gave up

looked into

In 1944, there was general acceptance and support
for the ---- of the first International Monetary Fund
and the World Bank to help stabilize the world
economy.

A) B)

C) D)

E)

setting up making up

taking up holding up

bringing up

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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 7. - 13.  sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Physical training ---- muscles in several ways and 
---- the functioning of the heart and the respiratory
system.

A)

B)

C)

D)

E)

is altering / has improved

alters / improves

had altered / would improve

altered / must have improved

has been altering / will improve

Since the 1990s we ---- more research on child
development that ---- the limitations of earlier work
in the field of developmental psychology.

A)

B)

C)

D)

E)

have been seeing / would recognize

had seen / recognized

saw / could recognize

see / will recognize

have seen / recognizes

Deflation is a situation where the prices ---- goods
in an economy are, ---- average, falling rather than
rising.

A) B)

C) D)

E)

at / from for / in

in / within of / on

from / of

7.

8.

9.

He accepts some responsibility ---- being part of an
industry that designed devices he now believes are
hazardous ---- people’s health.

A) B)

C) D)

E)

from / on of / in

on / by in / about

for / to

Buying books would be a good thing ---- one could
also buy the time to read them in.

A) B)

C) D)

E)

so since

if as

but

Freud’s favourite way of understanding his patients
was dream interpretation, ---- he encouraged people
to talk without restraint about their dreams.

A) B)

C) D)

E)

but while

although so

before

The world is changing ---- rapidly now ---- there is
no guarantee you will have a job for life, nor that the
company you join will continue to exist.

A) B)

C) D)

E)

so / that as / as

such / as more / like

much / than

10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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 14. - 18.  sorularda, aşağıdaki parçada numaralan-
mış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.

Barcelona, the self-confident and progressive capital of
Catalunya in Spain, vibrates with life. A thriving port and
prosperous commercial centre of 3 million people, the
city offers numerous possibilities, and (14)---- in a
lengthy visit you will likely only scrape the surface. It
boasts some superb museums (15)---- outstanding
modernista architecture. This is most (16)---- expressed
in Antoni Gaudi’s extraordinary church of the Sagrada
Familia. From early morning to long (17)---- midnight, the
world-famous boulevard that is the Ramblas, is choked
with people shopping, chatting in cafés or watching the
street performers. (18)---- sunny afternoons, the city’s
beaches attract thousands of sunbathers, cyclists and
diners.

A) B)

C) D)

E)

yet since

rather even

such

A)

B)

C)

D)

E)

in case of

as well as

as long as

as good as

on behalf of

14.

15.

A)

B)

C)

D)

E)

perfectly

permanently

freshly

crucially

selectively

A) B)

C) D)

E)

just before

after ever

never

A) B)

C) D)

E)

Under At

By To

On

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 19. - 24.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

Supposing the doctor were to decide later this year
that stronger medicine is needed, ----?

A)

B)

C)

D)

E)

what illness does the patient have

who would make such a decision

could she afford to buy it

when would the patient decide

will the patient be making an appointment

By the time he boarded the plane, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

he had probably spent a lot more time on in-flight
games

the plane was flying at an altitude of 10 thousand
feet

he had already got to know eight important business
people

the discount business class ticket was still very
expensive

changing planes in a busy airport was a headache
for him

---- that absorbs energy from the Sun’s rays and
uses it to make food.

A)

B)

C)

D)

E)

Roots of the plant are nourished with water

Plants are grown in large containers

Some chemicals control plant growth

Plants are unique in their ability to produce food

A leaf is often a flat structure

19.

20.

21.

It is doubtful that the proposal will be accepted in
the parliament ----.

A)

B)

C)

D)

E)

unless there are more important matters to consider

since it would be considered a tax increase by many

after the parliament resumes the new year’s
budget-making

while federal programs must be paid for by federal
funding

whereas the proposal itself is never discussed by
the committee

----, it generally refers to elite kinds of artistic works
such as operas, poetry, classical music and serious
novels.

A)

B)

C)

D)

E)

When the term “culture” is used in connection with
the arts

As culture involves the transmission of specific
ideas

Although we may not understand every culture we
encounter

Since language is the most essential element of the
culture

As long as culture deals with the written forms of
literature

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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----, modern grand pianos have metal frames with
heavier strings and can be played much more
loudly.

A)

B)

C)

D)

E)

Since the only instrument symbolizing the Romantic
period is the piano

Whereas some pianos have a third central pedal
like that of a tambourine

Though many orchestral works are arranged for the
piano

While early pianos are largely made of wood and
have a delicate sound

As the glockenspiel piano requires years of training
to master

24.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 25. - 28.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Across the technologically developed world, scientists
are building progressively more human-like machines.
“Social robots” are now entering human culture, most
frequently as entertainers for the very young and as
caretakers for the very old. In Japan, consumers buy
“therapeutic robots” like the humanoid Wakamaru,
which is designed to provide companionship for the
elderly and disabled, and is capable of basic social
interactions with its owners. In the US, recent holiday
seasons have seen parents fighting to buy robotic toys
for their children to “nurture” and play with. It is this
drive to build robots that appear to understand us and
engage with us – and perhaps one day think like us –
that is providing scientists with some unsettling and
unique insights. And it is driving the emerging field of
roboethics, which asks questions about how these
machines affect us and how best to integrate them into
our culture.

It is pointed out in the passage that “social robots”
----.

A)

B)

C)

D)

E)

are providing effective childcare for parents who
work

have caused social disturbances in the countries
where they are used

are definitely unsuitable for both children and the
elderly

are a concept that might become a reality in the
near future

are already providing a useful service in some
countries

25.

The passage tries to ----.

A)

B)

C)

D)

E)

provide a guide for dealing with the social problems
caused by robots

warn the reader of the dangers involved in creating
human-like machines

raise the readers’ awareness of our evolving
relationship with social machines

persuade readers to buy more electronic toys and
games

encourage the reader to do more research on how
robots could help society

The writer feels that present day robots ----.

A)

B)

C)

D)

E)

provide researchers with perspectives into potential
social issues

understand people’s feelings as well as
technological needs

can actually think like real children or very old
people

can replace people in many important areas at work

are no more than mere toys that are designed by
enthusiastic scientists

It can be understood from the passage that ----.

A)

B)

C)

D)

E)

it is the disabled that can benefit the most from
robots

people have a need to build machines that they can
interact with

the US is leading the development of robotics
technology

the field of roboethics led to the creation of social
robots

robots’ full integration into human society will never
be possible

26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 29. - 32.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

In post-tsunami Japan, the prime minister must decide
which towns and villages in Tohoku will be restored and
which won’t be. Much of rural Japan has been losing its
population and industrial strength for years.
Decentralizing power, which would require a revolution
in the central government, would help the process.
Japan has long been a top-down economy: government
bureaucrats make the decisions and allocate the tax
revenues; local leaders react accordingly. Those in
Tokyo working on revival plans are caught up in
paperwork and are too far away from the damaged
areas to grasp the complexities of life there. Japan’s
de-populated towns need to join forces and share
budgets – a move central government is too busy and
distracted to make. The biggest mistake would be for
Japan to try to recreate what existed before the March
10, 2011 tsunami. Despite what has been a lost year for
Japan, the nation still has an opportunity for the kind of
restructuring that does not come along often. It would
be a shame if Japan wasted it.

It can be inferred from the passage that ----.

A)

B)

C)

D)

E)

Japan is well-equipped to overcome the difficulties
of any disaster, natural or man-made

the prime minister largely appears to understand the
complexities of life in tsunami-ravaged areas

Japan’s central, as well as local government
officials, have been working together to address the
tsunami-related problems

the central government has failed to act
appropriately to solve the problems caused by the
tsunami

politicians have been spending all tax money
collected to help tsunami affected-regions

29.

According to the passage, one solution offered to
stop the loss of population and industrial strength
is to ----.

A)

B)

C)

D)

E)

restore the powers of the central government

let the prime minister deal with the issue

regulate the assets of the central government

decide where new industry should be located

provide the local governments with more power

As it is stated in the passage, Japan’s top-down
economy ----.

A)

B)

C)

D)

E)

allows the bureaucrats to observe the seriousness
of the situation in remote regions

does not enable effective communication between
the government and the local administrators

lets those in Tokyo see the complexities of life in
urban areas

encourages the de-populated towns to join forces
and share the limited budget

makes it possible for the local leaders to make their
own decisions in times of disaster

According to the writer of the passage, it would be
completely wrong for Japan to ----.

A)

B)

C)

D)

E)

try and make up for the lost year

focus on the complexities of the situation

rebuild what existed before the tsunami

seize the opportunity to rebuild the nation

spend its money on restructuring

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 33. - 36.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Investment in human capital is just like investment in
any other thing. If you invest in a building, you expect to
receive a rate of return on your investment. You expect
to receive some reward for not consuming all your
income today. The same is true for investment in
human capital. If you invest in yourself by going to
college, rather than going to work after school and
earning more money, you presumably will be rewarded
in the future by a higher income and/or a more
interesting job. On average, the rate of return on
investment in human capital is similar to the rate of
return to investment in other areas. The main cost of
education is the income lost, or the opportunity cost,
through not working. However, the extra income earned
over a lifetime is almost always more than enough to
compensate for this. Individuals’ earning capacity is
also related to innate abilities and non-acquired human
capital such as strength, good looks, coordination, and
mental alertness. But the additions to human capital
which take place as people acquire education and
training are usually more important.

According to the passage, if individuals acquire
more human capital, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

their attractiveness to a potential employer is
guaranteed

it is likely that they will earn more money in the
future

their innate abilities and attributes become more
important

the real cost of a quality education becomes
unimportant

they become more willing to take risks in their
choice of employment

33.

It is suggested in the passage that ----.

A)

B)

C)

D)

E)

acquired human capital is usually more crucial than
non-acquired human capital

individuals’ potential productivity has more to do
with non-acquired human capital

going to college increases a person’s mental
alertness and coordination

strength and coordination are reinforced by the type
of education received

learnt abilities alone determine individuals’ future
prospects

As it is stated in the passage, a person’s potential
productivity is determined by ----.

A)

B)

C)

D)

E)

the right mix of individuals’ entrepreneurial talent
and determination

doing part-time work while studying to gain
experience and earn more money

strength, good looks, coordination, and mental
alertness

investment in your physical appearance and health
and workplace training

a combination of inborn capacities and other
qualities obtained through investing in oneself

According to the passage, the rate of return on
investment in human capital ----.

A)

B)

C)

D)

E)

has to do with both experience and on-the-job
training

is related to the opportunity cost of receiving a high
school education

compensates for the lack of a college education in
the early years

is not very different from the rate of return on
investment in other areas

stems from uncertainty in the usually unstable
market place

34.

35.

36.
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 37. - 40.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Imagine you are a professor doing research in a library.
You have an assistant who brings books that you
request to your desk as you find new sources from
bibliographies. Now imagine that you are doing the
same research, but on the Internet. In both cases,
you’re reading documents, finding links, and then
reading the documents the links point to. The only
difference is that in one case the documents are printed
on paper and in the other, they’re spread across a
screen. Despite the similarities, our experience of these
two situations will be quite different. Consider the
language we’ll use. In the first case, we’ll take a book
from the shelf, find a link, get another book and put the
first one back. At the physical desk, I’m still the centre
of the universe. I cause things to be brought to me and
to be taken away when I have finished with them. Now
consider the language we use to talk about the Web
experience: we go to a site, we browse, we surf, we find
a link and we go to it. When we’re done, we leave the
site. The desk is a place where we sit; the Web is a
space through which we travel.

The writer asks the reader to imagine they are a
professor in order to ----.

A)

B)

C)

D)

E)

consider the various reasons for doing research

understand the typical life of a professor

compare different ways of obtaining information

evaluate the different ways that data is organized

observe the way our study habits have changed

37.

According to the passage, both libraries and the
Internet ----.

A)

B)

C)

D)

E)

make different use of modern technological
resources

are places which imaginative people often enjoy
visiting

differ only in how much information can be retrieved

offer the opportunity to read texts with connections
to other texts

contain all the information anyone would ever need
to know

We can understand from the passage that the
words expressing how we use the library and the
Internet  ----.

A)

B)

C)

D)

E)

are related to how we experience each situation
differently

point to the different times in which each was
developed

change depending on the momentary objectives of
the speaker

show how book readers can be either active or
passive

depend on whether or not the research is for work or
leisure

It is understood from the passage that ----.

A)

B)

C)

D)

E)

going to the library is less energizing than using the
Internet

using the Internet is like a journey to different places

reading from the Internet sources is much more
difficult than those of the library

surfing the Internet is a way to open your mind to
the world

visiting the library helps us maintain our academic
traditions

38.

39.

40.
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 41. - 44.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bu-
lunuz.

Professor:
 Globalization is to a certain extent reversing

nowadays as countries weigh the risks of not
having enough goods in their own markets.

Student:
 Can you give us an example?

Professor:
 ----

A)

B)

C)

D)

E)

Well, the world is still a highly uncertain place.

Yes, finance is badly needed global economy.

Yes, small banks are closing down.

Well, China produces most of the world’s products.

Yes, India has tried to ban cotton exports recently.

Emel:
 We need to get together and work on our

presentation.

Elif:
 I don’t know when we could do that. I’m really

busy at the moment.

Emel:
 ----

Elif:
 That’s unfair! You know I want to work on it just

as much as you do.

A)

B)

C)

D)

E)

You need to help me finalize it.

Do you have a problem working with me?

You’ve always got an excuse for not doing it.

Do you think you work less than I do?

We’re going to have to work really hard.

41.

42.

Sinan:
 I’ve got a physics exam tomorrow and I’m really

nervous.

Cem:
 ----

Sinan:
 That’d be great!

Cem:
 OK, see you later.

A)

B)

C)

D)

E)

Why do you always get so nervous?

Has the teacher given you any study notes?

What do you plan to do about it?

Would you like to study together this evening?

Didn’t you have a physics exam yesterday?

Tourist:
 I’d like to go somewhere warm, but I also want to

experience a bit of culture.

Travel Agent:
 Have you thought about going to Dubai? It has

one of the world’s fastest growing art scenes and
it’s a great alternative to London or New York.

Tourist:
 ----

Travel Agent:
 Well, from March 21 to 24, the city will put on the

biggest show of the year, Art Dubai.

A)

B)

C)

D)

E)

Do you think it will attract people from London and
New York?

When would be a good time to visit Dubai to take
advantage of its cultural activities?

How do I get from the Dubai International Financial
Centre to the important art galleries?

Do most visitors to Dubai spend a lot of money on
cultural activities?

How can I exhibit my own work in this unique artistic
environment?

43.

44.
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 45. - 48.  sorularda, boş bırakılan yere parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

Scientists are now looking to the computer industry
for alternative ways to help Alzheimer’s patients.
One approach is centred on a small camera called
SenseCam, worn like a necklace that takes
photographs automatically throughout the day. ----
Each photograph can help patients remember those
things that make up a person’s identity.

A)

B)

C)

D)

E)

The idea is to use the images not to replace
memory but to stimulate it.

Dozens of groups are now working on pilot tests of
the device for memory impairments.

A video camera may be able to slow the damaging
effects of Alzheimer’s disease.

Some people are sceptical about the device as older
people are often against technology.

The studies on the device show that they have no
real practical application.

If the northern Indian state of Uttar Pradesh were an
independent country, it would be the fifth most
populous in the world. It already has a dynastic
political family in the Ghandis, who have been
based in Uttar Pradesh and have been in political
power for four generations. So, recent local
elections in this state of 200 million were carefully
watched as a measure of the political changes
happening in India. ---- This time, regional parties
dominated the state’s politics.

A)

B)

C)

D)

E)

The state parliament in Uttar Pradesh has 403 seats
to be contested among the Ghandis and other
candidates.

The results were disastrous for the Ghandi family
and for India’s central party.

Gandhi was never present in the campaign trail
throughout the election period.

Before the elections, Rahul Gandhi was widely
predicted to be the next president of India.

The state of Uttar Pradesh with its 200 million
people needed Gandhi’s leadership for the next
elections.

45.

46.

Sensing the emotional states of others is an
important part of social interaction. If you do not do
this well, you may end up unintentionally annoying
or offending those in your social circle. ---- You can
strengthen friendships by recognizing when a
person is sad and looking for appropriate comfort,
for example. To succeed in business, you also need
to accurately detect the emotions of other people
when proposing a new idea or deciding when to ask
for promotion.

A)

B)

C)

D)

E)

You cannot help but communicate your mood to
colleagues and neighbours through subtle cues.

Some people find it virtually impossible to detect
other people’s feelings and have difficulty relating to
others.

In the past, scientists focused largely on a region of
the brain responsible for detecting emotional hints.

Researchers have found that cues such as posture
and tone of voice are critical to nonverbal
communication.

Detecting emotional hints is critical to success in
many domains such as friendships and business.

Madagascar is renowned for its extraordinary
animals, particularly lemurs, a group of primates
extinct elsewhere on the planet. ---- The island was
one of the last places on earth to be settled by
people, receiving its earliest migrants in the middle
of the first millennium. Moreover, despite
Madagascar’s proximity to Africa – 400 km at the
closest point – those settlers have long been
suspected of having arrived from the Malay islands
– modern Indonesia – more than 6,000 km away.

A)

B)

C)

D)

E)

Its history of human settlement, though, is equally
unusual.

Madagascar is quite an interesting holiday
destination.

The Islanders’ culture includes elements that are
characteristically Asian.

There were many Malay expeditions across the
Indian Ocean.

It is likely that a successful colonization would have
been followed by others.

47.

48.
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 49. - 56.  sorularda, verilen İngilizce cümleye an-
lamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın İngilizce cümleyi bulunuz.

Better ways of storing energy are needed in order
for electricity systems to become cleaner and more
efficient.

A)

B)

C)

D)

E)

Elektrik sistemlerinin daha temiz ve verimli olması
isteniyorsa enerjiyi depolamak için çok daha farklı
yöntemler denenmelidir.

Daha temiz ve verimli elektrik sistemlerinin
geliştirilmesi için öncelikle enerjiyi yeterince
depolamak gerekir.

Elektrik sistemlerinin daha temiz ve verimli olması
için enerjiyi daha iyi depolama yollarına ihtiyaç
duyulmaktadır.

Elektriğin temiz ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi
için enerjiyi farklı şekillerde depolama yöntemleri
gereklidir.

Elektrik sistemlerinin temiz ve verimli olması, enerjiyi
saklama yollarında yapılacak değişikliklere bağlıdır.

Civilization is the product of hundreds of
generations working together achieving more than
what any one person could achieve alone.

A)

B)

C)

D)

E)

Medeniyet, insanların yüzlerce nesil boyunca tek
başlarına bir şey başaramadıklarını anlamaları
sonucu birlikte çalışmaya başlamalarıyla
şekillenmiştir.

Medeniyet, yüzyıllar boyu nesillerin tek başlarına bir
şey yapmak yerine hep birlikte çalışması sonucu
ortaya çıkmıştır.

Medeniyet, yüzyıllar boyunca birlikte çalışmayı
başaran insanların ürünlerinin bir sonucudur.

Medeniyet, herhangi birinin tek başına
yapabileceğinden daha fazlasını başarmış yüzlerce
neslin birlikte çalışmasının ürünüdür.

Medeniyet, insanların tek başlarına bir şeyler
başarmak yerine birlikte çalışmalarının ürünü olarak
yüzlerce yılda oluşmuştur.

49.

50.

Although only 4.2 million light years away, Proxima
Centauri, the nearest star to our solar system, is not
visible to the naked eye from Earth.

A)

B)

C)

D)

E)

Güneş sistemine en yakın yıldızlardan biri olan
Proxima Centauri sadece 4,2 milyon ışık yılı
uzaklıktadır, ancak yine de yeryüzünden çıplak
gözle görülemez.

Sadece 4,2 milyon ışık yılı uzaklıkta olmasına
rağmen güneş sistemimize en yakın yıldız olan
Proxima Centauri, yeryüzünden çıplak gözle
görülemez.

Güneş sistemimize en yakın yıldız olarak bilinen
Proxima Centauri, hemen hemen 4,2 milyon ışık yılı
uzaklıkta olmasına rağmen yeryüzünden çıplak
gözle izlenemez.

Güneş sistemine yaklaşık 4,2 milyon ışık yılı
uzaklıkta olan Proxima Centauri’yi yeryüzünden
çıplak gözle görebilmek mümkün değildir.

Proxima Centauri olarak adlandırılan ve güneş
sistemimize en yakın olan yıldız, 4,2 milyon ışık yılı
uzaklıkta olmasından dolayı çıplak gözle görülemez.

51.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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UNICEF, working alongside national governments,
manages matters pertaining to the health,
education, and security of children all around the
world.

A)

B)

C)

D)

E)

UNICEF’in temel amacı; sağlık, eğitim ve güvenlik
konularında dünyanın her tarafındaki çocuklarla ilgili
sorunları ulusal hükûmetleri yanına alarak idare
etmektir.

UNICEF’in kuruluş amacı; sağlık, eğitim ve güvenlik
alanlarındaki çocuklarla ilgili konuları dünyanın her
tarafındaki ulusal hükûmetlerle birlikte takip
etmektir.

UNICEF; asıl olarak sağlık, eğitim ve güvenlik
konularında dünyanın çeşitli bölgelerindeki
çocuklarla ilgili sorunları ulusal hükûmetlerle
beraber denetlemek amacıyla ortaya çıkmıştır.

UNICEF; çocukların sağlığı, eğitimi ve güvenliğiyle
ilgili konuları ulusal hükûmetlerle dünyanın her
bölgesinde birlikte yönetmek niyetiyle
oluşturulmuştur.

UNICEF; dünyanın her tarafındaki çocukların
sağlığı, eğitimi ve güvenliğiyle ilgili konuları ulusal
hükûmetlerle birlikte çalışarak yönetir.

Çölleşme ve diğer ekosistem değişiklikleri, ilk kez
1976’da iklimin geleceğini etkileyen önemli unsurlar
olarak tanınmıştır.

A)

B)

C)

D)

E)

Changes in the ecosystem as well as deforestation
were first recognized in 1976 as factors influencing
the future of the climate.

In 1976, deforestation and other ecosystem
changes were accepted as crucial factors for the
future of the climate.

Deforestation and other ecosystem changes were
first recognized in 1976 as important factors
affecting the future of the climate.

In 1976, deforestation and other ecosystem
changes were identified as being among the most
important factors for the future of the climate.

Both deforestation and other ecosystem changes
were accepted in 1976 as factors affecting the future
of the climate.

52.

53.

Hayvanlar, insanların yaptığı gibi birbirleriyle
konuşamazlar; ancak bu, onların diğer yollarla
iletişim kuramadıkları anlamına gelmez.

A)

B)

C)

D)

E)

Animals cannot talk to one another like humans do,
but this does not mean they cannot communicate in
other ways.

Animals cannot communicate like human beings,
but it is known that they can communicate in some
other ways not known to us.

Animals are known to communicate in other ways
although they cannot talk to one another like human
beings do.

Animals do not actually talk like human beings do,
but that does not prove that they do not
communicate at all.

Animals do not have a spoken language like
humans do, however, that does not mean they do
not communicate at all.

Çin, yaklaşık 160 milyon kişinin, kıyı şehirlerinde iş
aramak için kırsal kesimden ayrılmasıyla 1978’den
beri tarihteki en büyük iç göçü yaşamıştır.

A)

B)

C)

D)

E)

China has witnessed the biggest internal migration
since 1978, with over 160 million people leaving
rural areas to work in coastal cities.

Since 1978, China has experienced the biggest
internal migration in history, with nearly 160 million
people leaving rural areas to seek work in coastal
cities.

Since 1978, China experienced one of the largest
internal migrations in history, with nearly 160 million
citizens leaving rural areas to look for work in big
cities.

Since 1978, China has recorded the internal
migration of 160 million families leaving rural places
to seek jobs in coastal cities.

Since 1978, China has encountered the biggest
internal migration, with nearly 160 million people
who left rural places and moved to coastal cities.

54.

55.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Dewey; eğitimde “yaparak öğrenme” yaklaşımını
savunmuş ve çocukların, çalışmalarında yaratıcı
olmaları teşvik edildiğinde, daha çok öğrendikleri
fikrini öne sürmüştür.

A)

B)

C)

D)

E)

Dewey, who thought that children learn better when
they are encouraged to be creative in their work, put
forward a “learning by doing” approach to education.

Dewey believed that a “learning by doing” approach
to education helped children learn more in their
studies than from traditional methods.

Dewey’s “learning by doing” approach to education
maintained the idea that children learn more when
they are encouraged to be creative in their work.

Dewey advocated a “learning by doing” approach to
education, maintaining the idea that children learn
more when they are encouraged to be creative in
their studies.

Dewey, believing that younger children learn better
when they are encouraged to be imaginative in their
studies, supported a “learning by doing” approach to
education.

 57. - 60.  sorularda, cümleler sırasıyla okundu-
ğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cüm-
leyi bulunuz.

(I) Tourism takes people to new places and broadens
their understanding and knowledge of other cultures
and environments. (II) This is an educational process
and is an important part of the industry. (III) New
sporting venues, entertainment facilities, and
restaurants are just some of the many positive
side-effects that tourism creates for the local
population. (IV) If directed properly, this education can
lead to a greater awareness, sympathy and admiration
for other societies. (V) This cultural exchange can help
foster peace among different cultures.

A) B) C) D) E)I II III IV V

56.

57.

(I) In the 20th century, the new science of psychology
seemed to challenge the idea of free will. (II) However,
brain scanners and our ability to interpret them are
extremely useful. (III) Freud’s theory of unconscious
drives suggested that the causes of some of our actions
are not what we think they are. (IV) And then along
came neuroscience, which is often thought to diminish
the importance of free will even more. (V) The more we
find out about the workings of the brain, the less room
there seems to be in it for any kind of autonomous,
rational self.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) The biggest industrial project on the Kenyan coast
will be to the north in the Lamu region. (II) At a spot now
occupied by a Kenya-US naval base, a super-port
capable of handling huge container ships is due to be
built. (III) A motorway and railway will move its goods to
Ethiopia and Uganda, and oil will flow the other way.
(IV) On arid land now inhabited by the hunter-gatherer
Boni people, a new city will arise with 2 million people
and an international airport. (V) Kenya’s population has
grown from 8 million in 1963 to 43 million today, and
incomes are rising steadily.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) The world’s most ambitious solar power project is
scheduled to begin in Morocco. (II) The plan is to use
solar panels across the Sahara Desert to make use of
the Sun’s rays, which shine there all year round.        
(III) The destination seems to be ideal for a holiday in
the sun. (IV) Because North Africa’s sunlight is so
intense, solar panels used by this project could
generate up to three times the electricity produced by
similar projects in Northern Europe. (V) By 2050, this
system could supply 15-20% of Europe’s electricity
requirements.

A) B) C) D) E)I II III IV V

58.

59.

60.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.14



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır. Yabancı Dil Testi başladıktan sonra ilk 15 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamam-
larsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden 
alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki 
hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez ka-
lemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına
doğru kodladığını onaylıyorum.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Ki-
tapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığınızdaki hem 
de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK :
NUMARASI :

Bu numarayı cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alana 
kodlamayı unutmayınız.

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. : SIRA NO.:

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS 

(CÖS)
EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ

7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ

TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI



 

 

 

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bi-
limleri Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 
dakikadır (2,5 saat).

3. Bu testte 120 soru vardır.

4. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Bu test puanlanırken doğru cevaplarınızın sayısından 
yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve 
kalan sayı testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu ne-
denle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bı-
rakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını 
eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestir-
meye çalışmanız yararınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 120 soru vardır.

Bir sınıf öğretmeni, Güneş Sistemi'ni işleyeceği derste
önceden görevlendirdiği altı öğrenciyi, üzerlerinde ge-
zegen isimleri yazılı kâğıtlarla tahtanın önüne çıkarır.
Önündeki kâğıtta Güneş yazan öğrenci “Ben Güneş’im,
Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alırım.” diyerek etkin-
liği başlatır. Sonra, sırasıyla diğer gezegenler kendilerini
ayrıntılı tanıtarak Güneş etrafındaki yerlerini alırlar ve
etkinlik bu şekilde devam eder.

Öğretmen bu derste aşağıdaki öğretim yöntem veya
tekniklerinden hangisini kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Rol oynama Yaratıcı drama

Gösteri Altı düşünce şapkası

Benzetim

Elif Öğretmen, sınıfındaki öğrencilerden bir grubun
gribe yakalanması üzerine “Sağlığını koruma sorum-
luluğunu üstlenir.” kazanımını gerçekleştirmek için bir
çalışma yapmaya karar verir. Öğrencilerinden gribin
sebepleri, yayılması, tedavisi ve gripten korunma yolları
hakkında araştırma yapmalarını, bulgularına eleştirel
düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister.

Elif Öğretmen’in, öğrencilerden yapmasını istediği
çalışma aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Fikir taraması Örnek olay

Görüşme Proje

Grup çalışması

1.

2.

Selçuk Öğretmen derslerinde rol oynama, münazara,
örnek olay incelemesi yöntemlerini kullanarak öğrenci-
lerinin derse katılmalarını sağlamaktadır. Özellikle   
düşün-paylaş etkinliği öğrencilerinin çok ilgisini
çekmiştir. Ayrıca derste kısa süreli sınavlar yaparak
öğrencilerin ne kadar öğrendiklerini belirlemeye
çalışmıştır.

Selçuk Öğretmen’in derslerinde yaptığı çalışmalar
aşağıdakilerden hangisine göre düzenlenmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Okulda öğrenme Anlamlı öğrenme

Tam öğrenme Proje tabanlı öğrenme

Aktif öğrenme

Celâl Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerinin bazı
duyguları anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı
duyabilme özelliklerini geliştirmek için, sınıf başkanı
seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan
bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını
ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen ka-
rakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir du-
rumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını
paylaşmalarını ister.

Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya
tekniklerden hangisini uygulamıştır?

A) B)

C) D)

E)

Soru-cevap Grupla çalışma

Panel Görüş geliştirme

Konuşma halkası

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, mevcut bilgi
birikimidir. Buna göre, yeni bilgilerle daha önceki bilgi-
ler ilişkilendirilmelidir. Bunun yanında, yeni bilgiler kendi
içinde tutarlı değilse ve önceki bilgilerle çelişiyorsa
öğrenmede sorun yaşanabilir.

Bu açıklama aşağıdaki öğrenme model veya yakla-
şımlarından hangisine aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tam öğrenme

İş birliğine dayalı öğrenme

Anlamlı öğrenme

Buluş yoluyla öğrenme

Problem temelli öğrenme

Kütahya’da görev yapan bir sınıf öğretmeni öğrencile-
riyle birlikte “Beylikten Devlete” ünitesi kapsamında
Bilecik’in Söğüt ilçesine bir gezi planı yapar. Gerekli ön
hazırlıkları tamamladıktan sonra ilgili izinleri alarak ge-
ziye giderler. Geziden sonraki ilk derste öğretmen ge-
ziyle ilgili gözlemlerini paylaşır ve sınıfça bir değerlen-
dirme yapılır.

Bu etkinlikte yapılan en önemli hata aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğretmenin geziden sonra izlenimlerini açıklaması

Gözlem faaliyetlerinin değerlendirilmesinin gezi son-
rasına bırakılması

Geziye gidilecek yerin kararını öğretmenin vermesi

Gezinin il dışına yapılmış olması

Gezi planının öğrencilerle birlikte yapılması

5.

6.

“Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?” sorusuna öğren-
cilerinin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin,
beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdaki-
lerden hangisini yapması yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Rahat bir konuşma ortamı oluşturması

Yeni fikirler üretmeye cesaretlendirmesi

Doğru sonucu bulmaya özendirmesi

Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engelle-
mesi

Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması

“Sosyal paylaşım sitelerinin toplum üzerindeki etkileri
nelerdir?” sorusunu tahtaya yazarak dersine başlayan
bir öğretmen, öğrencilerinden konuyla ilgili akıllarına ilk
geleni söylemelerini ister. Öğrencilerin ürettiği kısa cüm-
le ve kelimeleri, tahtaya yazdığı soru etrafına dairesel
bir düzen içerisinde yazar. Daha sonra hep birlikte bu
fikirleri değerlendirirler.

Öğretmenin bu uygulaması, aşağıdakilerden hangi-
sine en uygun örnektir?

A)

B)

C)

D)

E)

Balık kılçığı

Tanılayıcı dallanmış ağaç

Kavram haritası

Anlam çözümleme

Zihin haritası

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2



 

 

 

2012 – KPSS / EB–CÖS

Öğretmen, bir trafik kazası sonrası yaşanan kavgayla
ilgili olarak beş dakikalık video görüntüsünü sınıfla
birlikte izler ve öğrencilerin, olayın nedenlerini ve
sonuçlarını tartışmalarını isteyerek bu süreçte onlara
rehberlik eder.

Bu etkinlikte kullanılan yöntem/teknik ve beceri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Benzetim - Karar verme

Örnek olay - Analiz etme

Mikroöğretim - Empati

Forum - İletişim

Fikir taraması - Problem çözme

İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen,
sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur.
Birinci köşeyi ana fikir ve yardımcı fikir bulma, ikinci
köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise
hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli
materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun
köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister.

Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya
tekniği kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Konuşma halkası Benzetim

İstasyon Köşeleme

İlgi grupları

Mevsimler konusunu işleyecek olan fen ve teknoloji
dersi öğretmeni, öğrencilerine mevsimlerle ilgili poster,
şiir, makale, bulmaca, pandomim gösterisi gibi etkinlik-
lerden bir tanesini seçebileceklerini söyler. Öğrencilerin
seçim yapmalarının ardından çalışmalarını bir sonraki
derste sunmalarını ister.

Bu öğretmen, aşağıdaki öğrenme-öğretme kuramla-
rından hangisini kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

İş birliğine dayalı Programlı öğretim

Beyin temelli Basamaklı öğretim

Çoklu zekâ

9.

10.

11.

Dersinde maddelerin ısı iletkenliği ve yalıtım konusunu
işleyen öğretmen, öğrencilere evde kaynayan çorbayı
karıştırırken elin yanmaması için metal veya tahta ka-
şıktan hangisinin tercih edilmesi gerektiğini sorar ve
nedenlerini grup arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlar.

Bu etkinlik, yapılandırmacı öğrenmenin 5E modeli-
nin hangi aşamasını en iyi ifade eder?

A) B)

C) D)

E)

Keşfetme Derinleştirme

Girme Açıklama

Değerlendirme

Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde “Nesne
sayısı 10’dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını
belirler, bu sayıyı rakamla yazar.” kazanımına yönelik
olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak
saymalarını sağlar, sonra öğrencileri okul bahçesine
çıkararak ağaçları saydırır.

Öğretmenin bu süreçte başvurduğu öğretim ilkeleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Somuttan soyuta - Hayatilik

Somuttan soyuta - Ekonomiklik

Hayatilik - Soyuttan somuta

Açıklık - Soyuttan somuta

Somuttan soyuta - Açıklık

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Buluş yoluyla öğretimi kullanarak dersinde karışımları
işlemek isteyen öğretmen, öncelikle karışımlara örnek-
ler verir. Öğrenciler örnekleri betimledikten sonra öğret-
men ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri betim-
leyerek önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar.

Buna göre, ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle
devam etmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin zıt örnekler vermesi

Öğretmenin, örnek olmayan durumlar vermesi

Öğrencilerin ek örnekler vermesi

Öğrencilerin, zıt örnekleri öğretmenin örnekleriyle
karşılaştırması

Öğrencilerin örneklerden kurala ulaşması

Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir
öğretim kurumu, kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirle-
me sınavına almış ve sınav sonucunda öğrencilerin
seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav
sonrası oluşturulan sınıfların, takip eden sınavlardaki
başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı dü-
zeyde seyretmektedir. Bir öğrenci velisi, çocuğunun ba-
şarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında
aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte ve
bunu yönetimle tartışmaktadır.

Bu durumun çözümü için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Düzey belirleme sınavı daha dikkatli yapılmalıdır.

Düzey belirleme sınavına göre oluşturulacak sınıflar
gözden geçirilmelidir.

Velilere öğrenci başarılarıyla ilgili sık sık dönüt
verilmelidir.

Şubeler arası geçişlere imkân sağlanmalıdır.

Düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin
niteliği düzenlenmelidir.

14.

15.

Öğrencilerin, çalışma kitaplarında yer alan etkinlikleri
yaparak bazı temel becerileri kazanmaları, kullanmaları
ve geliştirmeleri beklenmektedir. Ancak Tuba Öğretmen
“Bu etkinlikler çok zaman alıyor. Programı yetiştirmekte
zorlanıyorum. Bunun yerine önce konuyu anlatıp sonra
bol bol test çözdürüyorum. Böylece öğrencilerimin daha
iyi öğrendiklerini düşünüyorum.” demektedir.

Tuba Öğretmen’in bu düşüncesini aşağıdakilerden
hangisi en iyi açıklar?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilgi; okuma, dinleme ve tekrar yoluyla kazanılma-
lıdır.

Bilgi, yapılandırılmalı ve değişik şekilde organize
edilmelidir.

Öğrenciler bilgiyi kendi deneyimlerine göre geliştir-
melidir.

Öğrenciler bilgiyi yeniden üretmeli ve yapılandır-
malıdır.

Öğrenciler bilgiyi, kendilerine özgü şekilde anlam-
landırabilmelidir.

Coğrafya öğretmeni öğrencilerin dikkatini, haritalarda
renklerin kullanımıyla ilgili anlattığı bir örnek olayla çek-
tikten sonra renklerin kullanımıyla ilgili kısa bir tartışma
yaptırır. Harita bilgisini düz anlatım yöntemini kullanarak
anlatır. Anlatımı desteklemek için tahtanın bir kenarına
astığı haritayı ve sunum olarak yansıttığı belgeseli eş
zamanlı kullanmaya çalışır.

Öğretmenin bu uygulamada yaptıklarından hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Dikkat çekmede örnek olay kullanması

Düz anlatım sırasında materyal kullanması

Anlatımı desteklemeye çalışması

Aynı anda birden fazla materyal kullanması

Örnek olaydan sonra tartışma yaptırması

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Metin Öğretmen öğrencilerinin, konuyla ilgili organize
bilgilere sahip olması gerektiğini, ön hazırlık açısından
bunun önemli olduğunu ve öğrencilerin karmaşa yaşa-
maları hâlinde kavram yanılgıları gibi bazı sorunlarla
karşılaşabileceklerini düşünmektedir.

Bu durumda Metin Öğretmen’in, hangi yöntem veya
tekniği kullanması daha uygundur?

A) B)

C) D)

E)

Örnek olay Düz anlatım

Soru-cevap Drama

Benzetim

Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme
temelinde işleyen bir öğretmenin aşağıdakilerden
hangisini yapması beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin isteklerini, ilgilerini ve ihtiyaçlarını
dikkate alması

Öğrencileri kendi öğrenmelerinden sorumlu tutması

Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını
istemesi

Öğrenilen bilgilerin başka alanlarda kullanılmasını
sağlaması

Öğrencilerin konuya dair ön bilgilerini harekete
geçirmesi

Bir coğrafya öğretmeni “Türkiye’de su kaynaklarının
verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurul-
ması doğru bir uygulama mıdır?” sorusuyla derse baş-
layarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tar-
tışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak
gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum
formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu
yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık
olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden
hangisine uygun bir örnek oluşturur?

A) B)

C) D)

E)

Görüş geliştirme Konuşma halkası

Gösterip yaptırma İstasyon

Forum

18.

19.

20.

Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders
işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri
tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı,
bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider.
Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek soru-
lar sorarak cevap vermelerini sağlar.

Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde
aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?

A) B)

C) D)

E)

Hazırbulunuşluk İpucu

Düzeltme Dönüt

Öğrenci katılımı

Tarih dersinde öğrencilerini, “Osmanlı Devleti’nin
kuruluşuyla ilgili temel olgular bilgisi” kazanımına
ulaştırmaya çalışan bir öğretmenin, derse girişte
öğrencilerin dikkatini çekmek üzere aşağıdakilerden
hangisini yapması, hedefe uygunluk ilkesi açısından
daha uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilere “Osman Bey’in Söğüt çevresindeki
tekfurlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalamasının nedeni
ne olabilir?” sorusunu sorması

“Siz Osman Bey’in yerinde olsaydınız nasıl bir
stratejiyle başlardınız?” şeklinde bir beyin fırtınası
yaptırması

Osman Bey ile Şeyh Edebali arasında kurulan güçlü
bağı anlatan bir olayı, anekdotu anlatması

Konuyla ilgili kavramları harita üzerinden anlatmaya
başlaması

Kuruluşta yerleşim yeri seçimiyle ilgili yaşanan bir
soruna çözüm üretmelerini istemesi

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Okuma yazma öğretmeye çalışan 1. sınıf öğretmeni,
yazma güçlüğü çeken iki öğrencisine her gün öğrettiği
iki harfin yazılışını önce izletir, sonra yardım ederek
parmaklarıyla havada, masada ve defterde bu harfleri
yazmalarını sağlar. Öğretmen öğrencilere, yapamadık-
ları durumda yardımcı olur. Daha sonra öğrencilerin
yazma becerisi ilerledikçe verdiği desteği yavaş yavaş
çeker.

Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangi-
sine en uygun örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Gösteri Yaptırma

Drama Rol oynama

Bilişsel çıraklık

Derslerinde öğrencilerin yaşamları boyunca karşı-
laşabilecekleri problem durumlarına karşı çözüm
yolları geliştirmelerini önemseyen bir öğretmenin
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Konuyla ilgili uygun kaynakları seçmesi

Rahatsız eden bir olay veya olguyu ortaya koyması

Genel durumları özel durumlarla sınırlandırması

Tek ve doğru bir çözüme ulaştırması

Elde edilen sonuçların uygulamasını yapması

Türkçe dersinde sözcük türlerini işleyen bir öğretmen
öğrencilerin sözcük türlerini karıştırdıklarını, önce öğ-
rendikleri sözcük türlerini yeni öğrendiklerinden ayıra-
madıklarını belirlemiştir.

Sunuş yoluyla öğretme stratejisi kullanan bu öğret-
menin aşağıdakilerden hangisini yapması sorunu
çözmesine yardım eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Örgütleyiciler kullanması

Bilgiyi örneklendirmesi

Sunum araçlarından yararlanması

Öğrencilerin bilgiyi kullanmasını sağlaması

İçeriği, belirli bir sırayla vermesi

23.

24.

25.

Biyoloji dersinde kullanılan bir kavramı anlamadığını
fark eden 9. sınıf öğrencisi Esra, ders çıkışı kütüpha-
neye gider ve bu kavramın anlamını araştırarak öğrenir.

Esra’nın bu davranışı, aktif öğrenmenin hangi öge-
sine daha uygundur?

A) B)

C) D)

E)

Argümantasyon Bilişsel strateji

Örgütleme Süreklilik

Öz düzenleme

Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan
arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişi-
nin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dö-
nem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da
öğrenmelerini etkilediğini söylerler.

Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme
üzerindeki etkisini ifade etmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğretim hizmetinin niteliği

Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği

Duyuşsal giriş özellikleri

Geri bildirim ve öğrenme eksikleri

Öğrenci sorumlulukları

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje
ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine
dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir.

Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluş-
turmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri
tarafından öğrenilmesini istemesi

Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı
ödülü alabileceğini belirtmesi

Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek
o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini
söylemesi

Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri
arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi

Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol
tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının
gerektiğini belirtmesi

Dersinde “doğal kaynaklarımız ve bunların verimli kulla-
nımı” konusunu işleyen bir öğretmen, öğrencilerine per-
formans görevi vermek istemektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uygun bir per-
formans görevi değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Konuyla ilgili bir broşür hazırlamak

Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak

Görsel ögeleri zengin bir afiş hazırlamak

Konunun hayatımızdaki önemini anlatan kısa bir şiir
yazmak

Olumsuz durumları betimleyen bir resim çizmek

28.

29.

Dersinde soru-cevap tekniğini kullanmasına rağmen
öğrencilerin yeterince derse katılmadıklarından ve
konuşmadıklarından yakınan bir öğretmen, bu sorunu
çözmek için meslektaşlarının fikrine başvurur ve
öneriler alır.

Aşağıdaki önerilerden hangisinin, bu problemin
çözümünde kullanılması daha uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin velileriyle görüşmek

Öğrencilerin cevaplarına uygun dönütler vermek

Öğrencilere katılımları için ısrar etmek

Dersin işlenişini tamamen öğrenciye bırakmak

Aniden soru sorarak öğrencilerin dikkatini çekmek

Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle
örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate
almadığı, daha önce uygulanan öğretim programların-
dan elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde
eleştiriler yapılmaktadır.

Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden
hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi
cevabı oluşturur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin
yapılması

Program felsefesinin belirginleştirilmesi

Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması

Öğrenme etkinliklerinin planlanması

Program geliştirmenin bir komisyon tarafından
yapılması

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı-
na yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması
planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili prog-
ramın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan
uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı
için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini
ister.

Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç
belirleme tekniğini kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Delphi Kaynak tarama

Progel (Dacum) SWOT analizi

Görüşme

Bir öğrenci tarih dersine çalışırken özet çıkarma ve
kavram haritaları hazırlamanın, etkili öğrenme yolları
olduğunun farkına vararak bunları uygular.

Öğrencinin bu uygulaması aşağıdaki bilgi
türlerinden hangisine daha uygun bir örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Sözel Kavramsal

Olgusal İşlemsel

Üst bilişsel

Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor,
kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda
kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi
öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir.

Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi
ifade eder?

A) B)

C) D)

E)

Öğretim programı Örtük program

Ekstra program İhmal edilen program

Gerçekleşen program

32.

33.

34.

Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap
vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına
ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur.
Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konu-
sunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri
“Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı,
bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.”
şeklinde özetlenmiştir.

Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felse-
fesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

İdealizm Daimîcilik

Esasicilik Yeniden kurmacılık

İlerlemecilik

Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel
eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun
yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihti-
yaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği
yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır.

Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme
temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

A) B)

C) D)

E)

Felsefi Toplumsal

Tarihî Ekonomik

Psikolojik

Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlan-
ması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıda-
kilerden hangisi yetkilidir?

A) B)

C) D)

E)

Okul müdürleri Millî Eğitim Müdürlükleri

Ders öğretmenleri Talim ve Terbiye Kurulu

Zümre öğretmenleri

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda
ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program
değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir.

Bu durumda, aşağıda verilen program değerlen-
dirme modellerinden hangisinin kullanılması        
en uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Stufflebeam - CIPP

Eisner - Eğitsel eleştiri

Tyler - Hedefe dayalı

Provus - Farklar yaklaşımı

Stake - İhtiyaca cevap verici

Ders kitabı yazarları, yapılan program değişikliği sonu-
cunda daha önceki kitapları revize etmek istemiştir.
Ancak programı inceleyince programın daha öncekin-
den çok farklı olduğunu, önceki kitaplarda bulunan
konuların programda ayrıntılı olarak yer almadığını
görmüşlerdir. Kitapta yer alacak bilgiye temel oluş-
turacak içeriği de kestiremediklerini fark etmişlerdir.

Buna göre, programla ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İçerik, amaca uygun olarak hazırlanmamıştır.

Materyal kullanımını sınırlandırmıştır.

Öğretmene yardımcı olacak şekilde hazırlanma-
mıştır.

Bilginin doğasıyla ilgili farklı bir yaklaşım sergilen-
miştir.

Öğretmenleri, kitap yazarlarına bağımlı hâle getir-
miştir.

38.

39.

Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen
bir öğretim programında, bütün konular için “eleş-
tirel düşünme” ortak yaklaşımının ön plana çıka-
rılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması

Çağımızın önemli becerilerinden biri olması

Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana
çıkması

Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok
hizmet etmesi

Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi

Öğrenen merkezli tasarımlardan “yaşantı merkezli”
tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi prog-
ramında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşım-
lardan hangisinin kullanılması daha uygundur?

A) B) C)

E)D)

Sorgulama Çekirdek Piramitsel

Modüler Sarmal

Hazırlanan bir öğretim programında öğrenciye kazan-
dırılacak nitelikler; kazanım, beceri ve değerler olarak
ifade edilmiştir. Öğretmen, dersini işleme ve öğretimi
değerlendirmede kullanmak üzere belirtke tablosu
hazırlamak istemektedir.

Buna göre, öğretmenin hazırlayacağı belirtke
tablosu hangi ögelerden oluşmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Konu, içerik ve kazanım

Kazanım, beceri ve değer

İçerik, hedef ve davranış düzeyleri

Konu, amaç ve davranış düzeyleri

İçerik, davranış alanları ve ünite

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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(I) Eda Öğretmen, dersini işledikten sonra öğrencilerine
bir sınav uygular. (II) Sınavı hazırlarken ilgili kazanımları
ve kazanımların ağırlıklarını göz önüne alarak bir belirt-
ke tablosu hazırlar. (III) Hazırladığı tabloya uygun olarak
sınavında 10 tane açık uçlu maddeye yer verir. (IV) Her
bir maddenin değerini 10 puan olarak belirler. (V) Uygu-
lama sonunda sınavdan en az 50 puan alan öğrencileri
başarılı sayacağını açıklar. (VI) Sınava giren Ayşe, 80
puan alarak sınavda başarılı olur.

Buna göre, ölçüt kaç numaralı cümlede belirtilmiş-
tir?

A) B) C) D) E)I III IV V VI

43.
 44. - 45.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden ken-
dilerine verilen konuyla ilgili bir kompozisyon yazmala-
rını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine verilen
iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kom-
pozisyon yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin
dönem boyunca okudukları kitap sayısı, kompozisyonu
yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet değişken-
lerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü
incelemiştir.

Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dönem boyunca okudukları kitap sayısı

Cinsiyet

Kompozisyonu yazma süresi

Konu seçme imkânı

Yazılı anlatım beceri düzeyi

Bu araştırmadaki değişkenlerden hangisi dolaylı
olarak ölçülür?

A)

B)

C)

D)

E)

Dönem boyunca okudukları kitap sayısı

Kayıtlı oldukları şube

Kompozisyonu yazma süresi

Konu seçme imkânı

Yazılı anlatım beceri düzeyi

44.

45.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 46. - 48.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi
eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve
eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle
yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı
yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen
arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde
aşağıdaki forma 0 - 4 puan arasında uygun gördüğü
puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en
düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini
göstermektedir.

Ölçütler Puan

Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola
çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma

Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve
çabuk hareketlerle yapabilme

Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme

Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu
zamanlamayla kullanabilme

Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin
vermeden etkili kullanabilme

Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip
edebilme

Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar topla-
narak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda
yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam
ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler
ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır.

Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş beceri-
lerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne
göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte
verilmiştir?

Amacına göre Ölçütüne göre

A)

B)

C)

D)

E)

Tanıma ve yerleştirme Mutlak

Tanıma ve yerleştirme Bağıl

Değer biçme Mutlak

Değer biçme Bağıl

Süreç izleme Bağıl

Motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değer-
lendirilmesinde kullanılan bu yaklaşımın, aşağıdaki-
lerden hangisiyle adlandırılması uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Performans değerlendirme

Akılcı değerlendirme

Modern değerlendirme

Ürün değerlendirme

İleri değerlendirme

Gözlemcinin kullanmış olduğu ölçme aracı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa yanıtlı sınav

Bütüncül dereceli puanlama anahtarı

Kontrol listesi

Derecelendirme ölçeği

Ürün dosyası

46.

47.

48.
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Bir öğretmen, bir testin iki paralel formunu 2 hafta aray-
la öğrencilerine uygulamıştır. Formların uygulanması
veya puanlanması esnasında karşılaşılabilecek olası
durumlar aşağıda verilmiştir:

I. Öğrencilerin ikinci uygulamada yorgun olmaları

II. Öğretmenin her iki uygulamada da toplam puanları
hesaplarken işlem hataları yapması

III. Toplam puanları düşük bulan öğretmenin, puanları
her iki uygulamada da ortalaması 65, standart sap-
ması 10 olacak şekilde artırması

Bu durumlardan hangileri, paralel formlar yöntemi
ile hesaplanan güvenirlik katsayısını düşürür?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

Aşağıda belirtilen değişkenler arasındaki ilişkiler-
den hangisi, kamu personel seçme sınavı eğitim
bilimleri testinin yordama geçerliği hakkında bilgi
verir?

1. Değişken 2. Değişken

A)

B)

C)

D)

E)

Testten alınan toplam
puanlar

Lisans mezuniyet not
ortalamaları

Testten alınan toplam
puanlar

Yeni atanan öğretmen-
lerin ilk yıl sonundaki
yeterlik puanları

2010 yılında uygulanan
testin madde ayırt
edicilik indeksleri

2011 yılında uygulanan
testin madde ayırt
edicilik indeksleri

Testin 2010 yılı
uygulamasından alınan
toplam puanlar

Testin 2011 yılı
uygulamasından alınan
toplam puanlar

2010 yılında uygulanan
testin madde güçlük
indeksleri

2011 yılında uygulanan
testin madde güçlük
indeksleri

49.

50.

Bir şiddet eğilimi ölçeği geliştirme çalışmasında şu
işlemler yapılmıştır:

 Maddelerin, saldırganlık durumlarını uygun biçimde
örneklediği, uzman kanılarına başvurularak
irdelenmiştir.

 Öğrencilerin ölçekte yer alan maddeleri cevapla-
mak için kaç dakikaya ihtiyaçlarının olacağı, dene-
me uygulamalarında gözlenmiş ve ölçekteki madde
sayısı bu doğrultuda azaltılmıştır.

 Ölçek uygulanmasından elde edilen puanlara bakıl-
dığında erkek öğrencilerin daha yüksek puanlara
sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durumun, erkek
öğrencilerin kız öğrencilere göre şiddete daha eği-
limli oldukları bilgisiyle uyum içinde olduğu belir-
lenmiştir.

 Ölçekten elde edilen puanların merkezî eğilim ve
değişkenlik istatistikleriyle Cronbach’ın alfa katsayısı
hesaplanmıştır.

Yapılan bu işlemler, ölçme aracının hangi özelliği
hakkında bilgi vermez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kullanışlılık

Kapsam geçerliği

Yapı geçerliği

Ölçmenin standart hatası

Objektiflik

51.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Bir öğretmen, geliştirdiği 5 seçenekli 20 maddelik çok-
tan seçmeli testin cevap anahtarını aşağıdaki örüntüyü
oluşturacak şekilde hazırlamıştır.

Cevap anahtarındaki ilk 10 maddedeki örüntüyü fark
eden bazı öğrenciler, geride kalan maddeleri okumadan
doğru cevaplamışlardır.

Bu öğrenciler için elde edilen ölçme sonuçlarının
hangi niteliği düşüktür?

A) B)

C) D)

E)

Puan ortalaması Kullanışlılık

Yapı geçerliği Puanlama objektifliği

Kapsam geçerliği

52. Bir öğretim üyesi, üniversite 2. sınıf öğrencilerine ölçme
ve değerlendirme ara sınavında sormak üzere aşağıda-
ki çoktan seçmeli maddeyi hazırlamıştır.

Korelasyon, iki değişken arasındaki ilişkinin
derecesini verir. İki değişken arasındaki ilişkinin
derecesini veren katsayıya korelasyon adı verilir ve
rXY ile gösterilir. Aşağıdaki korelasyon değerlerinden
hangisi daha zayıf bir ilişkiyi gösterir?

a. 0,05

b. 0,11

c. 0,21

d. 0,57

e. 0,68

Öğretim üyesinin hazırlamış olduğu maddede, çok-
tan seçmeli maddelerin yazılmasında dikkat edilme-
si gereken esaslardan hangisi gözetilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Maddenin yalnız bir doğru yanıtı olmalıdır.

Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.

Seçenek sayısı, testin hitap ettiği öğrenci düzeyine
uygun olmalıdır.

Madde kökünde gereksiz açıklamalardan kaçınılma-
lıdır.

Noktalama işaretlerine ve imla kurallarına uyulma-
lıdır.

53.
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Aşağıda 8. sınıf öğrencileri için hazırlanmış, sözlü ve
yazılı sınav sorusu örnekleri ile ev ödevi örnekleri veril-
miştir.

Sözlü Sınav Sorusu

A1. 18. yüzyıl öncesinde, Osmanlı
İmparatorluğu’nda merkezî hazinenin gelir
kaynaklarından ikisini açıklayınız.

A2. Osmanlı İmparatorluğu’nda maliye sistemini
anlatınız.

Yazılı Sınav Sorusu

B1. Ülkemizin 81 ilinden biri olan ve güneyde
yer alan Antalya’nın, Akdeniz’e kıyısı olması
nedeniyle sahip olduğu coğrafi özellikleri
yazınız.

B2. Antalya’nın bitki örtüsü ve iklim özellikleri
arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Ev Ödevi

C1. 30 x 60 cm boyutlarında, üzerinde en büyük
beş gölümüzün, sıra dağlarımızın ve en
büyük üç platomuzun gösterildiği bir
kabartma Türkiye haritası hazırlayınız.

C2. Beyaz renkte hazırlanmış ve size verilmiş
olan kabartma Türkiye haritasında en büyük
beş gölümüzün, sıra dağlarımızın ve en
büyük üç platomuzun adlarını üzerlerine
yazınız ve bunları farklı renklerde boyayınız.

Soru yazım ilkeleri göz önüne alındığında bir öğret-
menin sırasıyla sözlü sınav sorusu, yazılı sınav so-
rusu ve ev ödevi örneklerinden hangilerini seçmesi
beklenir?

A) B)

C) D)

E)

A1, B1, C1 A1, B2, C1

A1, B2, C2 A2, B1, C1

A2, B1, C2

54.
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 55. - 56.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

2000 öğrencinin bulunduğu bir okuldan, matematik bilgi
yarışması için 4 kişilik bir takımın oluşturulması hedef-
lenmektedir. Takıma alınacak başarılı öğrencileri seç-
mek amacıyla okuldaki tüm öğrenciler 50 maddelik
çoktan seçmeli bir başarı testine alınacaktır.

Belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanan bir sınav-
dan alınan puanların frekans grafiğinin aşağıdaki-
lerden hangisine en yakın olması beklenir?

A) B)

C) D)

E)

25

50

75

100

50

Frekans

Puan0

100

25

50

75

50 Puan

Frekans

0

25

50

75

100

50 Puan

Frekans

0 50

25

50

75

100

Puan

Frekans

0

25

50

75

100

50 Puan

Frekans

0

55.

Yapılan bu değerlendirme işleminde, mutlak ölçüt
kullanılmasına bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisi gözlenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Takım için yeterli sayıda öğrenci bulunamayabilir.

Öğrencilerin başarı düzeyleri belirlenemeyebilir.

Yeterli objektiflik sağlanamayabilir.

Ölçmenin standart hatası istenenden çok büyük
olabilir.

Sınavın kullanışlılığı çok düşük olabilir.

Bir öğretmen, 100 öğrenciye uygulamış olduğu testten
elde edilen ham puanları z standart puanlarına dönüş-
türmüştür. Aşağıdaki tabloda, beş öğrencinin ham
puanları ve z puanları verilmiştir.

Öğrenci Ham puan z puanı

Kemal 100 1,5

Nuri 90 1

Fatma 70 -0,5

Zeynep 50 -1

Mehmet 30 -2

Öğretmen bir öğrencinin puan dönüşümünde hata
yaptığına göre, hatalı puan hangi öğrenciye aittir?

A) B) C)

E)D)

Kemal Nuri Fatma

Zeynep Mehmet

56.

57.
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Bir tarih öğretmeni, 6A ve 6B şubelerindeki öğrencilere
aynı testi uygulamıştır. Şubelerdeki puan dağılımına ait
betimsel istatistikleri aşağıdaki tabloda vermiştir.

6A 6B

Öğrenci Sayısı 36 34

En Düşük Puan 8 4

En Yüksek Puan 40 36

Aritmetik Ortalama 25,50 18,74

Standart Sapma 5,13 9,11

Bu tabloya göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

6A şubesinin puan aralığı, 6B şubesinin puan
aralığından daha geniştir.

6A şubesindeki puanlar, 6B şubesindeki puanlardan
daha homojen bir dağılım göstermiştir.

6B şubesi, tarih testinde 6A şubesinden daha
başarılı olmuştur.

6A şubesinde, testteki tüm maddeleri doğru
cevaplayan en az bir öğrenci vardır.

6B şubesindeki puan dağılımı sola çarpıktır.

58. Aşağıda, 8. sınıf öğrencilerine uygulanan uluslararası
bir sınavın fen bilimleri alt testinde yer alan çoktan
seçmeli bir madde, bu maddenin ölçtüğü bilişsel düzey
ve madde istatistikleri verilmiştir.

Canlılarda büyük ve karmaşık yapıdaki moleküller
parçalanarak daha basit ve küçük moleküller
hâline dönüşür.

Bu olaya ne denir?

a. Boşaltım

b. Emilim

c. Sindirim

d. Dolaşım

Bilişsel düzey Hatırlama

Madde güçlük indeksi (p) 0,21

Madde ayırt edicilik indeksi (r) 0,61

Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Başarı düzeyi yüksek öğrencilerle düşük olanları
ayırt etmekte yetersizdir.

Madde testten çıkarılırsa iç tutarlık katsayısı artar.

Testi alan öğrencilerin çoğunluğu tarafından doğru
cevaplanmıştır.

Öğrencilerin test puanları arttıkça maddeyi doğru
cevaplama olasılıkları artmaktadır.

Üst düzeyden bir düşünme becerisini ölçmektedir.

59.
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Bir okuldaki 7. sınıf öğrencilerine 5 seçenekli bir
İngilizce testi uygulanmıştır. Testteki ilk üç maddenin
alt grup-üst grup yöntemiyle madde analizini gösteren
tablo aşağıda verilmiştir. Altı çizili seçenekler anahtar
cevaptır.

Bu maddelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

Madde 
No 

Grup 
Öğrenci 
Sayısı 

Seçenekler 

A B C D E 

1 
Üst 25 0 15 6 4 0 

Alt 25 4 12 3 6 0 

2 
Üst 25 2 2 20 1 0 

Alt 25 5 8 6 2 4 

3 
Üst 25 4 3 9 4 5 

Alt 25 6 4 5 2 8 

 

A)

B)

C)

D)

E)

Madde 1 ve madde 3’ün ayırt edicilikleri birbirine
eşittir.

Madde 2, madde 1’den daha ayırt edici bir
maddedir.

Madde 1, diğer ikisine göre daha zordur.

İlk üç maddeden alınan puanların ortalaması
1,25’tir.

Madde 3’ün C çeldiricisi, beklenen yönde işlemiştir.

60. Bazı ana ve babalar çocukları büyüdükçe onları hata-
larından ve başarısızlıklarından dolayı daha fazla eleş-
tirmektedir. Bunun sonucunda, çocuklarda başarısızlık
kaygıya neden olmaktadır. Başarısızlık kaygısı olan
bazı bireyler de daha sınav salonuna giderken kaygı
yaşamaya başlamaktadır.

Buna göre, bir öğrencinin sınav salonuna giderken
sınav kaygısı yaşamaya başlaması aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Genelleme

Ayırt etme

Kendiliğinden geri gelme

Üst düzey koşullanma

Olumsuz pekiştirme

Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim 1. sınıfa başlayan
öğrencilerin ana babalarından ayrılmalarını kolaylaş-
tırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı olmak için
öğretim yılının başında uyum haftası düzenlemiştir. Bu
haftada; öğrencilerin öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını,
sınıflarını ve okul binalarını tanımalarını sağlayan eğ-
lenceli etkinlikler yapılmıştır. Bu etkinliklerle öğrencilerin
okuldaki idarecilerle ve çalışanlarla tanışmaları sağlan-
mıştır. En sonunda öğrencilere sınıflarına geçip sıralara
oturmaları söylenmiştir.

Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu
kolaylaştırmak ve korkularını yenmelerine yardımcı
olmak amacıyla düzenlenen bu uygulamayı en iyi
açıklayan yöntem veya teknik aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Zincirleme yöntemi

Eşik yöntemi

Sistematik duyarsızlaştırma

Programlı öğretim

Öz düzenleme

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.17



 

 

 

2012 – KPSS / EB–CÖS

Öğrencilerin dikkat sürelerinin kısa olmasından dolayı
eğitimde birçok etkinlik 30-40 dakikayı geçmeyecek
şekilde düzenlenir. Buna rağmen, ilköğretime yeni
başlayan öğrencilerin ilk haftalarda dikkat süreleri daha
kısadır ve hızlı bir şekilde düşer. Bu durumu bilen Aylin
Öğretmen, yılın başında yapılan etkinliklerin sürelerini
15-20 dakika ile sınırlarken, daha sonraki haftalarda
çalışma sürelerini kademeli olarak artırmıştır.

Aylin Öğretmen’in öğrencilerin dikkat sürelerini
artırmak için uyguladığı bu yöntem aşağıdakilerden
hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Kendini ayarlama Eşik yöntemi

Isındırma yöntemi Zihinsel disiplin

Zaman yönetimi

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni öğrenmiş bir kişi, yıllar
sonra Hitabe’yi tekrar hatırlamaya çalıştığında sadece
ilk birkaç cümlesini hatırlamakta, geri kalanını hatırlaya-
mamaktadır.

Bu durum, öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

İleriye ket vurma Yakınlık etkisi

Olumsuz transfer Geriye ket vurma

Öncelik etkisi

Buğra, ayakkabı bağcıklarını bağlamakta zorlanmak-
tadır. Babası ona ayakkabı bağlamanın kolay bir yolunu
öğretir. Daha sonraları Buğra ayakkabılarını kolayca
bağlayıp çözer.

Buğra’nın bu öğrenme davranışı aşağıdakilerden
hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Edimsel koşullanma Özümleme

Dengeleme Yakın gelişim alanı

Uyum sağlama

63.

64.

65.

Çocukluğunu köyde kuzularla, koyunlarla geçiren
Hasan, liseden sonra veterinerlik fakültesinde öğrenim
görmeye başlamıştır. Hasan bazı derslerde, diğer
öğrencilerden daha çabuk ve daha iyi öğrenmektedir.

Hasan’ın diğer öğrencilerden daha iyi öğrenmesine
temel oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

İlgi Olgunlaşma

Zekâ düzeyi Performans düzeyi

Kültürel-çevresel etki

Üniversitede kimya dersinde, bir öğretim elemanı
öğrencilerine deney için sıvı hâlinde bir bileşik verir ve
bu bileşiği oluşturan elementleri bulmalarını ister.

Derste öğrencilerin bileşiği oluşturan elementleri
bulmaları, en iyi aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-
nabilir?

A) B)

C) D)

E)

Örtük öğrenme Alış yoluyla öğrenme

Tam öğrenme Keşif yoluyla öğrenme

Akran destekli öğrenme

Yüksel Bey yeni aldığı elbise dolabının kurulum yöner-
gesine bakarak önce küçük parçaları birleştirmiş, sonra
da birleştirdiği parçaları ilgili yerlere tutturarak dolabı
kurmayı başarmıştır.

Yüksel Bey’in elbise dolabını kurmada kullandığı
kurulum yönergesi hangi türden bilgiyi içermek-
tedir?

A) B) C)

E)D)

Bildirimsel Açıklayıcı İşlemsel

Yöntemsel Araçsal

66.

67.

68.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Ayla Öğretmen dersin başında; dersin hedefleri, derste
işlenecek konular ve uygulamalar konusunda öğrencile-
re bilgi vermiştir.

Ayla Öğretmen’in bu uygulaması, öğrenmede hangi
bilişsel sürece yöneliktir?

A) B)

C) D)

E)

Algılama Dikkat

Anlamlandırma Kodlama

Hatırlama

 Sunulan bilginin özelliğini belirlemek

 Sunulan bilgi ile ilişkili uzun süreli bellekteki mevcut
bilgi veya şemayı belirlemek

 Uzun süreli bellekteki mevcut bilgi ile yeni gelen
bilginin kısa süreli bellekte nasıl etkileşeceğini
belirlemek

 Yeni gelen bilginin uzun süreli bellekte nasıl
depolanacağını belirlemek

Yukarıda verilen kısa süreli bellekte bilginin
işlemden geçirilme aşamaları, hangi bilişsel süreçle
gerçekleştirilir?

A) B)

C) D)

E)

Gruplama Kodlama

Otomatikleştirme Tekrar

Hatırlama

Arkadaşları Selim’e, hafta sonu grup olarak sinemaya
gitmeyi teklif eder. Selim yorgun olduğunu, hafta sonu
evde kalıp dinlenmek istediğini söyler ama arkadaşları
ısrar ettiği için teklifi kabul eder. Ancak bir süre sonra
Selim arkadaşlarına verdiği sözü unutur.

Selim’in arkadaşları ile buluşmayı unutması, aşa-
ğıda verilen unutma türlerinden hangisine örnektir?

A) B)

C) D)

E)

Bastırma Bozulma

Karışma Yanlış yerleştirme

Bilgiyi değiştirme

69.

70.

71.

Ayhan ders çalışırken önemli gördüğü kısımları fosforlu
kalemle işaretlemekte, bazen de ilgili kısmın yanına
kısa, küçük notlar almaktadır.

Ayhan ders çalışırken aşağıdakilerden hangisini
kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Planlama Kodlama

Bilişi yönetme Haritalama

Kavrama

Sema Hanım’ın çok sevdiği bir televizyon dizisi vardır.
Her seferinde diziyi zevkle seyredip bir sonraki hafta
dizide neler olacağını merakla beklemektedir.

Sema Hanım’ın dizinin bir sonraki bölümünü me-
rakla beklemesi, aşağıdaki algılama yasalarından
hangisiyle açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Pragnanz Benzerlik

Süreklilik Yakınlık

Tamamlama

 Çözüm öncesinde çözüme geçiş ani ve tamdır.

 Kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır.

 Kazanılan bir ilke, diğer problemlerin çözümüne
kolayca uygulanır.

Hangi öğrenme türünde yukarıda verilen öğrenme
özelliklerinin tümü görülür?

A) B)

C) D)

E)

Gizil Tam

Kodlayarak İçgörüsel

Sosyal

72.

73.

74.
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İsmet Öğretmen derste su içen bir öğrenciyi gördü-
ğünde onu uyarmış ve bu davranışı doğru bulmadığını
belirtmiştir. Kemal Öğretmen ise aynı durumda öğren-
cinin su içmesinin sorun olmadığını düşünerek hiç tepki
vermemiştir.

Bu iki öğretmenin aynı uyarıcıya farklı tepkiler ver-
mesi, insancıl eğitim ilkelerinden hangisiyle en iyi
açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsan davranışlarını, kendi öznel gerçeği tayin
etmektedir.

İnsan hem aktif hem de reaktif bir varlıktır.

Anlamlı öğrenme, öğrenilen konu öğrencilerin amaç
ve ihtiyaçlarına uygun olarak algılandığında
gerçekleşir.

İnsanın tek ve temel güdüsü, kendisini
gerçekleştirme ihtiyacından kaynaklanır.

Davranış bozuklukları, güvensizlik sonucunda
ortaya çıkmaktadır.

Ayşegül Öğretmen dersindeki bazı konuları bilgisayarda
hazırladığı sunular yardımıyla öğrencilere öğretmeye
çalışır. Konunun öğrencilerin dikkatini çekmesi için sunu
sayfalarına renkli ve hareketli resimler koyar. Ancak bir
süre sonra, öğrettiği konularla ilgili öğrencilerin neler
hatırladığını test ettiğinde, öğrencilerin sunularda veri-
len bilgilerden çok, renkli ve hareketleri resimleri hatır-
ladıklarını görür.

Öğrencilerin, asıl öğretilmek istenen konuları hatır-
lamak yerine, daha çok dikkat çekici resimleri hatır-
lamaları öğrenmede aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Sönme Gölgeleme

Yetersiz koşullanma Yanlış kodlama

Yakınlık ilkesi

75.

76.

Küçük Şule pudingi çok sever. Annesinden sık sık
puding yapmasını ister. Şule’nin puding isteği ile baş
edemez hâle gelen annesi, bir gün koca bir tencere
puding yapıp kızının önüne koyar. Bundan sonra Şule
annesinden bir daha puding istemez.

Şule’nin annesi, aşağıdaki davranış biçimlendirme
yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Zıt tepki Alıştırma

Bıktırma Karşı karşıya getirme

Duyarsızlaştırma

Öğretmenler öğrencilerinin bazı matematiksel işlemleri
daha kolay ve çabuk yapabilmeleri için öğrencilerine
çarpım tablosunu ezberletir.

Bu uygulamayı yapan öğretmenlerin aşağıdaki ko-
şullanma ilkelerinden hangisini kullandığı söylene-
bilir?

A) B)

C) D)

E)

Bitişiklik İşaret öğrenme

Ayırt etme Uyarıcı genellemesi

Genelleme

Cemil, otomobiliyle yol alırken kısa bir süre önce
kendisini sollayarak geçen araç sürücüsünün bir polis
ekibi tarafından durdurulduğunu ve sürücüye ceza
yazılmakta olduğunu görür. Bu durum, Cemil’in yolun
kalan kısmında otomobilini sürerken hız sınırını
aşmamaya özel bir gayret göstermesine neden olur.

Sosyal öğrenme kuramı açısından değerlendirildi-
ğinde, Cemil’in bu davranışını en iyi açıklayan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Öz düzenleme Dolaylı ceza

Olumsuz pekiştirme Doğrudan ceza

Dolaylı duygu

77.

78.

79.
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Öğrencilerin verimli bir öğrenme gerçekleştirebilmeleri
için güdülenmenin çok önemli olduğunu bilen bir öğret-
men, derse öğrencilerinin güdülenme düzeylerini
artırarak başlamak ister.

Öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması
öğrencileri güdülemede yetersiz kalır?

A)

B)

C)

D)

E)

Derse gündemdeki konulardan bahsederek
başlaması

Derse konuyla ilgili ilginç ve şaşırtıcı bir soruyla
başlaması

Dersin konusuyla öğrencilerin hoşlandıkları
etkinlikler arasında bağlantı kurması

Dersin konusuyla ilgili merak uyandırması

Dersi görsel ve işitsel materyal yardımıyla işlemesi

Can, ablası oyun hamuruyla arabalar yaparken onu
izler. Ablası gibi, önce arabanın tekerleklerini ve gövde-
sini yapmaya, sonra da bunları dikkatlice birleştirmeye
çalışır. Ablasının oyun hamurundan yaptığı renk renk
arabaları kendisi de yapmak ister ancak hamurlara
sadece kabaca şekiller verebilir.

Buna göre Can, gözlem yoluyla öğrenmenin hangi
aşamasında zorluk yaşamaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Dikkat Akılda tutma

Zihinsel deneme Uygulama

Güdülenme

80.

81.

Yasemin, coğrafya dersinin sınavlarından sürekli düşük
not almaktadır. Başarılı arkadaşlarının bu dersi nasıl
çalıştıklarını gözlemleyen Yasemin, birkaç arkadaşını
gözlemledikten sonra kendisi için uygun olan çalışma
yöntemlerini, araçlarını ve uygun çalışma zamanını
saptayarak işe koyulur ve sonunda hedeflediği başarıya
ulaşır.

Sosyal öğrenme kuramına göre, Yasemin’in başarısı
aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dolaylı öğrenme kapasitesi

Öz düzenleme kapasitesi

Öz yargılama kapasitesi

Karşılıklı belirleyicilik ilkesi

Öz yeterlik algısı

İlköğretim öğrencisi Fatma, babasına sınıf öğretmeni-
nin, arkadaşlarının ve kendisinin istek, ilgi ve ihtiyaç-
larına dikkat ettiğini ve yardımcı olmaya çalıştığını
söyler.

Buna göre, Fatma’nın sınıf öğretmeni aşağıdaki
yaklaşımlardan hangisine daha uygun davranmak-
tadır?

A) B)

C) D)

E)

Öğrenme temelli Bilişsel

Davranışçı İnsancıl

Öğretmen merkezli

Bireyi ve onun içinde bulunduğu durumu anlayabilmek
için bütün durumu yani öğrencinin ailesini, okulunu ve
doğal çevresini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu görüş, aşağıda verilen kuramlardan hangisiyle
en iyi örtüşmektedir?

A) B)

C) D)

E)

Sosyal öğrenme Davranışçı

Alan Psikoanalitik

İnsancıl

82.

83.

84.
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Deniz, mantık dersinden korkmakta ve bu dersten
başarısız olacağını düşünmektedir. Buna rağmen dersi
dinlemeye ve anlamaya çalışmaktadır. Deniz bir gün
derste öğretmeninin sorduğu sorulara üst üste birkaç
kez doğru cevap verdikten sonra ders onun için zevkli
bir hâle dönüşmüş, başarısında artış olmuştur.

Sosyal öğrenme kuramına göre, Deniz’in başarısı
aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Öz düzenleme kapasitesi artmıştır.

Öz yargılama kapasitesi artmıştır.

Öz yeterlik algısı değişmiştir.

Dolaylı yaşantılar öğrenciyi motive etmiştir.

Akılda tutma süreci gelişmiştir.

Sınıf öğretmeni, okul rehber öğretmenine Tülay’ın
öğrenme güçlüğü olduğundan şüphelendiğini söyler.
Tülay ile görüşen rehber öğretmen, Tülay’ın annesinin,
kızının okurken yaptığı en ufak hatada “Sen zaten oku-
mayı öğrenemeyeceksin.” diyerek ona ceza verdiğini,
Tülay’ın da bu nedenle çaba göstermeyi bıraktığını fark
eder.

Tülay’ın yaşadığı deneyim aşağıdakilerden hangisiy-
le açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Öğrenilmiş çaresizlik Gerileme

Kaygı Tükenmişlik

Dışsallaştırma

Ayşe Öğretmen ders anlatırken konunun önemli nokta-
larını vurgulamak için sesini yükseltmekte, tahtadaki
bazı kelimelerin altını çizmektedir. Bu davranışının,
öğrencilerin temel bilgiye odaklanmasına yardımcı
olacağını düşünmektedir.

Ayşe Öğretmen’in bu uygulaması, aşağıdakilerden
hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Sosyal öğrenme Bitişiklik

Sistematik davranış Duyuşsal öğrenme

Bilgiyi işleme

85.

86.

87.

Ahmet Bey, hastalığı nedeniyle yakın geçmişte olup
bitenleri hatırlayamamaktadır. Ancak satranç oynamak-
ta ve bu oyunun kurallarını hatırlamada hiçbir güçlük
çekmemektedir.

Buna göre, Ahmet Bey’in hangi belleğinde bozulma
olduğu söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yalnızca anlamsal

Yalnızca anısal

Anlamsal ve anısal

Anısal ve işlemsel

İşlemsel ve anlamsal

Zor bir matematik probleminde ilk defa kareköklü
ifadelerle karşılaşan Metin, içinde karekök geçen tüm
soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz olarak değerlendirmek-
tedir. Bu tür bir soru gördüğünde kaygılanmakta ve
çözemeyeceğini hissetmektedir. Bunun sonucunda da
soruyu çözmekten hemen vazgeçmekte ve başka bir
soruya geçmektedir.

Metin’in kareköklü soruları sıkıntılı ve anlaşılmaz
olarak değerlendirmesi ve kaygılanması aşağıdaki-
lerden hangisiyle açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Klasik koşullanma

Alışkanlık

Edimsel koşullanma

Transfer

Genelleme

88.

89.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Trigonometri formüllerini öğrenmede zorlanan Ercan,
formülleri farklı renklerdeki kâğıtlara yazarak evin giriş
kapısından odasına doğru yapıştırmıştır. Sınavda hatır-
laması gerektiğinde yürüdüğü güzergâhı göz önüne
getirmekte ve ilerleme sırası ile formülleri hatırlamak-
tadır.

Ercan, aşağıda verilen bellek destekleme yöntem-
lerinden hangisini kullanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Çengel Zincirleme

Yerleşim Askı sözcük

Anahtar sözcük

Yaşamın ilk iki yılında, bebeğin deneyimlerine bağlı
olarak duyusal motor alanında kapsamlı bir gelişme
olur. İç kulaktaki vestibular sistem, hareket ve denge
duyularını yönetir ve diğer duyu sistemlerini etkiler. Bazı
bulgular, bebeklerde ve yeni yürümeye başlayan çocuk-
larda vestibular sistemin yeterince uyarılmamasının
daha sonra öğrenme zorluklarına neden olabildiğini
göstermektedir.

Bu sistemin, yaşamın ilk yıllarında yeterince uyarıl-
maması sonucunda ortaya çıkan öğrenme zorluk-
larını aşağıda verilen gelişim kavramlarından han-
gisi en iyi açıklar?

A) B)

C) D)

E)

Olgunlaşma Kritik dönem

İlerleme Büyüme

Dengeleme

90.

91.

Büyük bir hevesle ilköğretime başlayan Hakan, ikinci
dönemde okuma ve yazmayı öğrenir. Ancak yıl sonun-
da annesinin istediği gibi, çizgiyi taşırmadan düzgün bir
şekilde yazmayı başaramaz.

Hakan’ın düzgün yazamamasının sebebi aşağıda-
kilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Okuldan bıkması

Annesinin düzgün yazması için baskı yapması

Küçük kas gelişiminin yeterince tamamlanmaması

Öğretmeninin yeterince ilgi göstermemesi

Ellerini, kollarını etkili kullanamaması

Zihin gelişiminde “hacim korunumu” özelliğinin kazanıl-
masıyla ilgili ilkel kabile çocukları üzerinde yapılan bir
deneyde, aynı miktarda su çocukların gözlerinin önünde
farklı biçimlerdeki cam bardaklara doldurulmuş ve mik-
tarının değişip değişmediği sorulmuştur. Çocukların bu
soruya 11-12 yaşından önce doğru cevap veremedikleri
gözlenmiştir.

İlkel kabile çocuklarının, bardağın biçimi değişse
bile, suyun miktarının değişmeyeceğini ayırt edeme-
melerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi-
siyle açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Eğitim eksikliği

Yeterince olgunlaşmama

Yetersiz beslenme

Yaşantı eksikliği

Yaşlarının küçük olması

92.

93.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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İlköğretim birinci sınıfa devam eden Emre, bir gün
okuldan geldikten sonra “Baba, öğretmenimiz 'Okulların
tatil olmasına aşağı yukarı iki hafta kaldı.' dedi. Aşağı
yukarı ne demek?” diye sorar.

Emre’nin zihinsel gelişim dönemi özellikleri dikkate
alındığında, babasının aşağıdakilerden hangisini
yapması daha uygun olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Birbirine yakın büyüklükteki iki nesneyi göstermesi

“Hemen hemen”, “yaklaşık olarak” anlamına
geldiğini söylemesi

Sözlükten bakıp anlamlarını anlatması

Merdivenden, önce aşağı inip sonra yukarı çıkarak
göstermesi

Henüz yaşının küçük olduğunu, zamanı gelince
anlayacağını söylemesi

Kemal Bey çok disiplinli, otoriter bir babadır. Evdeki
herkesi sürekli kendi koyduğu kurallara uymaya
zorlayan ve koyduğu kuralların tartışılmasına kesinlikle
izin vermeyen birisidir. Örneğin, hafta sonlarında,
tatillerde bile evdeki herkesin en geç saat 07.00’de
kalkmasını ve kahvaltıda hazır olmasını ister.

Kemal Bey’in katı, kuralcı ve kurallarından taviz
vermeyen kişiliği, hangi gelişim dönemindeki
olumsuz ve yanlış ana baba tutumları sonucunda
oluşmuş olabilir?

A) B) C)

E)D)

Genital Oral Fallik

Latent Anal

94.

95.

Savaş, lise son sınıfta olmasına rağmen hâlen ne
yapacağına, ne olmak istediğine karar verememiştir.
Henüz kendine özgü bir dünya görüşüne ve geleceğiyle
ilgili bir plana sahip olmadığı gibi, bunun için bir şeyler
yapmaya da çalışmamaktadır.

Savaş’ın kendi kimliği ve geleceğiyle ilgili henüz bir
karar verememesi ve vermek için de bir çaba göster-
memesi, hangi kimlik statüsünün göstergesidir?

A) B)

C) D)

E)

Sorumsuz Sorundan kaçan

İpotekli Kaygısız

Dağınık

Arkadaşına gitmek isteyen Seher, izin vermediği için
annesine çok kızmış ve onunla tartışmıştır. Bu olaya
şahit olan babaannesi Seher’e “hanım kız” olması,
öfkesini kontrol etmesi ve annesine saygılı olması
gerektiğini söyler.

Bu olayda, babaannenin tavsiyesinde hangi ahlaki
gelişim özelliği vurgulanmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanun ve düzene uyma

İyi çocuk olma

Sosyal sözleşme

Evrensel ahlak

Toplum kurallarına uyma

Birgül’ün annesi; bazen ona bir zarar gelir diye, bazen
de yapamaz, beceremez diye Birgül’ün yapacağı birçok
işi kendisi yapar ve onun yapmasına izin vermez.

Annenin bu aşırı koruyucu tutumu, Birgül’ün  
öncelikle hangi kişilik özelliğini kazanmasını
engeller?

A) B)

C) D)

E)

Yeterlilik Çalışkanlık

Özerklik Özsaygı

Verimlilik 

96.

97.

98.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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70 yaşındaki Hüseyin Dede sinirli, hırçın ve mutsuz
birisidir. Sürekli evdekilere bağırır, çağırır ve hiçbir
şeyden memnun olmaz. Mutsuzluğunun nedeni
olduklarını düşündüğü için devamlı çevresindekileri
suçlar.

Psikososyal gelişim kuramına göre, Hüseyin
Dede’nin psikolojik durumu aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Stres Umutsuzluk

Yalnızlık Hoşnutsuzluk

Değersizlik

Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat bulduğunda sık
sık tiyatroya gider. Son zamanlarda işlerinin yoğunlu-
ğundan yeni bir oyuna gidememiştir. Bu yüzden, uzun
zamandır tiyatroya gidememenin eksikliğini hissetmek-
te ve tiyatroya gitmenin bir fırsatını kollamaktadır.

Oya Hanım’ın tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden
bir ihtiyaçtır?

A) B)

C) D)

E)

Rahatlama Bilme, tanıma

Yakınlık Estetik

Saygınlık

99.

100.

Yapılan bir araştırmada; bakımevine getirilen terk
edilmiş, yeni doğmuş bebeklerin bakıcılar tarafından
beslenme, temizlik gibi günlük bakımlarının yapılmasına
rağmen bazılarının yaşamadığı görülmüştür.

İhtiyaç kuramına göre, gerekli bakımları yapıldığı
hâlde bebeklerin yaşamlarını yitirmelerinin           
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sevgi, ilgi görme ihtiyacı da hayatta kalma
ihtiyaçlarındandır.

Bakımevleri, bebeklerin gelişim özelliklerine göre
düzenlenmemiştir.

Bakımevleri, ait olma ihtiyacını karşılamada
yetersizdir.

Bebekler, kendilerini güvende hissetmemektedir.

Bakımevleri, asgari koruma standartlarına göre
düzenlenmiştir.

Doğuştan görme engelli Ahmet, yetişkinlik döneminde
gerçekleştirilen bir ameliyatla görme yetisini kazanır.
Ancak bu yetiyi kullanma düzeyi, görme problemi ol-
mayan bireylerle aynı seviyeye ulaşamaz.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açık-
lanabilir?

A) B)

C) D)

E)

Uyum sağlama Bireysel farklılıklar

Dengeleme Olgunlaşma

Yaşantı

Emre, yeni başladığı Anadolu lisesinde, alanlardan
kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek iste-
mektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Emre’ye
verilmesi gereken en uygun rehberlik hizmetidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişisel rehberlik

Eğitsel rehberlik

Bireysel psikolojik danışma

Bilgi toplama ve yayma

Oryantasyon

101.

102.

103.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Okul rehber öğretmeni öğrencilerle bir oryantasyon
çalışması yapmış ve yaptığı uygulamaların ne derece
etkili olduğunu araştırmak istemiştir. Bu konuda bilgi
toplamak amacıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin
gözlem, görüş ve önerilerinden yararlanmıştır.

Okul rehber öğretmeninin yaptığı bu çalışma,
rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilgi verme

Bilgi toplama

Yöneltme ve yerleştirme

İzleme

Müşavirlik (Konsültasyon)

Bir öğretmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve
üzgün olan öğrencisine yardım etmek için
aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Ana babası ile görüşmek

Okul müdürüne yönlendirmek

Rehberlik araştırma merkezine yönlendirmek

Okul rehber öğretmenine yönlendirmek

Sınıf rehber öğretmeninden onun hakkında bilgi
almak

Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna
aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Okul müdürü

Okul müdür yardımcısı

Okul rehber öğretmeni

Rehberlik araştırma merkezi müdürü

Okul müdür başyardımcısı

104.

105.

106.

Bir ilköğretim okulunun bahçesinde, bir öğrenci teneffüs
sırasında silahlı saldırıya uğrar. Bu sırada bahçede bu-
lunan diğer öğrenciler olaydan psikolojik olarak etkilenir.

Yaşanan bu psikolojik sorunu gidermede okul reh-
ber öğretmeninin vermesi gereken en uygun hizmet
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

İyileştirme Krize müdahale

Geliştirme Ayarlama

Koruma

Aşağıdakilerden hangisi, okul rehber öğretmeninin
görevlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bireysel rehberlik hizmetlerini, alanın ilke ve
standartlarına uygun biçimde yürütmek

Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleriyle ilgili konularda çalışmalar yapmak

Rehberlik hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim
dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutmak

Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik çalışmaları için
öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini
yürütmek

Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı
çerçevesinde, sınıfın yıllık rehberlik çalışmalarını
planlamak

Birey bir mesleği statü elde etme, para kazanma,
başkalarına yardım etme gibi durumlarla ilişkilen-
diriyorsa bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi,
o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur?

A) B)

C) D)

E)

İlgileri Değerleri

Yetenekleri Kişiliği

Ailesi

107.

108.

109.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdaki
davranışlardan hangisini sergilemesi beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencileri ile sıcak ve olumlu bir iklim oluşturmak

Öğrencilerin duygularına önem vermek

Sorun yaşayan ve sorununu kendi çözemeyen
öğrenciye psikolojik yardım vermek

Öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi
geliştirmelerine yardımcı olmak

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek
için çeşitli etkinlikler düzenlemek

Sınıfında özel eğitime muhtaç bir öğrencinin olduğunu
bilen bir öğretmene öğrencinin sorunlarının tanımlan-
ması ve öğrencinin sınıf içinde varlığını sürdürmesi için
önemli görevler düşmektedir.

Öğretmenin, özel eğitime muhtaç öğrencilerine
yardım için aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Özel eğitime muhtaç çocukların tanılanmasında,
tedavisinde ve yöneltme boyutunda gerekli
çalışmaları yürütmesi

Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat
vererek onların duygularını yaşayabilmelerine
yardımcı olması

Engelli öğrencilerin yeteneklerini en üst düzeyde
sergileyebilecekleri yarışmalar, projeler geliştirmesi

Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine ilişkin
duygularının geliştirilmesine yardım etmesi

Okuldaki diğer branş veya sınıf öğretmenleriyle bir
araya gelerek daha etkin ve sürekli hizmet vermenin
yollarını araması

110.

111.

Özel bir okul yöneticisi, iş başvurusunda bulunan birkaç
aday öğretmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenim-
lerini önceden hazırladığı bir derecelendirme ölçeğine
kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini
gözden geçirdiğinde adaylara çoğunlukla düşük puanlar
verdiğini fark etmiştir.

Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puan-
lar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılma-
sında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıkla-
nabilir?

A) B)

C) D)

E)

Genelleme Mantık

Anlam Yetersiz gözlem

Kişisel yanlılık

Aşağıdakilerden hangisi, rehberlik hizmetlerinin
yürütülmesinde sınıf rehber öğretmenlerinin görev-
leri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Rehberlik dersinde uygulanması gereken etkinlikleri
öğrencilere uygulamak

Öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında rehberlik
servisiyle iş birliği yapmak

Öğrenciler hakkında topladığı özel bilgileri velilerle
paylaşmak

Yıl boyunca yapmış olduğu rehberlik çalışmalarını
raporlaştırarak yıl sonunda okul rehberlik servisine
vermek

Okul müdürünün vereceği rehberlik hizmetleriyle
ilgili görevleri yapmak

112.

113.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Okul çağındaki öğrenciler değişme ve gelişme içindedir.
Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özel-
likler zamanla değişir.

Bu bilgiler doğrultusunda, sınıf rehber öğretmeninin
aşağıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrenciyi tanıma hizmeti tüm öğrencilere yöneliktir.

Öğrencileri bütün yönleriyle tanımak gerekir.

Öğrenciyi tanıma hizmeti takım çalışması gerektirir.

Öğrenciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır.

Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler bir bütün
hâlinde değerlendirilmelidir.

Okul rehber öğretmeni, ilköğretim 7. sınıf öğrencisi
Duygu’nun haftalık ders çalışma planını hazırlamıştır.
Buna göre Duygu’nun bir günlük ders çalışma planı şu
şekildedir:

15.00 - 17.00 Okul dönüşü ve dinlenme
17.00 - 17.45 Ders tekrarı
17.45 - 19.00 Akşam yemeği
19.00 - 19.45 Matematik çalışma
19.45 - 20.00 Ara
20.00 - 20.45 Türkçe çalışma
20.45 - 21.00 Ara
21.00 - 21.45 Yabancı dil çalışma
21.45 - 22.00 Ara
22.00        Yatma saati

Duygu’nun verimli ders çalışması için hazırlanmış
bu planda aşağıdaki ilkelerden hangisine
uyulmamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Birbirine benzemeyen dersler art arda yerleştiril-
melidir.

Sürekli çalışma yerine aralıklı çalışma yapılmalıdır.

Bir günlük ders çalışma süresi, öğrencinin sınıf
düzeyine uygun olarak hazırlanmalıdır.

Çalışma süreleri, dikkat dağınıklığına yol
açmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

Çalışma ve dinlenme saatleri, okuldan çıkış saati
dikkate alınarak düzenlenmelidir.

114.

115.

Ahmet 5 yaşındayken kendisine “Ne olacaksın?” diye
sorulduğunda futbolcu olacağını söylemekteydi. Ancak
Ahmet 13-14 yaşına geldiğinde futboldan hâlâ hoşlan-
masına rağmen futbol oynamanın kendisine uygun
olmadığını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti.

Ginzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı
aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) B) C)

E)D)

İlgi Yetenek Keşfetme

Belirleme Değer

Seçil Hanım; dışa dönük, enerjik, kendine güvenli ve
ikna yeteneği yüksek olan bir kişidir. Sosyal ve eğlen-
celi faaliyetlerden hoşlanan bir kişi olan Seçil Hanım’ın
organizasyon becerisi de yüksektir.

Buna göre Seçil Hanım, Holland’ın kişilik tiplerinden
hangisine uymaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Girişimci Gerçekçi

Araştırıcı Geleneksel

Sosyal

Aşağıdakilerden hangisi üniversite sınavına hazırla-
nan öğrencilerin sınav kaygısını azaltmada diğerle-
rine göre daha az etkilidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Verimli ders çalışma yöntemlerine göre çalışma

Bedeni kontrol etme ve gevşeme egzersizleri yapma

Sınavla ilgili yanlış inanç ve düşünceleri değiştirme

Zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazanma

Ders çalışırken müzik dinleme

116.

117.

118.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Derste işlenenlerin iyi öğrenilebilmesi için aşağıda-
kilerden hangisi etkin dinlemede önemli olan özel-
liklerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dinlemeye hazırlıklı olmak

Dinlemede okumaya benzer bir yaklaşım oluşturmak

Konunun ana fikrini bulmaya çalışmak

Bütün anlatılanları not etmeye çalışmak

Derste geçen düşüncelerin yaşamla ilişkisini kurmak

Okuduğunu anlamayla ilgili olarak yapılan bir araştırma-
da, üniversite öğrencilerine kısa bir metin verilmiş ve bu
okudukları metne uygun bir başlık koymaları istenmiştir.
Araştırma sonucunda, öğrencilerin % 17’sinin metnin
kapsamına ve ana fikrine uygun başlık koyamadıkları
belirlenmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sonucu    
en iyi açıklar?

A)

B)

C)

D)

E)

Öğrencilerin okuma alışkanlığının yetersiz olması

Öğrencilerin çoktan seçmeli teste yönelik çalışma
alışkanlıkları

Etkili okuma becerilerinin yetersizliği

Okuma hızının düşüklüğü

Metnin, öğrencilerin ilgi duymadığı bir konuda
olması

119.

120.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.29



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır. Eğitim Bilimleri Testi başladıktan sonra ilk 110 ve son 
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı 
sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden 
alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki 
hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez ka-
lemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına
doğru kodladığını onaylıyorum.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Ki-
tapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığınızdaki hem 
de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK :
NUMARASI :

Bu numarayı cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alana 
kodlamayı unutmayınız.

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. : SIRA NO.:
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi 
Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 
dakikadır (3,5 saat).

3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, 
Muhasebe testlerinden oluşmaktadır. Her bir testte 40 
soru vardır.

4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevapları-
nızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte 
biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız 
olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan 
soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçenek-
lerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında 
doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hukuk Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlı-
ğından faydalanamazlar.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilli-
ğini sona erdirmez.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin
karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tek-
rar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının
yeniden kaldırılması gerekir.

Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili
görüşme yapamaz, karar alamaz.

1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde yapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde
nitelikli çoğunluk aranmamaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu Başdenetçisinin seçimi

Seçimlerin yenilenmesi kararı

Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi
kararı

Yüce Divana sevk kararı

Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı

1.

2.

1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz.

Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.

Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme
görevi vardır.

Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme
görevi vardır.

1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma yetkisi vardır.

Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme
görevi vardır.

Yüksek Mahkemeler arasında yer alır.

Üyelerinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından seçilir.

Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakar.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kamu tüzel kişilerinin
özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye
dayanılarak kurulur.

Yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve
sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri
eliyle görülür.

Mülkiyetlerinde bulunan malların tamamı kamu
malıdır.

Kamusal yetki ve ayrıcalıklarla donatılmışlardır.

Kamu yararına faaliyette bulunurlar.

Merkezî yönetim taşra teşkilatı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İl ve ilçe kanunla kurulur.

İl yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür.

İlçe yönetimi Anayasa'da öngörülmüştür.

İl ve ilçe adlarının değiştirilmesi kanunla olur.

Bir ilçenin başka bir “il”e bağlanması kanunla olur.

5.

6.

I. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine
getirilmez.

II. Anayasa hükümlerine aykırı emir, yazı ile yenilense
bile yerine getirilmez.

III. Yönetmelik hükümlerine aykırı emir, memur tara-
fından yerine getirilmemeli, aykırılık emri verene
bildirilmelidir.

IV.Israr edilen ve yazı ile yenilenen emri yerine getiren
memur, emrin yerine getirilmesinden sorumlu
değildir.

Kanunsuz emir ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız IV I ve II

I ve IV II ve IV

İdari eylem nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi
için eylem tarihinden 3 ay sonra doğrudan idare
mahkemesine açılan tam yargı davasında, mahke-
menin vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Süre aşımından davanın reddine

Öncelikle idareye başvurulması için davanın reddine

Davayı esastan inceleyerek davanın kabul veya
reddine

Dava dosyasının görevli idari merciye tevdiine

Görev yönünden davanın reddine

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Aşağıdakilerden hangisine karşı açılacak iptal
davası, ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda
görülür?

A)

B)

C)

D)

E)

Rektör atama işlemine

Kaymakam atama işlemine

TOKİ arsa satış ihalesi işlemine

İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye
Başkanının görevden uzaklaştırılması işlemine

Müsteşarın görevden alınmasına ilişkin müşterek
kararnameye

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya ilinde
bulunan bir taşınmaz için alınan yıkım kararına karşı,
taşınmazın maliki olan ve İstanbul’da ikamet eden A
dava açmak istemektedir.

Buna göre A, işlemin iptali için aşağıdakilerin
hangisinde dava açmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ankara İdare Mahkemesi

Antalya İdare Mahkemesi

İstanbul İdare Mahkemesi

Danıştay

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

9.

10.

5237 sayılı TCK’ye göre, bir suç nedeniyle kişinin
yabancı ülkeye geri verilmesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Geri vermeye, kişinin bulunduğu yer ağır ceza
mahkemesi karar verir.

Ağır ceza mahkemesi geri verme talebinin kabul
edilebilir olduğuna karar verse de bu kararın yerine
getirilip getirilmemesi, Bakanlar Kurulunun takdirine
bağlıdır.

Geri verme hâlinde, kişi ancak geri verme kararına
dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir.

Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar bakımından
da geri verme talebi kabul edilebilir.

Geri verilmesi istenen kişi hakkında koruma
tedbirlerine başvurulmasına, Türkiye’nin taraf olduğu
ilgili uluslararası sözleşme hükümlerine göre karar
verilebilir.

Suçun konusunda yanılgıya düşülmesi, aşağıdaki
hata türlerinden hangisinin kapsamında değerlen-
dirilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Maddi unsurlarda hata

Hukuka uygunluk nedenlerinde hata

Kusurluluğu etkileyen nedenlerin maddi şartlarında
hata

Saik hatası

Yasak hatası

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Haksızlık teşkil eden fiili işlemesi dolayısıyla kişi
hakkında yapılan kınama yargısından ibaret olan ve
failin cezalandırılmasını sağlayan ceza hukuku ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

Kusurluluk

Kıyas yasağı

Şüphenin sanığın aleyhine yorumlanması

Aşağıdakilerden hangisi hâkimin reddi talebinde
bulunabilecek kişilerden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Cumhuriyet savcısı Tanık

Sanık Müdafi

Katılan

Aşağıdakilerden hangisi, bir savcı işlemi değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek

İddianame düzenlemek

Esas hakkında mütalaa vermek

Şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermek

Tutuklama kararı vermek

13.

14.

15.

Yüklenen suçun, hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin
yerine getirilmesi suretiyle işlenmesi durumunda fail
hakkında aşağıdakilerden hangisine karar verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Beraatine

Mahkûmiyetine

Davanın reddine

Davanın düşmesine

Kusuru bulunmadığı için ceza verilmesine yer
olmadığına

Aşağıdaki işlemlerden hangisi, sınırlı ehliyetsizin
bizzat yapabileceği işlemlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kendi serbest mallarıyla ilgili işlemler

Karşılık olmaksızın kendilerini yükümlülükten
kurtaran sözleşmeler

Trampa sözleşmesi

Alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi

Soy bağının reddi davası açma

Ayşe ile kocası Ali’nin erkek kardeşi Mehmet
arasındaki hısımlığın türü bakımından
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İkinci dereceden yarım kan yan soy hısımlığı

Üçüncü dereceden tam kan yan soy hısımlığı

Üçüncü dereceden kayın yan soy hısımlığı

İkinci dereceden kayın yan soy hısımlığı

İkinci dereceden tam kan yan soy hısımlığı

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Aile konutu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sağ kalan eş, miras payına mahsuben aile
konutunun mülkiyetinin kendisine verilmesini talep
edebilir.

Aile konutu üzerinde her hâlde eşlerin paylı mülkiyet
hakkı vardır.

Bir taşınmazın aile konutu niteliğini taşıyabilmesi
için mutlaka tapu kütüğüne şerh verilmiş olması
gerekir.

Malik olmayan eşin onayı olsa bile aile konutunun
mülkiyet hakkının devredilebilmesi mümkün değildir.

Aile konutu kavramı sadece eşler arasında edinilmiş
mallara katılma rejiminin uygulandığı hâllerde
karşımıza çıkar.

Miras bırakan Ahmet, 24 Şubat 2012’de öldüğünde
geride kızı Ayşe ve oğlu Oktay kalmıştır. Ahmet’in
terekesi açıldığında bankada bulunan ¨100.000
haricinde başka bir hak ve borcun bulunmadığı görülür.
Ancak Ahmet’in oğlu Oktay, babasının ölümünden 6 ay
önce arkadaşı Zeynep’e ¨200.000 bağışladığını belirler.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ahmet’in net terekesi ¨300.000’dir.

Miras bırakanın ölümünden önceki bir yıl içinde
yaptığı bağışlamalar tenkise tabidir.

Ayşe ile Oktay’ın saklı pay oranı yasal miras
paylarının yarısıdır.

Ayşe ve Oktay’ın, babalarının mirasçısı olarak
almaları gereken saklı pay miktarı yetmiş beşer bin
TL'dir.

Ayşe ve Oktay almaları gereken yetmiş beşer bin
TL'nin tamamını Zeynep’ten talep edebilirler.

19.

20.

Yasal ön alım hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yasal ön alım hakkı, birlikte mülkiyet türlerinden
paylı mülkiyette paydaşların sahip olduğu bir haktır.

Yasal ön alım hakkı hukuki işlemden kaynaklanan
yenilik doğuran bir hak niteliğini taşır.

Yasal ön alım hakkı, paydaşlardan birinin payını bir
bedel karşılığında paydaşlar dışındaki üçüncü bir
kişiye devretmesi hâlinde diğer paydaşlarca
kullanılabilir.

Cebrî artırmayla satışlarda yasal ön alım hakkı
kullanılamaz.

Yasal ön alım hakkı, satışın hak sahibi paydaşa
bildirildiği tarihin üzerinden 3 ay ve her hâlde satışın
üzerinden 2 yıl geçmekle düşer.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Komşusu Ahmet’in nüfus cüzdanını gizlice alan Can,
üzerine kendi resmini yapıştırıp kendisini Ahmet olarak
tanıtarak, Ahmet’e ait tarlayı iyi niyetli Bülent’e satar ve
tapuda tescilini gerçekleştirir. Bülent bu tarla üzerinde
arkadaşı Mehmet’e bir alım hakkı tanır ve tapuya bu
hakkı şerh verirler. Durumu fark eden Ahmet, Bülent ve
Mehmet’e karşı dava açar.

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ahmet’in açtığı dava sicilin düzeltilmesi davasıdır.

Bu dava devam ederken olası hak kayıplarını
önlemek için ayni hak iddia eden Ahmet’in, tapu
siciline geçici tescilin şerhinin verilmesini talep
etmesi gerekir.

Bülent, iyi niyetli olmakla birlikte, yolsuz tescile
güvenen üçüncü kişi olmadığından tarlanın mülkiyet
hakkını kazanmamıştır.

Bülent bu olayda ancak tüm koşulları mevcutsa
olağan zaman aşımı hükümlerinden yararlanarak
mülkiyet hakkını kazanabilir.

Mehmet iyi niyetli ise, tapuya şerh verildiği için alım
hakkını kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Borçlar Kanunu’nda
yer alan yazılı şekil yerine geçen metinlerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İmzalı mektup

Cep telefonu ile gönderilen mesaj (SMS)

Aslı borç altına girenlerce imzalanmış telgraf

Teyit edilmiş olan faks mesajı

Güvenli elektronik imza atılarak gönderilen ve
saklanan belge

22.

23.

Genel işlem koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Genel işlem koşullarının düzenlendiği çok sayıdaki
sözleşme metinlerinin, o koşulların genel işlem
koşulu olarak değerlendirilmesi için, özdeş olması
zorunludur.

Türk Borçlar Kanunu’na göre koşulların kapsamı,
yazı türü ve şekli de genel işlem koşulu niteliğini
taşımaları bakımından önemli değildir.

Bir koşulun genel işlem koşulu sayılabilmesi için
ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanılmak
amacıyla hazırlanmış olması gerekir.

Bir sözleşme şartının Türk Borçlar Kanunu’na göre
genel işlem koşulu sayılabilmesi için bu koşulun asıl
sözleşmede veya sözleşme ekinde yer alması önem
taşımaz.

Sözleşmeye, sözleşme koşullarının her birinin
tartışılarak kabul edildiği yönünde konulacak
hükümler tek başına o sözleşme koşullarını genel
işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.

Aşırı yararlanma sonucunda sömürülen kişiye (zarar
gören kişiye) Türk Borçlar Kanunu ile tanınmış
haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sömürülen kişi sözleşmeyi, sözleşmenin kurulma-
sından itibaren 1 yıl içinde iptal edebilir.

Sömürülen kişinin sözleşme ile bağlı olmaması Türk
Borçlar Kanunu’na göre mümkün olmayıp sadece
oransızlığın giderilmesini talep hakkı vardır.

Sömürülen kişi, durumun özelliğine göre ya sözleş-
me ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirebilir ya da
sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki
oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Sömürülen kişi, sözleşme ile bağlı olmadığını aşırı
yararlanmanın sebebi ne olursa olsun sözleşmenin
kurulmasından itibaren 10 yıl içinde ileri sürmelidir.

Oransızlığın giderilmesini talep etmede, sömürülen
kişiye Türk Borçlar Kanunu ile tanınan kısa süre    
2 yıldır.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Usta A ile çırağı B, bir binanın dış cephe tadilatını
yaparlarken çırak, ustasına uzatmak için eline aldığı
çekici aşağıya düşürür ve o sırada aşağıdan geçmekte
olan C, kafasına isabet eden çekiç sebebiyle ağır
şekilde yaralanır.

Bu olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu olayda usta A’nın C’ye karşı sorumluluğu adam
çalıştıranın sorumluluğu kapsamında değerlendirilir.

Adam çalıştıranın sorumluluğunun doğabilmesi için
A ile B arasında adam çalıştırma ilişkisinin
bulunması gerekir.

Adam çalıştıranın sorumluluğu kusursuz sorumluluk
türü olduğu için A’nın C’ye karşı sorumluluğunun
doğmasında kusurlu olup olmaması önemli değildir.

Adam çalıştıranın sorumluluğu özen ilkesine
dayandığından kurtuluş kanıtı getirilebilen bir
sorumluluktur; A kurtuluş kanıtı getirerek
sorumluluktan kurtulabilir.

A’nın sorumluluktan kurtulmasında, işletmenin
çalışma düzeninin bu zararın doğmasını önleyecek
yeterlilikte ve nitelikte olmasını sağlamamış
bulunması önemli değildir.

A ve B, 25 Ocak 2012’de yaptıkları sözleşme ile A’nın
B’ye 2 ton pirinç teslim etmesini ve teslimatın bir sonraki
ayın ortasında yapılmasını kararlaştırırlar.

Bu olaya göre A, 2 ton pirinci hangi tarihte teslim
etmelidir?

A) B)

C) D)

E)

14 Şubat 2012 15 Şubat 2012

16 Şubat 2012 28 Şubat 2012

29 Şubat 2012

26.

27.

Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi
doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir
nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine
ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Kesin hükümsüzlük Dönme

İptal Fesih

Eksiklik

Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir
adına ve ticari işletme ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendiril-
mesi gerekir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde
sınırlı ayni hak kurmak

Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan
kredi çekmek

Tacir adına bono düzenlemek

Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda,
mahkemede taciri temsil etmek

İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi
akdetmek 

Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme
varsa diğer taraf için de ticari sayılır.

Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğin-
dedir.

Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya söz-
leşmede aksi öngörülmemişse müteselsil kefalet
söz konusudur.

Bir esnaf işletmesini ilgilendiren bütün işlem ve fiiller
ticari iştir.

Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı
sözleşme ile kararlaştırılmamışsa avans faiz oranı
üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşmesinde
belirlenebilir.

Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket söz-
leşmesiyle veya ortaklar kararıyla belirlenmemişse,
ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına
göre paylaşırlar.

Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını belirleme yetkisini
üçüncü bir kişiye bırakabilirler.

Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların
kârın paylaşımına ilişkin olarak kararlaştırdıkları
oran, zarar hakkında da uygulanır.

Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren
ortağın, ortaklar arasında etki doğuracak şekilde,
zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir.

Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette
sadece azlık oluşturan pay sahiplerine tanınmış
olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay
sahipleri tarafından kullanılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kâr payı almak

Genel kurul toplantısına katılmak

Genel kurulda oy kullanmak 

Genel kurul kararının iptali için dava açmak

Mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini
erteletmek

31.

32.

Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de
iki bedel arasında fark bulunursa rakam ile gösteri-
len bedel üstün tutulur.

Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla
birden çok defa gösterilmiş olup da bedeller
arasında fark bulunursa en yüksek olan bedel
geçerli sayılır.

Poliçede muhatap, ancak senedi kabul ederse
ödeme yükümlülüğü altına girer.

Poliçedeki imzanın el yazısı ile atılması zorunlu
değildir; güvenli elektronik imza yeterlidir.

Poliçedeki imza sahiplerinden birinin poliçeden
doğan taahhütleri geçersiz olursa poliçede imzası
bulunan diğer kişilerin de poliçeden doğan
taahhütleri sona erer.

Keşide ve ödeme yeri aynı olan çek, 01.02.2012
tarihinde düzenlenmiş ve aynı gün lehtara teslim
edilmiştir. Ancak çekin üzerine keşide tarihi olarak
01.06.2012 tarihi yazılmıştır.

Bu çekin geçerli olarak ibraz edilebileceği son gün,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

11.02.2012 01.03.2012

01.05.2012 11.06.2012

11.07.2012

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Genel haciz yoluyla takibe itiraz ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İtiraz, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren       
7 gün içinde dilekçeyle veya sözlü olarak icra
dairesine bildirilir.

Kısmi itirazda borçlu, itiraz ettiği borç miktarını ay-
rıca ve açıkça belirtmelidir, aksi takdirde borcun
tamamını inkâr ettiği kabul olunur.

Takibe itiraz edildiği, masrafı alacaklının yatırdığı
avanstan karşılanmak suretiyle 3 gün içinde bir
muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.

İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında
alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar
dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişle-
temez.

Borçlu, takibin dayanağı olan senet altındaki imzayı
reddediyorsa bunu, itirazında ayrıca ve açıkça
bildirmelidir.

Aşağıdakilerden hangisinde, taşınır mallarda satış
talep etme süresi doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hacizden itibaren 3 ay içinde

Hacizden itibaren 6 ay içinde

Hacizden itibaren 9 ay içinde

Hacizden itibaren 1 yıl içinde

Hacizden itibaren 2 yıl içinde

35.

36.

Aşağıdakilerden hangisi İcra ve İflas Kanunu’nun
279. maddesine göre aciz nedeniyle iptal
sebeplerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Para veya mutat ödeme vasıtalarından başka bir
yolla yapılan ödemeler

Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş
olduğu hâller istisna olmak üzere borçlu tarafından
mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler

Akdin yapıldığı sırada, kendi verdiği şeyin değerine
göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir fiyat kabul
ettiği akitler

Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler

Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen
şerhler

Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan
evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı, ihtiyati
haczi tamamlayıcı merasim anlamında hangi süre
içinde takip talebinde bulunmalı veya dava
açmalıdır?

A) B) C)

E)D)

7 gün 10 gün 2 hafta

3 hafta 1 ay

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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İflas idaresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İflas idaresini teşkil edenler, Türk Ceza Kanunu’nun
uygulanmasında memur sayılırlar.

İflas idaresi iflas masasının kanuni temsilcisidir.

İflas idaresine Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve iki
yılda bir yenilenen ücret tarifesine göre ücret ödenir.

İflas idaresi, yaptığı bütün işlemler ve kendisine
yapılan talepler ve beyanlar hakkında bir tutanak
düzenlemek zorundadır.

İflas idaresi 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Asliye
ticaret mahkemesi iflas idaresini oluşturacak kişileri
seçer.

İflasın, müflisin taraf olduğu davalara etkisi ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Şeref ve haysiyete tecavüzden doğan tazminat
davaları, iflasın açılmasıyla durmaz.

Nafaka davaları mal varlığını ilgilendirdiğinden ifla-
sın açılmasıyla durur; bu davalara ikinci alacaklılar
toplantısından 10 gün sonra devam edilebilir.

Kişisel durumlara ilişkin davalar, iflasın açılmasıyla
durmaz.

Vücut üzerine ika olunan zararlardan doğan tazmi-
nat davaları iflasın açılmasıyla durmaz.

Acele hâller ve kanundaki istisnalar dışında müflisin
taraf olduğu hukuk davaları, iflasın açılmasıyla durur
ve bu davalara ancak ikinci alacaklılar toplantısın-
dan 10 gün sonra devam olunabilir.

39.

40.

HUKUK TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.10
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İktisat Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Klasik ve Marksist iktisadın benimsediği artık kav-
ramı, üretimin toplam değerinden aşağıdakilerden
hangisinin çıkarılmasıyla elde edilen bir değerdir?

A) B)

C) D)

E)

Toplam üretim maliyeti Katma değer

İş gücü maliyeti Sermaye maliyeti

Toprak rantı

John Bates Clark’ın Bölüşüm Teorisi’ne göre, top-
rak rantını belirleyen temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Farklı topraklar arasındaki verimlilik farkları

Toprağın marjinal verimi

Üretiminde toprak kullanılan malların tüketiciye
sağladığı marjinal fayda

Toprağın, artık yaratan tek verimli faktör olması

Toprağın miktarının sabit olması

 şeklinde verilen bir üretim

fonksiyonunda ikame esnekliği katsayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)0 1 2

1.

2.

3.

1. mal

2. mal

3. mal

Talebin gelir esnekliğinin  ile gösterildiği

durumda, tabloda verilen mallarla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. mal 2. mal 3. mal

A)

B)

C)

D)

E)

Lüks Düşük Zorunlu

Düşük Zorunlu Lüks

Düşük Lüks Zorunlu

Zorunlu Lüks Düşük

Zorunlu Düşük Lüks

Tüketici dengesinin sağlandığı durumda, aşağıdaki-
lerden hangisi her mal için aynıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüketilen malların marjinal faydaları

Tüketilen malların marjinal ikame oranları

Tüketilen malların fiyatları ile marjinal faydalarının
çarpımları

Tüketilen malların marjinal faydalarının fiyatlarına
oranları

Tüketilen malların marjinal faydalarının tüketicinin
gelirine oranları

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Malların fiyatları yüzde 50 ve tüketicinin geliri yüzde
25 oranında artarsa bütçe doğrusu için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) B)

C) D)

E)

Eğimi artar. Eğimi azalır.

Eğimi değişmez. Sağa kayar.

Konumu değişmez.

Talep fonksiyonunun sıfırıncı dereceden homojen
olduğu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesin olarak doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelir iki kat artarsa tüketici, fayda düzeyinin sabit
kalması için harcamalarını iki kat artırır.

Tüketici, gelirinin tamamını harcamaz.

Fiyatlar sabitken gelir iki katına çıkarsa her mala
olan talep iki katına çıkar.

Gelir sabitken fiyatlar iki katına çıkarsa her mala
olan talep yarıya düşer.

Fiyatlar ve gelir ikiye katlanırsa tüketim değişmez.

Bir monopolcü Q birim mal arz ettiğinde piyasada olu-
şan fiyat olmaktadır. Monopolcünün marjinal

maliyeti ¨2’dir ve üretim yaptığı takdirde lisans ücreti
olarak devlete ¨18 ödemesi gerekmektedir.

Buna göre monopolcünün, kârını en yükseğe
çıkarmak için kaç birim üretim yapması gerekir?

A) B) C) D) E)6 4 3 2 0

6.

7.

8.

Cournot ve Bertrand oligopol modelleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Firmalar üretim miktarlarını Cournot modelinde aynı
zamanda belirlerken, Bertrand modelinde farklı
zamanlarda belirler.

Firmalar üretim miktarlarını Bertrand modelinde aynı
zamanda belirlerken, Cournot modelinde farklı
zamanlarda belirler.

Firmalar Cournot modelinde fiyatı belirlerken,
Bertrand modelinde üretim miktarlarını belirler.

Firmalar Cournot modelinde üretim miktarlarını
belirlerken, Bertrand modelinde fiyatı belirler.

Firmalar Cournot modelinde tam bilgiye sahipken,
Bertrand modelinde eksik bilgiye sahiptir.

Satın alınan mal miktarı değiştikçe farklı fiyatın
uygulandığı fiyat politikasına ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

1. dereceden fiyat farklılaştırması

2. dereceden fiyat farklılaştırması

3. dereceden fiyat farklılaştırması

İki kısımlı fiyatlandırma

Marj fiyatlaması

Aşağıdakilerden hangisi, tam rekabet piyasalarında
görülmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Firmaların fiyat kabul edici olması

Malların homojen olması

Faktör akışkanlığının tam olması

Marj değerinin 1’den büyük olması

Tam bilgi olması

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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Bir malın Giffen malı olarak tanımlanabilmesi için
ikame etkisi, gelir etkisi ve toplam etki hangi
yönlerde oluşmalıdır?

İkame etkisi Gelir etkisi Toplam etki

A)

B)

C)

D)

E)

Pozitif Negatif Pozitif

Negatif Negatif Negatif

Negatif Pozitif Pozitif

Pozitif Pozitif Pozitif

Negatif Pozitif Negatif

Yalnız bir mal tüketen bir tüketicinin toplam fayda fonk-

siyonu dir. (x miktarı gösterirken, a pozitif bir
katsayıdır.)

Bu tüketicinin doyum noktası 2 birim olduğuna
göre, a kaçtır?

A) B) C) D) E)1 2 3 4 5

Bir ekonomide, gazete fiyatları ¨1’den ¨2’ye yüksel-
diğinde talep edilen miktarın 1 milyondan 500 bine
düştüğü gözlemlenmiştir.

Buna göre, gazete için talebin fiyat esnekliği mutlak
değer olarak kaçtır?

A) B) C) D) E)2 4

12.

13.

14.

Şekilde verilen doğrusal tüketim fonksiyonuna göre,

I. Otonom tüketim 10’dur.

II. Marjinal tüketim eğilimi 0,8’dir.

III. Harcanabilir gelir 3 olsaydı tüketim 12,4 olurdu.

IV. Harcanabilir gelir 100 olsaydı tasarruflar 10 olurdu.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve II II ve III III ve IV

I, II ve III I, II, III ve IV

Paranın dolaşım hızının gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYİH) deflatörüne oranı, aşağıdakilerden
hangisine eşittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel GSYİH / Para arzı

Nominal GSYİH / Para arzı

Para arzı / Reel GSYİH

Para arzı / Nominal GSYİH

Nominal GSYİH / Reel GSYİH

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Yatırımın faize duyarlılığı artarsa aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?

A)

B)

C)

D)

E)

Harcama çarpanı artar.

IS eğrisi daha dik olur.

IS eğrisi daha yatık olur.

LM eğrisi daha dik olur.

LM eğrisi daha yatık olur.

Yapışkan Ücret Modeli’ne göre, fiyat düzeyinin
beklenenden daha yüksekte oluştuğu durumda
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplam arz eğrisi negatif eğimli olur.

Reel ücretler azalır.

Hasıla artar.

İş gücü talebi artar.

Nominal ücretler değişmez.

Harcanabilir kişisel gelirin artması aşağıdakilerden
hangisine sebep olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Uyarılmış tüketimin azalmasına

Uyarılmış tasarrufun artmasına

Otonom tüketimin artmasına

Otonom tasarrufun artmasına

Marjinal tüketim eğiliminin artmasına

17.

18.

19.

Aşağıdakilerden hangisi, toplam arz eğrisini sağa
kaydırır?

A)

B)

C)

D)

E)

Fiyatlar genel düzeyindeki artış

Petrol fiyatlarındaki artış

Nominal ücretlerdeki artış

Vergi oranlarındaki artış

İş gücü verimliliğindeki artış

İkiz açıklar kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade
eder?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçe açığı ile tasarruf açığı

Bütçe açığı ile dış ticaret açığı

Dış ticaret açığı ile tasarruf açığı

Bütçe açığı ile enflasyonist açık

Tasarruf açığı ile enflasyonist açık

Kapalı bir ekonomide toplam vergilerin, otonom vergiler
ve reel gayrisafi yurt içi hasılaya bağlı vergiler olarak
ikiye ayrıldığı kabul edilmiştir. Toplam vergiler 100,
otonom vergiler 50 ve reel gayrisafi yurt içi hasıla 200
birimdir.

Buna göre, bu ekonomideki marjinal vergi haddi
kaçtır?

A) B) C) D) E) 1

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Klasik Model’e göre genişletici maliye politikasının,
özel sektör harcamasını hükûmet alımlarındaki artış
kadar azaltmasına ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Paranın yansızlığı Fisher etkisi

Pigou etkisi Tam engelleme

Nominal ücret katılığı

Üretim teknolojisi veri iken sadece emek faktörü ile
üretim yapılan bir ekonomide, emek miktarı ile toplam
üretim arasındaki ilişki tabloda gösterilmiştir.

Emek miktarı Toplam üretim

1 10

2 19

3 25

4 28

Buna göre bu ekonomiyle ilgili,

I. Emeğin marjinal ürünü azalmaktadır.

II. Üretimde, Azalan Verimler Kanunu geçerlidir.

III. Dördüncü emeğin marjinal ürünü en yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Ters U şeklindeki bir getiri eğrisiyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Vade arttıkça faiz önce artar, sonra azalır.

Vade arttıkça faiz önce azalır, sonra artar.

Vade arttıkça faizler değişmez.

Vade arttıkça faizler azalır.

Vade arttıkça faizler katlanarak artar.

23.

24.

25.

Devletin para basma suretiyle satın aldığı reel mal
ve hizmet miktarına ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Enflasyon Devalüasyon

Senyoraj geliri Stagflasyon

Sterilizasyon

Aşağıdakilerden hangisi, enflasyonun maliyetleri
arasında sayılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelir ve servet dağılımını bozması

İşsizliği artırması

Yatırım kararlarının ertelenmesine yol açması

Kaynak dağılımını bozması

Nakit tutma maliyetini artırması

Aynı risklilik düzeyinde, aynı ölçüde likit olan ve
aynı şekilde vergilendirilen tahvillerin değişik
vadelerdeki faiz oranlarını gösteren eğriye ne ad
verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

J eğrisi

Laffer eğrisi

Getiri eğrisi

Phillips eğrisi

Zamanlar arası farksızlık eğrisi

Yurt içinde üretilmeyen bir malın ithalatına
uygulanan vergilere ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Engelleyici tarife Spesifik tarife

Koruyucu tarife Hasılat tarifesi

Bileşik tarife

26.

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Aşağıdakilerden hangisi, serbest bölgelerin kuruluş
amaçlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yabancı sermaye girişlerine uygun ortam
hazırlamak

Gümrük gelirlerini artırmak

İhracatı artırmak

Ticari ve sınai faaliyetleri teşvik etmek

Transit malların diğer ülkelere satışını
kolaylaştırmak

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi’ne göre, bir
ülkenin belirli bir malda karşılaştırmalı üstünlüğe
sahip olduğu durumda, o malla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Emek / Sermaye oranının değişken olduğu bir
maldır.

Emek mobilitesinin göreli olarak düşük olduğu bir
maldır.

Emek mobilitesinin göreli olarak yüksek olduğu bir
maldır.

Emek verimliliğinin göreli olarak düşük olduğu bir
maldır.

Emek verimliliğinin göreli olarak yüksek olduğu bir
maldır.

Doğal kaynakların dünya fiyatının artmasının, bu
doğal kaynakların üretimini yapan ülkelerde
geleneksel sanayi üretiminin azalmasına neden
olması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Hollanda Hastalığı

Linder Hipotezi

Aşamalı Gelişme Teorisi

Lokomotif Teorisi

Metzler Paradoksu

30.

31.

32.

I. Kişi başına düşen gelir

II. Gelir dağılımı eşitsizliği

III. İşsizlik oranı

IV. Enflasyon

Kuznets’in Ters U Eğrisi’ne göre, yukarıdakilerden
hangileri arasında bir ilişki vardır?

A) B) C)

E)D)

I ile II I ile III I ile IV

II ile III III ile IV

Aşağıdaki endekslerden hangisi, yoksulluğu ölçmek
için kullanılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kafa Sayısı Endeksi

Sen Endeksi

Foster-Greer-Thorbecke Endeksi

Lorenz Endeksi

Yoksulluk Açığı Endeksi

Az gelişmiş ülkelerin, fert başına sermayenin ve fert
başına çıktının düşük olduğu bir durumdan çıkmaya
çalışsa da yeniden başlangıç durumuna dönmesine
ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Koşulsuz yakınsama

Koşullu yakınsama

Yoksulluk tuzağı

Altın kural

Feldstein-Horioka bulmacası

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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“Az gelişmiş ülkeler yeterli kaynaklara sahip değildir ve
aynı zamanda bu kıt kaynaklardan yararlanmayı da
bilmemektedir. Bu nedenle az gelişmiş ülkeler dengesiz
büyümek zorundadır.” şeklinde ifade edilen Dengesiz
Büyüme Doktrini’nin en önemli savunucusu
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Hirschman Kuznets Lewis

Rostow Kaldor

TC Merkez Bankası Ödemeler Dengesi İstatistikleri-
ne göre, 2011 yılı sonunda yıllık cari işlemler açığı
kaç milyar ABD doları olmuştur?

A) B) C) D) E)46,6 66,3 77,2 81,8 89,4

Yurt dışındaki yatırımlardan elde edilen kâr ve faiz
gelirleri, ödemeler dengesi içinde aşağıdakilerin
hangisinde gösterilir?

A) B)

C) D)

E)

Sermaye hesabı Finans hesabı

Net hata ve noksan Cari işlemler hesabı

Portföy hesabı

Aşağıdakilerden hangisi, tezgâh üstü bir piyasadır?

A)

B)

C)

D)

E)

TCMB açık piyasası

TCMB interbank para piyasası

İMKB tahvil ve bono piyasası

İstanbul altın borsası

Bankalar arası repo piyasası

36.

37.

38.

39.

I. Türkiye Kalkınma Bankası

II. Türkiye İhracat Kredi Bankası

III. İlbank

Yukarıdakilerden hangileri, kamu sermayeli kalkın-
ma ve yatırım bankaları arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

40.

İKTİSAT TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.17
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İşletme Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Teknoloji, bir organizasyonda aşağıdakilerden
hangisini etkilemez?

A) B)

C) D)

E)

Kişileri Denetim alanını

Örgütsel ilişkileri Yönetim tekniklerini

Hissedar sahipliğini

I. Geçmiş deneyimler

II. Kişilik

III. Tutumlar

Yukarıdakilerden hangileri, algılamayı etkileyen
faktörler arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve III

II ve III I, II ve III

İşletmenin gelecekte nerede olmak ve nasıl
görünmek istediği aşağıdakilerden hangisiyle
belirlenir?

A) B) C)

E)D)

Misyon Hedef Amaç

Vizyon Politika

1.

2.

3.

Bir bütünün, kendisini oluşturan parçaların
toplamından daha fazlasını ifade ettiğini belirten
kavrama ne ad verilir?

A) B)

C) D)

E)

Holizm Höristik

Entropi Negatif entropi

Etkililik

Güdüleme etmenlerini; sağlık etmenleri ve
güdüleyici etmenler olarak sınıflandıran kuram
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) B) C)

E)D)

Maslow McClelland Herzberg

Pavlov Vroom

McGregor, insan doğası ve güdüleme arasındaki
ilişkileri X ve Y Kuramları ile tanımlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Y Kuramı’nın
özelliklerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsanların çoğu yaratıcı değildir ve değişikliğe karşı
direnç gösterir.

Kişinin amaçlarına yönelmesi, ödülle birlikte başarı
ihtiyacını tatmine yöneliktir.

Ortalama bir insan, kendisine en fazla ekonomik
kazanç getirecek işi yapar.

Ortalama bir insan, iş ve yükselmeye hevesli
değildir.

Kişiler, kendilerini düşündükleri için örgüt amaçlarını
önemsemezler.

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Albert Bandura’ya göre bir davranış; bilişsel, davranış-
sal ve çevresel belirleyiciler arasında sürekli ve karşılıklı
etkileşimlerle açıklanabilir.

Buna göre, bu görüş aşağıdaki yaklaşımlardan
hangisinin içinde incelenmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sosyal Öğrenme Kuramı

Şartlandırma Kuramı

Etki Kanunu

Süreç Modeli

Ümit Kuramı

Aşağıdaki iletişim ağ modellerinden hangisinin
merkezîleşme derecesi en yüksektir?

A) B) C)

E)D)

Y biçimi Zincir Tekerlek

Serbest Çember

Aşağıdakilerden hangisi, Z tipi örgütün özellikleri
arasında yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Uzun süreli istihdam

Bireysel karar verme

Kolektif sorumluluk

Hızlı değerlendirme ve yükseltme

İşçiye yalnızca işçi olarak bakma

7-S Modeli, bir işletmeyi başarılı veya başarısız yapan
nedenleri bulmaya çalışır.

Aşağıdakilerden hangisi, 7-S Modeli’ni oluşturan
etmenlerden biri değildir?

A) B) C)

E)D)

Strateji Yapı Beceriler

Üstünlükler Personel

7.

8.

9.

10.

Bürokratik personelin sayısı ile yapılacak iş sayısı-
nın ters orantılı olduğunu öne süren eleştirel fikir
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Peter İlkesi Hawthorne Etkisi

Kısıtlı Rasyonellik Sinerjik Etki

Parkinson Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi, sinerjik etkiden faydalan-
maya örnek oluşturmaz?

A) B)

C) D)

E)

Stratejik birlik Ortak girişim

Proje tipi işler Tekel

Konsorsiyum

Neoklasik yönetim akımının öncüsü kabul edilen
araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Harwood Araştırması

Tavistock Araştırmaları

Hawthorne Araştırmaları

Porter’in Endüstri Analizi Araştırması

Woodward Araştırması

Örgütte; karar verme, planlama ve bunların yürütül-
mesinde doğru, dürüst ve adil davranılıp davranıl-
madığı ile ilgili adalet olgusu, işletme literatüründe
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) B)

C) D)

E)

Etkileşim adaleti İşlem adaleti

Dağıtım adaleti Normatif adalet

Devam adaleti

11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Aşağıdakilerden hangisi, talep tahmininde kullanı-
lan regresyon yöntemiyle ilişkili bir kavramdır?

A) B)

C) D)

E)

Amaç fonksiyonu Bağımlı değişken

Kısıt Faaliyet bolluğu

Tam sayılı değişken

Bir işletmenin; müşteri ilişkileri, sipariş karşılama
ve tedarikçi ilişkileri süreçlerini bağlayan hizmet,
malzeme ve bilgi akışı ağı aşağıdakilerden
hangisiyle adlandırılır?

A) B)

C) D)

E)

Tedarik zinciri Tedarik süresi

Tedarik duyarlılığı Tedarik kanalı

Tedarik kapsamı

Aşağıdakilerden hangisi, stok yönetim modellerinde
kullanılan maliyet bileşenlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Elde bulundurma maliyeti

Hızlandırma maliyeti

Elde bulundurmama maliyeti

Sipariş verme maliyeti

Toplam stok maliyeti

USB bellek montajı yapan bir işletmenin ürün başına
standart maliyeti ¨15’tir. Bunun ¨7’sini malzeme maliye-
ti oluşturmaktadır. USB bellekler ¨30’dan satılmaktadır.

Buna göre, sadece malzeme maliyetlerini değiştire-
rek çok faktörlü üretkenliğini 3 düzeyine çıkarmak
isteyen işletme, bu amacına ulaşmak için malzeme
maliyetini kaç liraya düşürmelidir?

A) B) C) D) E)6 5 4 3 2

15.

16.

17.

18.

Bir projeyi oluşturan faaliyetler, önceki faaliyetler ve
faaliyet süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Faaliyet Önceki faaliyet Süre (gün)

 A  -  5
 B  A  2
 C  A  4
 D  B, C  3
 E  C  5
 F  D, E  2

Buna göre, bu proje kaç günde biter?

A) B) C) D) E)10 12 14 16 18

Maksimizasyon yapısındaki bir doğrusal programlama
modelinin değişkenlerinin çözüm değerleri aşağıdaki
tabloda verilmiştir.

 Çözüm Amaç fonksiyonu  İndirgenmiş
Değişken değeri        katsayısı          maliyet 

 3 7  0

 25 5  0

 0 3   -1

Buna göre, ’ün çözüme girebilmesi için amaç

fonksiyonu katsayısının alabileceği en küçük değer
kaçtır?

A) B) C) D) E)2 3 4 5 8

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Öngörülmeyen talepleri karşılamak üzere tutulan
stok miktarı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) B)

C) D)

E)

Güvence stoku Müşteri stoku

Talep stoku Tedarik stoku

Özel stok

Aşağıdakilerden hangisi, kalite maliyetlerinin
ölçülmesinde kullanılmaz?

A) B)

C) D)

E)

İş gücü endeksi Maliyet endeksi

Risk endeksi Satış endeksi

Üretim endeksi

Aşağıdakilerden hangisi, kuruluş yeri seçimi
sürecinde kullanılabilecek tekniklerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Taşıma modeli

Başabaş noktası analizi

Optimizasyon

Bekleme hattı (kuyruk) modeli

Simülasyon

Aşağıdakilerden hangisi, fiilî kapasiteye etki eden
faktörlerden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Tasarım faktörü Kuruluş yeri faktörü

Süreç faktörü İş gücü faktörü

Dinamik faktör

21.

22.

23.

24.

İhtiyaç kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İhtiyaçlar insanların temel gereksinimleridir.

İhtiyaçlar her zaman basit değildir, anlaşılması için
yorum yapılması gerekebilir.

İhtiyaç, yokluğun meydana getirdiği gerilim hâlidir.

İnsanlar, yeme ve içme kadar dinlenmeye de ihtiyaç
duyarlar.

İhtiyaçlar belli nesnelere yönlendirildiklerinde talep
ortaya çıkar.

Aşağıdakilerden hangisi, pazar bölümlendirmenin
etkin olabilmesi için gerekli olan koşullardan biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bölümlendirmenin ölçülebilir olması

Pazarın yeterli büyüklükte olması

Bölümlendirmenin yalnızca somut ürünler için
yapılması

Pazar bölümlerinin farklılaşmaya uygun olması

Pazar bölümlerinin harekete geçilebilir olması

Aşağıdakilerden hangisi, ürün düzeyleri içinde
somut ürünü oluşturan değişkenlerden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Kalite düzeyi Ürün özellikleri

Tasarım Garanti

Marka

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Bir otomobilin belirli bir kilometrede kaç litre yakıt
tükettiği bilgisi, aşağıdaki güdü türlerinden
hangisiyle ilgilidir?

A) B)

C) D)

E)

Birincil güdüler İkincil güdüler

Rasyonel güdüler Bilinçli olmayan güdüler

Atıl güdüler

Aynı ürün sınıfında, aynı marka ile daha yüksek
kaliteyle yeni bir ürünün üretilmesi aşağıdakilerden
hangisiyle ifade edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ürün dizisinin yukarı yönlü genişletilmesi

Ürün dizisinin aşağı yönlü genişletilmesi

Markanın ileri yönlü genişletilmesi

Markanın aşağı yönlü genişletilmesi

Çok marka stratejisi

Aşağıdakilerden hangisi, tüketicilerin satın alma
davranışını etkileyen kişisel faktörlerden biridir?

A) B)

C) D)

E)

Aile Meslek

Sosyal sınıf Rol ve statü

Öğrenme

Pazar bölümlendirmede, alttan üste yaklaşımının
benimsenmesiyle pazar bölümünün belirlenmesi
aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Farklılaştırılmamış pazarlama

Niş pazarlama

Yoğunlaştırılmış pazarlama

Mikro pazarlama

Farklılaştırılmış pazarlama

28.

29.

30.

31.

Piyasada satılan bazı deterjanlar, kimyasal özellikleri
aynı olmasına rağmen ambalajları ve reklamları değiş-
tirilerek piyasaya sunulmaktadır.

Buna göre bir işletmenin, mevcut pazarda kendi
ürününün rakip işletmelerin ürünlerinden farklı ol-
duğu kanısını yaratmak için harcadığı çabalara ne
ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ürün geliştirme

Çeşitlendirme

Pazar geliştirme

Ürün hattı uzatma

Ürün karmasını genişletme

2012 yılı başında bir yıllık spot faiz oranı % 20 ve iki
yıllık spot faiz oranı % 25’tir.

Buna göre, 2013 yılı başı itibarıyla bir yıllık forward
faiz oranı yüzde kaç olur?

A) B) C) D) E)5 20 25 30 45

Aşağıdaki teorilerden hangisi, işletmelerde yönetici
ve hissedarlar arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Finansal Hiyerarşi Teorisi

Vekâlet Teorisi

Etkin Piyasalar Teorisi

Eldeki Kuş Teorisi

Beklentiler Teorisi

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Aşağıdakilerden hangisi, hisse senedi opsiyonunun
değerini etkilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Pazar endeksi

Anlaşma fiyatı

Vadeye kalan süre

Faiz oranı

Hisse senedi fiyatının oynaklığı

Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Varlıklarını Fiyat-
lama Modeli’nin varsayımlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yatırımcılar, portföylerini bir dönemlik beklenen geti-
riler ve standart sapmalara göre değerlendirir.

Yatırımcılar daima daha yüksek getiri bekler.

Yatırımcılar riskten kaçar.

Yatırımcılar, vergileri ve işlem maliyetlerini göz ardı
eder.

Yatırımcıların, menkul kıymetlerin beklenen getirile-
rini anlama yetenekleri farklıdır.

ABC Şirketine ait hisse senedinin beklenen getirisi 0,12,
getirilerinin standart sapması 0,06 ve betası 1,2’dir.

Buna göre, şirketin getirisinin varyasyon katsayısı
kaçtır?

A) B) C) D) E)0,1 0,5 0,6 2 20

35.

36.

37.

Aşağıdakilerden hangisi, para piyasası araçlarından
biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Repo Hazine bonosu

Finansman bonosu Mevduat sertifikası

Hisse senedi

Zayıf tipte etkin olan piyasalarda fiyatlar aşağıdaki-
lerden hangisini yansıtır?

A)

B)

C)

D)

E)

Firmayla ilgili tüm bilgileri

Halka açıklanmış tüm bilgileri

Geçmiş fiyat hareketlerini

Finansal tablo verilerini

Halka açık olmayan bilgileri

Bir şirket 2012 yılı başında ¨500 milyon tutarında bir
yatırım yapmıştır. Bu yatırımdan 2013 yılı sonunda
¨100 milyon, 2014 yılı sonunda ¨300 milyon ve 2015
yılı sonunda ¨400 milyon nakit girişi elde etmeyi
beklemektedir.

Nakit akışlarının yıl içinde aylara eşit şekilde dağıl-
dığı varsayılırsa bu yatırımın geri ödeme süresi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

3 yıl, 9 ay 3 yıl, 3 ay

2 yıl, 6 ay 2 yıl, 3 ay

2 yıl

38.

39.

40.
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Maliye Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Kamu ekonomisinde kullanılan “ayağı ile oy vermek”
kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişilerin, sunulan hizmetleri dikkate alarak oy
vermesidir.

Kişilerin, gönüllü olarak sandık başına gitmesidir.

Merkezî yönetimden beklediğini alamayan
seçmenin, yerel yönetimlerde başarılı kişilere
yönelmesidir.

Yerel yönetimin, istediği hizmetleri vermesini
sağlayamayan vatandaşın en uygun yerel üretim
birimine göçmesidir.

Merkezî yönetim ile yerel yönetimin sundukları
hizmetlerin farklılaştırılarak etkinliğin sağlanmasıdır.

Toplumsal yönden vergi ile fayda arasındaki ilişkiyi,
“Kişilerin vergi ödemekle katlandıkları özverilerin
toplamı, ortak hareket etmekle sağladıkları toplam
faydaya eşit olmalıdır.” biçiminde özetleyen iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Von Wiser Eugen Böhm-Bawerk

Emil Sax William Jevons

Leon Walras

1.

2.

Leviathan, kendi ağırlığı altında ezilen mitolojik bir deniz
canavarıdır.

Buna göre, Thomas Hobbes’un kullandığı Leviathan
kavramının maliye teorisindeki karşılığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin kamu harcamaları ile adalet dağıtması

Büyük bir kamu sektörünün ciddi sorunlar yaratması

Gelir adaletinin vergilerle sağlanması

Hacimce küçük olan devletin yeterli kamu hizmeti
sunamaması

Aşırı artan vergilerin adaletsizlik yaratması

Verimi son derece düşük olduğu hâlde konusunu
gizlemenin son derece güç olması nedeniyle uy-
gulaması kolay olan vergi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Motorlu taşıtlar vergisi

Emlak vergisi

Baş vergisi

Gelir vergisi

Damga vergisi

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Vergilemede, muafiyet ve istisna arasındaki temel
farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Muafiyet vergi mükellefini, istisna ise vergi konusunu
vergi dışı bırakır.

Muafiyet özel tüketim vergisinde, istisna ise gelir
vergisinde geçerlidir.

Muafiyet gelir vergisinde, istisna ise katma değer
vergisinde geçerlidir.

Muafiyet vergi konusuyla, istisna ise vergiyi doğuran
olayla ilgilidir.

Muafiyet vergi borcunun tamamını, istisna ise vergi
borcunun bir kısmını ortadan kaldırır.

Vergilemede eşitlik ilkesi çerçevesinde, toplum için
bir bütün olarak verginin uygunluğunu göz önüne
alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Eşit mutlak fedakârlık

Eşit oranlı fedakârlık

Maksimum toplam fedakârlık

Eşit marjinal fedakârlık

En az toplam fedakârlık

Aşağıdakilerden hangisi, sınıf usulü vergi tarifesinin
temel sakıncalarından biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Alt gelir gruplarının vergi yükünü artırarak
adaletsizlik yaratması

Üst gelir gruplarından daha az vergi alınması
dolayısıyla adaletsizlik yaratması

Harcanabilir gelir açısından gelir dağılımını tersine
çevirebilmesi

Vergi sonrası gelir açısından alt ve üst gelir grubu
arasında aşırı fark yaratması

Vergi öncesi gelir dağılımını olumsuz etkilemesi

5.

6.

7.

Belirli bir yaşa gelmiş ve çalışmakta olan kimseler-
den maktu olarak alınan baş vergisinin doğurabile-
ceği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sınıf usulü artan oranlılık

Gizli artan oranlılık

Dilim usulü artan oranlılık

Tersine artan oranlılık

Dik artan oranlılık

Aşağıdaki tabloda bir vergi tarifesi verilmiştir.

Vergi matrahı (¨) Vergi oranı (%)

100 10

200 15

300 20

400 25

500 30

Buna göre, bu vergi tarifesinde uzunluk farkı kaçtır?

A) B) C) D) E)5 20 100 300 400

Etkin vergiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Herkesten, gücüne göre alınan vergidir.

Mükellefte davranış değişikliğine yol açmayan
vergidir.

Fiyatlar üzerinde etkili olan vergidir.

Devlete en yüksek geliri sağlayan vergidir.

Toplama maliyeti düşük olan vergidir.

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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Kamu harcamalarının, olağanüstü olaylara bağlı ola-
rak katlanılabilir vergi yükü yoluyla artışını açıklayan
görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Wagner Yasası

Görünüşte Artış Yasası

Baumal Hipotezi

Peacock-Wiseman Hipotezi

Ortanca Seçmen Hipotezi

Aşağıdakilerden hangisi, kamu harcamalarının görü-
nüşte artış nedenlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Paranın satın alma gücünün düşmesi

Bütçe sistemlerinin gayrisafi usule doğru evrilmesi

Kamu hizmetlerinin parayla gördürülmesi

Oy hakkının yaygınlaşması sonucunda seçmen
taleplerinin artması

Kişi başına yapılan harcama aynı kaldığı hâlde
nüfusun artması

Özel kesime ait bir arazi veya binanın kamu kesimi
tarafından kamulaştırılması nedeniyle ortaya çıkan
harcama, aşağıdakilerden hangisinin kapsamına
girer?

A)

B)

C)

D)

E)

Reel harcama

Yatırım harcaması

Kalkınma carileri

İktisadi transfer

Sermaye oluşumu için yapılan transfer

11.

12.

13.

Tüketicinin alacağı mal ve eşyaların fiyatını veya gö-
receği hizmetlerin bedelini azaltmak amacıyla yapı-
lan iktisadi yardımlar aşağıdakilerden hangisinin
kapsamına girer?

A) B)

C) D)

E)

Dolaysız transferler Dolaylı transferler

Sermaye transferleri Gelir transferleri

Verimli transferler

Nüfus artışının, saf kamu mallarına yapılan harca-
malar üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Toplam harcamayı etkilemez.

Toplam harcamayı artırır.

Toplam harcamayı azaltır.

Kişi başına harcamayı artırır.

Kişi başına harcamayı değiştirmez.

Sermaye teşkili için yapılan transferler ile sosyal
transferler arasındaki temel farkla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Sermaye teşkili için yapılan transferler yatırım
niteliğinde, sosyal transferler ise cari nitelikte kamu
harcamalarıdır.

Sermaye teşkili için yapılan transferler firmalara
yapılan, sosyal transferler ise kişilere yapılan
transferlerdir.

Sermaye teşkili için yapılan transferler bir dönem
için, sosyal transferler ise birden fazla dönem için
yapılır.

Sermaye teşkili için yapılan transferler için bütçeden
ödenek ayrılmazken, sosyal transferler için bütçe-
den ödenek ayrılır.

Sermaye teşkili için yapılan transferler karşılıklı, sos-
yal transferler ise karşılıksız transferlerdir.

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Devlet borçlarının mecburi değiştirilmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Tahvil sahibi yüksek faizli tahvili verip düşük faizli
tahvili almak zorundadır.

Tahvil sahibi kısa vadeli tahvili verip uzun vadeli tah-
vili almak zorundadır.

Tahvil sahibi ya düşük faizli tahvili ya da erken öde-
meyi kabul eder.

Düşük faizli tahvili kabul etmemesi hâlinde geçmiş
faiz kazançlarını kaybedeceğinden, tahvil sahibi
gelecekteki faizden vazgeçer.

Uzun vadeli tahvili kabul etmemesi hâlinde anapara-
sını kaybedeceğinden, tahvil sahibi değişikliğe razı
olur.

İhraç faizi yüzde 3 olan bir tahvilin yüzde 10 iskon-
toyla satılması hâlinde gerçek faiz yaklaşık olarak
yüzde kaç olur?

A) B) C) D) E)2,5 3,3 4,4 5,3 7,7

Aşağıdakilerden hangisi, dalgalı borçlarda kullanı-
lan araçlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hazine bonoları

Hazine kefaletini haiz bonolar

Müteahhit bonoları

Kısa vadeli avanslar

Kuponlu tahviller

17.

18.

19.

Anapara tutarına dokunmadan borç yükünün
hafifletilmesi için başvurulan tedbir aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Konversiyon Tahkim

Konsolidasyon İtfa

Amortisman

İhtiyari tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin, kendi iradesiyle kısa vadeli borç senedini
uzun vadeli borç senediyle değiştirmesidir.

Alacaklının, elindeki kısa vadeli senedi uzun vadeli
senetle değiştirmekte serbest bırakılmasıdır.

Alacaklının, kısa vadeli senedi satarak uzun vadeli
senet satın almasıdır.

Devletin, kısa vadeli borçlarını itfa ederek tahville
borçlanmaya gitmesidir.

Devletin, düşük faizli borç senedini yüksek faizli borç
senediyle değiştirmesidir.

Hazine kefaletini taşıyan bonolar aşağıdakilerin han-
gisi tarafından borçlanma amacıyla kullanılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Hazine Müsteşarlığı

Merkezî yönetim birimleri

Ticari bankalar

İktisadi faaliyette bulunan özel bütçeli kuruluşlar

Merkez Bankası

20.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Bütçenin kaynak tahsis niteliği aşağıdakilerden han-
gisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu kurumlarına ödenek tahsis edilmesi

Belirli gelir kaynaklarının yerel yönetimlere bırakıl-
ması

Bazı gelir kaynaklarının belirli hizmetlere tahsis
edilmesi

Belirli hizmetlerin finansman kaynağının belirlenmesi

Kamu ve özel kesim arasında paylaşılan kaynak-
ların etkin kullanımı

Bütçenin hukuki işlevinin temel unsuru aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçe görüşmelerinin yıl sonunda yapılması

Bütçe tahminlerinin bağlayıcı olması

Bütçenin bir kanun olması

Bütçenin bir kanun hükmünde kararname olması

Bütçenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması

Kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri
karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında
karar verme yetkisine ne ad verilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçenin mali işlevi

Hükümranlık hakkı

Bütçenin siyasal işlevi

Bütçe hakkı

Denetim hakkı

23.

24.

25.

Tevzin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılması-
na önceden yetki verilmesidir.

Bütçede yer alan kamu gelir ve gider tahminlerinin
denk olmasıdır.

Bütçede yer alan tahminlerin yıllık olarak yapılması-
dır.

Devletin gelir ve giderlerinin geleceğe yönelik olarak
tahmin edilmesidir.

Bütçede yer alan tahminlerin ilgili dönemin ekono-
mik şartlarıyla uyumlu olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, bütçenin temel unsurların-
dan biri değildir?

A) B) C)

E)D)

Taahhüt Tahdit Tasdik

Tahmin Tevzin

Bütçe denkliğini, bir iktisadi konjonktür dönemi sü-
resince sağlamanın gereğini savunan bütçe kuramı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Klasik Bütçe Kuramı

Devrî Bütçe Kuramı

Denk Bütçe Kuramı

Telafi Edici Bütçe Kuramı

Sıfır Temelli Bütçe Kuramı

Bakanlar Kuruluna, aşağıdaki konulardan hangisiyle
ilgili değişiklik yapma yetkisi verilemez?

A) B)

C) D)

E)

Verginin konusu Verginin oranları

Verginin istisnaları Vergi muafiyeti

Vergi indirimleri

26.

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Vergi Usul Kanunu’na göre, yapılan vergi stopajını
vergi dairesine yatırma yükümlülüğü aşağıdakiler-
den hangisine aittir?

A) B)

C) D)

E)

Fiilî mükellef Müteselsil sorumlu

Vergi sorumlusu Vergi taşıyıcısı

Vergi yüklenicisi

Aşağıdaki durumların hangisinde, ikmalen tarh ko-
şulları oluşmuş sayılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Mükellefin, kanuni süresi geçmiş olmasına rağmen
beyanname vermemiş olması

Tasdiki zorunlu bir defterin tasdik edilmemiş olması

Tutulması zorunlu bir defterin tutulmamış olması

Mükellefin, süresinde vermiş olduğu beyannameye
rağmen matrah farkına yol açmış olması

Mükellefin, beyannamesinde matraha ilişkin bilgileri
vermemiş olması

Vergi borcunun vadesinde ödenmesi veya hacze gi-
dilmesi hâlinde çok zor durumda kalabilecek vergi
borçlusu için uygulanabilecek tecil süresi en çok
kaç aydır?

A) B) C) D) E)3 12 24 36 48

20 Eylül 2011 tarihinde tebliğ edilen vergi ihbarna-
mesine karşı mükellefin dava açabileceği en son
tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

20 Ekim 2011 15 Ekim 2011

10 Ekim 2011 4 Ekim 2011

27 Eylül 2011

30.

31.

32.

33.

Aşağıdakilerin hangisinde, resen tarh edilen bir ver-
ginin kesinleşmesi söz konusu olmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Mükellef, davasından feragat etmişse

Mükellef, dava açma sürecini kaçırmışsa

Mükellef, vergi mahkemesi kararına karşı temyiz
yoluna gitmemişse

Mükellef, karar düzeltme yoluna başvurmamışsa

Vergi mahkemesi mükellefin aleyhine karar
vermişse

Mali uyumun miktarına ilişkin Ortodoks Kural ile
Keynesyen Telafi Edici Yaklaşım arasındaki temel
fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ortodoks Kural kamu açığının tümden ortadan
kaldırılmasını savunurken, Keynesyen Telafi Edici
Yaklaşım bunun gerekli olmadığını, hatta daraltıcı
etkisi olacağını savunur.

Ortodoks Kural bütçe denkliğini savunurken,
Keynesyen Telafi Edici Yaklaşım bütçe denkliğinin
çoğaltan yoluyla enflasyonist olacağını savunur.

Ortodoks Kural kamu açıklarının tedricî olarak
düşürülmesini savunurken, Keynesyen Telafi Edici
Yaklaşım kısa sürede düşürülmesini savunur.

Ortodoks Kural mali uyumun daraltıcı olacağını
savunurken, Keynesyen Telafi Edici Yaklaşım
genişletici olacağını savunur.

Ortodoks Kural mali uyumun enflasyonist olacağını
savunurken, Keynesyen Telafi Edici Yaklaşım
deflasyonist olacağını savunur.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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İşsizlik sigortasının otomatik istikrarlandırıcı özelliği
hangi mekanizmayla ortaya çıkar?

A)

B)

C)

D)

E)

İşsizlik sigortası fonunda biriken paraların devlete
harcama gücü kazandırması

İşsizlik sigortası maaşlarının daralma döneminde
telafi edici etki yaratması

İşsizlik sigortası primlerinin daralma döneminde
telafi edici etki yaratması

İşsizlik sigortası maaşlarının enflasyonist dönemde
daraltıcı etki yaratması

İşsizlik sigortası primlerinin enflasyonist dönemde
genişletici etki yaratması

Belirli bir refah düzeyini yakalamak için mal ve
hizmet tüketimine yönelen düşük gelirli kesimin
tasarruflarının düşük olması, maliye politikasının
hangi amaçları arasında çatışma yaratır?

A)

B)

C)

D)

E)

Fiyat istikrarı - Tam çalışma

Sosyal haklar - Kamu yararı

Bireysel refah - Gelir dağılımı

İktisadi kalkınma - Bireysel refah

Tam çalışma - İktisadi kalkınma

Devletin, finansal kaynakları stratejik sanayi sektör-
lerine tahsis etmesiyle ekonomik büyümenin hızla-
nacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)

B)

C)

D)

E)

Monetarizm

Keynesyen Yaklaşım

Merkezî Planlama

Müdahaleci Maliye Teorisi

Kalkınmacı Devlet Teorisi

36.

37.

38.

Toplam kamu gelirleri ile faiz dışındaki kamu gider-
leri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bütçe fazlası

Operasyonel açık

Birincil bütçe dengesi

Bütçe açığı

Kamu kesimi borçlanma gereksinimi

Maliye politikası araçlarının çarpan etkisine göre,
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Belirli bir tutardaki devlet harcaması, aynı tutardaki
verginin daraltıcı etkisinden daha genişleticidir.

Belirli bir tutardaki transfer ile aynı tutardaki verginin
toplam etkisi pozitiftir.

Belirli bir yatırım harcamasının aynı miktardaki ver-
giyle finanse edilmesi gelir üzerinde etki yaratmaz.

Belirli bir kamu tüketim harcamasının aynı miktarda
vergiyle finanse edilmesi gelir üzerinde negatif etki
yaratır.

Belirli bir transfer tutarının aynı miktarda borçlan-
mayla finanse edilmesi daraltıcı etki yaratır.

39.

40.

MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.30
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Muhasebe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İşletmenin bankaya yatırdığı yabancı paranın, Ban-
kalar hesabına Türk lirası cinsinden kaydedilmesi,
aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangi-
sinin gereğidir?

A) B)

C) D)

E)

Tutarlılık Özün önceliği

Parayla ölçülme Önemlilik

Tam açıklama

İşletmenin 2010 yılı sonu itibarıyla öz sermayesi           
¨960.000, yılın başında ise ¨920.000’dir.

Aynı yıl içinde işletmeden çekilen değerler toplamı
¨90.000,  işletmeye eklenen değerler toplamı ise   
¨140.000 olduğuna göre, işletmenin kâr veya zararı
kaçtır?

A) B)

C) D)

E)

¨270.000 kâr ¨90.000 kâr

¨40.000 kâr ¨50.000 zarar

¨10.000 zarar

İşletmenin ithal edeceği mallar için ödeyeceği
gümrük vergisi, aşağıdaki hesapların hangisinde
muhasebeleştirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hesaplanan KDV

Verilen Sipariş Avansları

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

Ödenecek Diğer Yükümlülükler

1.

2.

3.

İşletmede sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde
hangi hesaba, ne şekilde kayıt yapılmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sermaye hesabının borcuna

Sermaye hesabının alacağına

Ödenmemiş Sermaye hesabının borcuna

Ödenmemiş Sermaye hesabının alacağına

Ortaklardan Alacaklar hesabının borcuna

Bir işletmede, 2011 Mayıs ayı sonu itibarıyla İndirilecek
KDV hesabının kalanı ¨245.000, Hesaplanan KDV
hesabının kalanı ¨430.000’dir.

Ödenecek KDV tutarı ¨90.000 olarak belirlendiğine
göre, Mayıs ayı sonu itibarıyla yapılan kayıtla ilgili
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Hesaplanan KDV hesabı ¨340.000 borçlandırılır.

İndirilecek KDV hesabı ¨245.000 borçlandırılır.

Hesaplanan KDV hesabı ¨430.000 alacaklandırılır.

Devreden KDV hesabı ¨90.000 borçlandırılır.

Devreden KDV hesabı ¨95.000 alacaklandırılır.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.31
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 VERİLEN AVANSLAR 1500  

  KASA  5100 
 /   

Hatalı olarak yapılan bu muhasebe kaydı, 
aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilebilir? 

A)

B)

C)

D)

E)

Verilen Avanslar hesabının borcuna ¨3600
kaydedilmesiyle

Verilen Avanslar hesabının alacağına ¨3600
kaydedilmesiyle

Kasa hesabının borcuna ¨3600, Verilen Avanslar
hesabının alacağına ¨1500 kaydedilmesiyle

Kasa hesabının alacağına ¨1500 kaydedilmesiyle

Kasa hesabının borcuna ¨5100 kaydedilmesiyle

Giderlerini 7/B seçeneğine göre muhasebeleştiren
bir işletme, Genel Yönetim Giderleri tutarını yansı-
tırken aşağıdaki hesaplardan hangisini, ne şekilde
kullanmalıdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı borçlu

Gider Çeşitleri Yansıtma hesabı alacaklı

Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı

Genel Yönetim Giderleri Yansıtma hesabı borçlu

Genel Üretim Giderleri Yansıtma hesabı alacaklı

6.

7.

İşletme 01.08.2010 tarihinde, ¨1.000.000 nominal
değerli finansman bonolarını banka aracılığıyla           
¨952.000’e satmıştır.

Finansman bonoları 6 ay vadeli olduğuna göre, 2011
yılı dönem başı bilançosunda aşağıdaki hesaplar-
dan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Finansman Giderleri - Aktif - ¨40.000

Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Aktif - ¨32.000

Menkul Kıymetler İhraç Farkı - Pasif - ¨8000

Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ¨992.000

Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - Pasif - ¨48.000

Aşağıdakilerden hangisi, kâr yedekleri arasında yer
alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Özel Fonlar

Hisse Senedi İptal Kârları

Hisse Senetleri İhraç Primleri

İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

İşletmenin, satın aldığı mal için düzenlenen fatura
karşılığında müşteri çeki ciro etmesi hâlinde,

I. Satıcılar hesabı alacaklı,

II. Yurtiçi Satışlar hesabı alacaklı,

III. Alınan Çekler hesabı alacaklı,

IV. Ticari Mallar hesabı borçlu,

V. Hesaplanan KDV hesabı borçlu

kayıtlarından hangilerinin kullanımı doğrudur?

A) B) C)

E)D)

I ve IV I ve V II ve IV

III ve IV III ve V

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.32
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Artışların borç tarafına, azalışların alacak tarafına
kaydedildiği hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelir hesapları

Borç hesapları

Öz kaynak hesapları

Pasifi düzenleyici hesaplar

Aktifi düzenleyici hesaplar

Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabına ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kesin mizanda alacak kalanı verir, bilançonun pasi-
finde yer alır.

Kesin mizanda borç kalanı verir, bilançonun aktifin-
de yer alır.

Kesin mizanda borç kalanı verir, gelir tablosunda yer
alır.

Kesin mizanda alacak kalanı verir, gelir tablosunda
yer alır.

Kesin mizanda kalan vermez, gelir tablosunda yer
alır.

İşletmenin keşide ettiği senedin kabulü hâlinde iş-
letmenin yapacağı kayıtla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Alacak Senetleri hesabı borçlandırılır.

Alacak Senetleri hesabı alacaklandırılır.

Borç Senetleri hesabı alacaklandırılır.

Borç Senetleri hesabı borçlandırılır.

Satıcılar hesabı borçlandırılır.

11.

12.

13.

İşletmenin aldığı depozito ve teminatlar, aşağıdaki
hesap gruplarının hangisinde izlenir?

A)

B)

C)

D)

E)

Mali Borçlar

Ticari Borçlar

Diğer Borçlar

Alınan Avanslar

Borç ve Gider Karşılıkları

İşletme tarafından düzenlenen bir çekin tahsil edildiği,
bankadan gönderilen dekonttan anlaşılmıştır.

Buna göre, yapılması gereken kayıtta aşağıdaki he-
saplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kasa hesabı borçlu

Bankalar hesabı borçlu

Alınan Çekler hesabı alacaklı

Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

Alınan Çekler hesabı borçlu

Aşağıdakilerden hangisi, amortisman hesaplama
yöntemlerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Olağanüstü yöntem

Normal yöntem

Direkt yöntem

Azalan kalanlar yöntemi

Artan kalanlar yöntemi

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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 17. - 19.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

İşletmede, dönem sonu stok tutarı ¨230.000, dönem içi
alışları ¨1.870.000, yurt içi satışları ¨2.125.000’dir. Alış
iadeleri ¨85.000, satıştan iadeler ¨90.000, faaliyet
giderleri ¨320.000’dir. Ticari Mallar hesabının borç
toplamı ise ¨2.190.000’dir.

Buna göre, işletmede dönem başı stok tutarı kaç
TL’dir?

A) B) C)

E)D)

320.000 324.000 336.000

345.000 405.000

Buna göre, işletmede satışların maliyeti kaç TL’dir?

A) B)

C) D)

E)

2.195.000 1.960.000

1.875.000 1.790.000

1.685.000

Buna göre, işletmenin faaliyet kârı veya zararı
kaçtır?

A) B)

C) D)

E)

¨350.000 zarar ¨160.000 zarar

¨75.000 kâr ¨160.000 kâr

¨245.000 kâr

17.

18.

19.

Tekdüzen Hesap Planı’nda 7/A seçeneğini uygula-
yan bir işletme, aşağıdaki hesaplardan hangisini
kullanmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Hizmet Üretim Maliyeti

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Finansman Giderleri

Gelir tablosu hesapları arasında bulunan Dönem
Kârı veya Zararı hesabının alacak kalanı, aşağıdaki
hesaplardan hangisine aktarılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Önceki Dönem Gelir ve Kârları

Dönem Net Kârı

Dönem Net Zararı

Dönem Net Kârı veya Zararı

Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yükümlülük Karşılıkları

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.34
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İşletmenin düzenlediği genel geçici mizanda Satıcılar
hesabının borç toplamı ¨1.876.000, alacak toplamı     
¨1.776.000 olarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede,
bilgisayar alımı için yapılan ¨150.000 tutarındaki ön
ödemenin Satıcılar hesabına kaydedildiği belirlenmiştir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Verilen Avanslar hesabı ¨150.000 borçlandırılma-
lıdır.

Verilen Avanslar hesabı ¨100.000 borçlandırılma-
lıdır.

Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨150.000 borçlan-
dırılmalıdır.

Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨100.000 borçlan-
dırılmalıdır.

Verilen Sipariş Avansları hesabı ¨150.000 alacak-
landırılmalıdır.

İşletme, 2010 yılında alacak ve borç senetleri için rees-
kont işlemi uygulamayı unutmuştur.

Bu durum, aşağıdaki muhasebe temel kavramların-
dan hangisine uyulmadığını gösterir?

A) B)

C) D)

E)

Parayla ölçülme Özün önceliği

İhtiyatlılık Tam açıklama

Tutarlılık

22.

23.

  
 /   
 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR XXX  

 BORÇ SENETLERİ  XXX 
 /   

Bu kayıt, aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? 

A)

B)

C)

D)

E)

Alacaklarla ilgili senet alınması

Borç Senetleri hesabına yapılan hatalı kaydın düzel-
tilmesi

Diğer Çeşitli Alacaklar hesabına yapılan hatalı kay-
dın düzeltilmesi

Düzenlenen poliçenin kabulü

Hatır senedi düzenlenmesi

İşletme, sattığı malların iadesiyle ilgili olarak ortaya çı-
kan taşıma giderlerini üstlenmiştir.

Buna göre, ilgili tutar aşağıdaki hesaplardan hangi-
sine kaydedilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

Satıştan İadeler

Yurtiçi Satışlar

Ticari Mallar

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.35
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İşletme, mal alırken verdiği 23.000 avro tutarındaki borç
senedini ¨2,03 kuruyla kayıtlara almış, dönem sonu
kuru ise ¨2,30 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, dönem sonunda yapılacak kayıtta
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Finansman Giderleri hesabı borçlu ¨6210

Finansman Giderleri hesabı borçlu ¨52.900

Kambiyo Zararları hesabı borçlu ¨6210

Borç Senetleri hesabı alacaklı ¨52.900

Borç Senetleri hesabı borçlu ¨6210

B İşletmesi, C İşletmesine olan ¨100.000 tutarındaki
senetsiz borcuna karşılık ileri vadeli ¨105.000 tutarlı bir
senet vermiştir.

Buna göre B İşletmesi, bu olayla ilgili muhasebe
kaydında,

I. Alıcılar hesabı borçlu ¨100.000,

II. Finansman Giderleri hesabı borçlu ¨5000,

III. Alacak Senetleri hesabı borçlu ¨105.000,

IV. Satıcılar hesabı borçlu ¨100.000,

V. Borç Senetleri hesabı alacaklı ¨105.000,

VI. Alacak Senetleri hesabı alacaklı ¨105.000

kayıtlarından hangilerini yapmalıdır?

A) B)

C) D)

E)

I, II ve III I, II ve V

I, IV ve VI II, IV ve V

II, IV ve VI

26.

27.

İşletme; elinde bulunan demirbaşa, eşit tutarlı
amortisman yöntemiyle amortisman hesaplamaktadır.
Ekonomik ömrü 5 yıl olan demirbaş, dördüncü yıl içinde
¨80.000 kârla senet karşılığında satılmıştır.

Buna göre, birikmiş amortismanları ¨60.000 olan
demirbaşın satışı karşılığında alınan senet tutarı kaç
TL’dir? (KDV oranı % 15‘tir.)

A) B) C)

E)D)

92.000 120.000 138.000

140.000 161.000

28.

Diğer sayfaya geçiniz.36
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 29. - 30.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

 A İşletmesi  
 31.12.2010 Tarihli  

AKTİF  Bilanço   

DÖNEN  KISA VADELİ 
VARLIKLAR ? YABANCI  
 KAYNAKLAR 21.150 
 
   UZUN VADELİ 
DURAN  YABANCI 
VARLIKLAR 16.650 KAYNAKLAR ? 
 
 ÖZ KAYNAKLAR 12.500 

 

 ? ? 

Yukarıda bilançosu verilen A İşletmesinin vergi öncesi 
kâr tutarı ¨19.260.000, finansman giderleri ¨3.690.000, 
vergi oranı ise % 20’dir. 

 

(Bin TL) 
PASİF 

A İşletmesinde Ekonomik Verimlilik oranı 0,85 oldu-
ğuna göre, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı
kaç TL’dir?

A) B)

C) D)

E)

7.400.000 14.500.000

27.000.000 31.500.000

39.500.000

A İşletmesinde Varlıkların Kârlılığı oranı kaçtır?

A) B) C) D) E)0,21 0,23 0,25 0,32 0,37

29.

30.

Bir işletmenin vergiden önceki kârı ¨2.880.000,
dönemin finansman giderleri ¨240.000, vergi oranı ise
% 25’tir.

Buna göre işletme, elde ettiği kârla finansman
giderlerini kaç kez karşılar?

A) B) C) D) E)8 9 10 12 13

  
 Z İşletmesi 
 31.12.2010 Tarihli

AKTİF  Bilanço   

DÖNEN   KISA VADELİ 
VARLIKLAR ? YABANCI 
 KAYNAKLAR 21.400 

DURAN   UZUN VADELİ 
VARLIKLAR ? YABANCI 
 KAYNAKLAR 23.450 

  ÖZ KAYNAKLAR ? 

 

 ? ? 

 

Yukarıda bilançosu verilen Z İşletmesinin, Finansal 
Kaldıraç oranı 0,39 ve Dönen Varlık / Duran Varlık 
oranı 1,5 olduğuna göre, Dönen Varlıklar toplamı 
kaç TL’dir? 

(Bin TL) 
PASİF 

A) B)

C) D)

E)

44.850.000 46.000.000

69.000.000 76.700.000

103.500.000

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.37
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 2009 2010 
370 - Dönem Kârı Vergi ve Diğer         
Yasal Yükümlülük Karşılıkları 1540 3450 

371 - Dönem Kârının Peşin Ödenen             
Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 860 2410 

Yukarıdaki bilgilere göre, nakit akım tablosunda yer 
alan ödenen vergi ve benzerleri kaleminin tutarı kaç 
TL’dir? 

        (Bin TL) 

A) B)

C) D)

E)

680.000 1.040.000

1.720.000 1.900.000

3.090.000

Aşağıdakilerden hangisi, mali yapı analizinde
kullanılan oranlardan biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı oranı

İç Kaynaklar oranı

Fon Akım oranı

Stok Bağımlılık oranı

Cari oran

İşletmenin bankadan talep ettiği altı ay (180 gün) vadeli
¨500.000 tutarındaki kredi, ¨45.000 faiz kesilerek       
¨455.000 olarak ödenmiştir.

Buna göre, bankanın uyguladığı faiz oranı yüzde
kaçtır?

A) B) C) D) E)18,0 11,1 9,9 9,0 3,0

33.

34.

35.

Yalnızca pekmez alım satımı yapan işletmenin bir
dönem boyunca yaptığı alışlar aşağıda verilmiştir.

Şişe miktarı Şişe birim fiyatı

  8000 adet (5 litrelik) ¨10

 25.000 adet (2 litrelik) ¨5

 10.000 adet (1 litrelik) ¨3

Söz konusu alışlar için dönem boyunca katlanılan
nakliye maliyetleri KDV hariç ¨43.000 olup bu maliyet,
pekmezlere litre esasıyla dağıtılmaktadır.

Buna göre, 5 litrelik şişeler hâlinde alınan pekmezin
toplam maliyeti kaç TL’dir?

A) B) C)

E)D)

123.000 117.200 97.200

88.000 67.800

Üç ortaklı bir şirkette Ortak A’nın sermayesinin Ortak
B’nin sermayesine oranı 2/5’tir. Ortak C’nin sermayesi
ise Ortak A ve Ortak B’nin sermayeleri toplamının
yarısından ¨300.000 fazladır.

Şirket sermayesi ¨4.500.000 olduğuna ve sermaye
payları üzerinden % 11 kâr payı ödeneceğine göre,
ortakların kâr payları aşağıdakilerin hangisinde
verilmiştir?

Ortak A Ortak B Ortak C

A)

B)

C)

D)

E)

 88.000  220.000  187.000

 88.000  242.000  165.000

 88.000  286.000  121.000

 44.000  297.000  121.000

 121.000  167.000  174.000

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.38
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¨120.000 tutarındaki paranın ü ve ü farklı banka-

lara yatırılarak ¨5400 faiz elde edilmiştir.

Buna göre, toplamı % 8 olan faiz oranları sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) B) C)

E)D)

2-6 3-5 4-4

5-3 6-2

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma
Maliyetleri Standardı’na göre, aşağıdakilerden
hangisi özellikli varlıklar arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Stoklar

Menkul kıymetler

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Maddi olmayan duran varlıklar

İmalat tesisleri

Faizi dönem sonunda ödenecek olan 3 ay vadeli
Türk lirası mevduat hesabına ödenecek faiz tutar-
ları, banka tarafından ay sonları itibarıyla aşağıdaki
hesaplardan hangisine kaydedilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Karşılıklar - Türk Parası

Muhtelif Borçlar - Türk Parası

Alacaklı Geçici Hesaplar - Türk Parası

Ödeme Emirleri - Türk Parası

Faiz ve Gider Reeskontları - Türk Parası

38.

39.

40.

MUHASEBE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.39



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 155 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden 
alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki 
hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez ka-
lemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.



 

 

 

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 

LİSANS (PS) 

ALAN BİLGİSİ TESTİ 

CEVAP ANAHTARI  

8 TEMMUZ 2012 PAZAR 
   

HUKUK İKTİSAT İŞLETME MALİYE MUHASEBE 
        

1. A 1. C 1. E 1. D 1. C 
2. B 2. B 2. E 2. C 2. E 
3. A 3. A 3. D 3. B 3. B 
4. D 4. B 4. A 4. C 4. D 
5. C 5. D 5. C 5. A 5. E 
6. C 6. C 6. B 6. E 6. A 
7. A 7. E 7. A 7. C 7. B 
8. D 8. E 8. C 8. D 8. C 
9. E 9. D 9. A 9. E 9. A 

10. B 10. B 10. D 10. B 10. D 
11. D 11. D 11. E 11. D 11. D 
12. A 12. C 12. D 12. D 12. E 
13. C 13. D 13. C 13. E 13. A 
14. B 14. B 14. B 14. B 14. B 
15. E 15. E 15. B 15. A 15. D 
16. E 16. A 16. A 16. E 16. C 
17. C 17. C 17. B 17. C 17. A 
18. D 18. A 18. E 18. B 18. C 
19. A 19. B 19. D 19. E 19. B 
20. E 20. E 20. C 20. A 20. B 
21. B 21. B 21. A 21. B 21. D 
22. E 22. C 22. C 22. D 22. A 
23. B 23. D 23. D 23. E 23. E 
24. A 24. B 24. E 24. C 24. E 
25. C 25. A 25. E 25. D 25. A 
26. E 26. C 26. C 26. B 26. C 
27. B 27. B 27. D 27. A 27. D 
28. D 28. C 28. C 28. B 28. C 
29. A 29. D 29. A 29. A 29. B 
30. D 30. B 30. B 30. C 30. D 
31. B 31. E 31. B 31. D 31. A 
32. E 32. A 32. A 32. D 32. C 
33. C 33. A 33. D 33. A 33. E 
34. D 34. D 34. B 34. E 34. B 
35. B 35. C 35. A 35. A 35. A 
36. D 36. A 36. E 36. B 36. C 
37. C 37. C 37. B 37. D 37. A 
38. A 38. D 38. E 38. E 38. B 
39. E 39. E 39. C 39. C 39. B 
40. B 40. E 40. B 40. A 40. E 

 



Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını doğru kodladım.

Salon görevlisinin imzası:
Adayın soru kitapçık numarasını cevap kâğıdına
doğru kodladığını onaylıyorum.

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Ki-
tapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.

2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kod-
layınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Salon görevlisinin de hem soru kitapçığınızdaki hem 
de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzalamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza 
yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.

3. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının veya yanlış 
kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

SORU KİTAPÇIK :
NUMARASI :

Bu numarayı cevap 
kâğıdınızdaki ilgili alana 
kodlamayı unutmayınız.

T.C. KİMLİK NUMARASI :

ADI :

SOYADI :

SALON NO. : SIRA NO.:

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS

 (PÖS)
ALAN BİLGİSİ TESTİ

(ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ-
EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ-

ULUSLARARASI İLİŞKİLER)
8 TEMMUZ 2012 PAZAR

TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI



 

 

 

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi 
Testi bulunmaktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 
dakikadır (3,5 saat).

3. Alan Bilgisi Testi; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi ve 
Uluslararası İlişkiler testlerinden oluşmaktadır. Her bir 
testte 40 soru vardır.

4. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

5. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

6. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevapları-
nızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte 
biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız 
olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan 
soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçenek-
lerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında 
doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ

İLİŞKİLERİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

İş Kanunu’na göre, aşağıdaki çalışma saatlerinin
hangisinde çalışan işçilere en az yarım saat ara
dinlenmesi verilmesi gerekir?

A) B)

C) D)

E)

08.00 - 11.00 09.00 - 11.00

08.00 - 14.00 14.00 - 22.00

07.30 - 16.00

İş Kanunu’na göre, saat ücreti karşılığı çalışan
işçinin tatil günü ücreti, saat ücretinin kaç katıdır?

A) B) C) D) E)3,5 6 7,5 9 11

İş Kanunu’na göre, işin durdurulması yaptırımıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İşin durdurulması kararını Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı verir.

İşin durdurulması kararı aleyhine 6 iş günü içinde
mahkemede itiraz edilebilir.

İşin durdurulması kararına karşı itiraz edilen
mahkeme, 6 iş günü içinde itirazı karara bağlar.

İşin durdurulması kararına karşı itirazı inceleyen
mahkemenin kararı kesindir.

Mahkemeye yapılan itiraz, işin durdurulması
kararının uygulanmasını durdurmaz.

1.

2.

3.

İş Kanunu’na göre, 6 aydan fazla sürekli işlerin
yapıldığı aşağıdaki işlerin hangisinde, devamlı
olarak en az 50 işçi çalıştırılsa dahi iş sağlığı ve
güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu yoktur?

A)

B)

C)

D)

E)

Havaalanı yapımı

Su ürünleri alım ve satımı

Su ve gaz tesisatı kurma ve işletme

Maden arama ve topraktan çıkarma

Limanlarda eşya yükleme ve boşaltma

İş Kanunu’na göre, saat ücreti ¨20 olan bir işçinin,
fazla sürelerle çalışma yapması hâlinde saat ücreti
kaç TL olarak ödenir?

A) B) C) D) E)40 35 30 25 22,5

01.01.2008 - 31.12.2011 tarihleri arasında belirsiz süreli
sözleşmeyle aynı iş yerinde çalışan işçinin iş akdi, İş
Kanunu’ndaki fesih bildirim süresine uyularak
feshedilmiştir.

Buna göre, 2009 yılına ilişkin ödenmeyen yıllık izin
ücretleriyle ilgili zaman aşımı hangi tarihten itibaren
başlar?

A)

B)

C)

D)

E)

01.01.2008

01.01.2010

31.12.2011

Fesih bildirim süresinin başlangıcı

Sözleşmenin bitişini takip eden ayın sonu

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu’na göre, toplu görüşmelerin başladığı
tarihten itibaren en az kaç gün geçmesine rağmen
anlaşma sağlanamamışsa taraflardan her biri
görüşmelere resmî listeden bir ara bulucunun
katılmasını isteyebilir?

A) B) C) D) E)7 10 15 20 30

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
Kanunu’na göre, birden fazla Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünün yetki
alanına giren iş yerlerini kapsayacak toplu iş
sözleşmesi için görevli makam aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yargıtay

Ankara İş Mahkemeleri

İşçi sendikasının bağlı olduğu konfederasyon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik kuru-   
luşlarının giderlerini artırıcı faktörler arasında     
yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Erken yaşta emeklilik uygulamaları

Borçlanma uygulamaları

Sağlık yardımları

Prim alınmadan yapılan sigorta ödemeleri

Kayıt dışı istihdamın yüksekliği

7.

8.

9.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu gereği alınacak prim ve verilecek
ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın
üst sınırı, 16 yaşından büyük sigortalıların günlük
kazanç alt sınırının kaç katıdır?

A) B) C) D) E)7,5 6,5 5,5 4,5 3,5

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmekte olan ülkelerde
sosyal güvenlik kurumlarının kişi olarak kapsamının
genişlemesini kolaylaştıran faktörler arasında     
yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Formel sektörde istihdamın artması

Bağımsız çalışanlar oranının artması

Kırsal kesimdeki nüfusun ve tarım iş gücünün
azalması

Sosyal güvenlik kuruluşlarında bilgisayar
kullanımının yaygınlaşması

Fertlerin sosyal güvenlik bilincinin artması

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik politika ve
sistemleri üzerinde etkili değildir?

A) B)

C) D)

E)

Kültürel yapı Sosyal yapı

Siyasal yapı Demografik yapı

Sermaye birikimi modeli

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Liberal refah rejimine sahip ülkelerdeki sosyal
güvenlik sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Evrensel kapsama sahiptir.

Toplumsal statü farklarını azaltıcı bir işleve sahiptir.

Gelir testlerine dayalı sosyal yardımların rolü
ağırlıklıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmada etkilidir.

Metadışılaştırma derecesi çok yüksektir.

Aşağıdaki gruplardan hangisi, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası kapsamında kısmi sigortalı
sayılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Çıraklar

Hükümlüler

Stajyerler

Rehabilite edilenler

İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanlar için
genel sağlık sigortası primi, sigortalının prime esas
kazancının yüzde kaçıdır?

A) B) C) D) E)7,5 9 10 12 12,5

13.

14.

15.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’na göre; inşaat, balıkçılık ve tarım
iş yerlerinde işe başlatılacak sigortalının, sigortalı
işe giriş bildirgesiyle birlikte hangi sürede SGK’ya
bildirilmesi hâlinde, bildirim sigortalılık
başlangıcından önce yapılmış sayılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir ay sonra

Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir hafta sonra

Çalışmaya başlatıldıktan en geç beş gün sonra

Çalışmaya başlatıldıktan en geç bir gün sonra

En geç çalışmaya başlatılan gün

Aşağıdakilerden hangisi, dağıtım yöntemiyle finanse
edilen sosyal güvenlik sistemlerinin gelir kaynakları
üzerinde etkili değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nüfusun yaş dağılımı

İşsizlik oranları

İstihdam oranları

Piyasa faiz oranları

İş gücüne katılım oranları

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu’na göre, emeklilik şirketlerinin
kuruluş iznini aşağıdakilerden hangisi verir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan

Hazine Müsteşarı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.3



 

 

 

2012 - KPSS / AB-PÖS

Türkiye’de, sosyal politika önlemlerine konu olan ilk
çalışan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tarımda çalışanlar

Kamu kesiminde çalışanlar

Madenlerde çalışanlar

Denizlerde çalışanlar

Kendi hesabına çalışanlar

Aşağıdakilerden hangisi, gelişmiş toplumlarda yaş-
lanma konusunda alınan sosyal politika önlemleri
kapsamında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Emeklilik yaşının yükseltilmesi

Kamu emeklilik programlarının kapsamının
genişletilmesi

Yaşlılık aylığı bağlama yöntemlerinin değiştirilmesi

Bakım hizmetlerinde çalışacak göçmen istihdamının
artırılması

Özel emeklilik programlarının teşvik edilmesi

Aşağıdakilerden hangisi, gelirin yeniden dağılımını
sağlamaya yönelik araçlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kamu harcamaları

Fiyat politikaları

Ücret politikaları

Sosyal güvenlik politikaları

Üretim politikaları

19.

20.

21.

Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma
Örgütünün kabul ettiği sözleşmelere ilişkin
özelliklerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sözleşmeler, Uluslararası Çalışma Konferansına
katılan delegelerin en az 2/3 çoğunluğu ile kabul
edilir.

Sözleşmelerin yürürlüğe girebilmesi için en az 2
devletin sözleşmeleri onaylaması zorunludur.

Sözleşmeleri onaylayan devletler için yürürlük tarihi,
onayın tescilinden itibaren 1 yıl sonra geçerli olur.

Devletler çekinceli onay hakkına sahiptir.

Devletlerin, onaylanan sözleşmelere ilişkin rapor
sunma yükümlülüğü vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bireyin bütçe kısıtının
eğimini veya konumunu doğrudan etkilemez?

A) B)

C) D)

E)

Parasal ücret Fiyatlar genel seviyesi

Reel ücret Ücret dışı gelir

Kâr oranları

Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönem iş gücü arzını
öncelikli olarak etkileyen bir faktör değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Çalışma çağındaki nüfusun büyüklüğü

Nüfusun kazanmış olduğu vasıflar

Bireyin kaç saat çalışmak istediği

Uluslararası iş gücü göçü

Doğum ve ölüm oranları

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Beşerî sermaye yatırımında vazgeçilmiş fırsatlar,
aşağıdaki durumların hangisinde diğerlerine göre
daha yüksektir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ücret oranı yüksek olduğunda

Beşerî sermaye yatırımına ayrılan zaman az
olduğunda

Ek gelir düşük olduğunda

Ücret dışı gelir düşük olduğunda

Ücret oranı sabit olduğunda

Sendikalı bir sektördeki iş gücü arz eğrisiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sendika, iş gücü talebindeki düşüşe bağlı olarak
ücret indirimine tepki gösterir.

Sendika, artan iş gücü talebine ilave iş gücü arzıyla
yanıt vermeye yanaşmaz.

Çalışma koşulları iyileştikçe sendikalı iş gücü arz
eğrisinin esnekliği azalır.

Ücret oranı yükseldikçe sendikalı iş gücü arz
eğrisinin esnekliği artar.

Sendika için ücret artışı istihdam artışından daha
önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi, beşerî sermaye yatırımının
doğrudan bir getirisi değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kişisel kazançların artması

Reel mal yatırımlarının artması

Emeğin marjinal üretkenliğinin artması

Kişisel yeteneklerin gelişmesi

Kişilerin güvenirliğinin artması

25.

26.

27.

Çapraz ücret esnekliği, j iş gücü kategorisinin ücret
haddindeki bir değişmenin, i iş gücü kategorisinin
istihdamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verir.

Buna göre, çapraz ücret esnekliği pozitifse
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 i ve j iş gücü kategorileri tamamlayıcı faktörlerdir.

 i ve j iş gücü kategorileri ikame faktörlerdir.

 i ve j iş gücü kategorileri bağımsız faktörlerdir.

 i iş gücü kategorisi tek başına ikame faktörüdür.

 j iş gücü kategorisi tek başına tamamlayıcı
faktördür.

Aşağıdakilerden hangisi, sabit bir iş gücü maliyeti
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Başlangıç eğitimine ilişkin maliyetler

İşsizlik sigortası primleri

Sağlık sigortası primleri

Emeklilik sigortası primleri

Saat ücreti

Örgütlü olmayan çok sayıda firma karşısındaki
tekelci sendika modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

İşveren, ücreti tek taraflı olarak belirler.

Sendika, istihdam seviyesini tek taraflı olarak
belirler.

Sendika, ücreti tek taraflı olarak belirler.

İşveren, istihdam seviyesini etkileyemez.

Sendika ve işveren pazarlık sürecini işletir.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıdakilerden hangisi, Etkinlik Ücreti Teorisi’nin
bir unsuru değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Firmaların işçi devrini en aza indirmek için yüksek
ücret vermesi

Firmaların yüksek nitelikli adayları cezbetmek için
yüksek ücret vermesi

Verimlilik karşılığında bir ödül olarak yüksek ücret
ödenmesi

Çalışanların işten kaçınmalarını en aza indirmenin
amaçlanması

Firmaların düşük nitelikli iş gücüne beşerî sermaye
yatırımı yapması

Kısa dönem ve uzun dönem emek taleplerinin
esneklikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Kısa dönem emek talep eğrisi, uzun dönem emek
talep eğrisine göre daha az esnektir.

Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek
talep eğrisinin esneklikleri eşittir.

Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek
talep eğrisinin esneklikleri sıfıra eşittir.

Kısa dönem emek talep eğrisi ile uzun dönem emek
talep eğrisinin esneklikleri sonsuzdur.

Kısa dönem emek talep eğrisi, uzun dönem emek
talep eğrisine göre daha fazla esnektir.

İş Arama Teorisi’ne göre, aşağıdakilerden hangisi
bir işsizlik nedeni değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İş gücü piyasasında bilgi edinmenin maliyetinin
olması

İşsizliğin daha iyi bir iş arama çabası olması

İşsizlik sigortasının iş arama süresini uzatması

Mal talebi yetersizliğinin işsizliğe neden olması

Beklentilerin gerçekçi olmamasının iş arama
süresini uzatması

31.

32.

33.

Aşağıdakilerden hangisi, gelir etkisinin ikame
etkisinden daha büyük olmasına neden olan
unsurlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ücret dışı sosyal amaçlı ödemeler

Yüksek gelir vergisi ödemeleri

Mali yardımlar

Faiz gelirleri

Kira gelirleri

I. Pazarlık ve ikna süreçlerine başvurmak

II. İş birliğini zorunlu kılan bir üst amaç yaratmak

III. Üçüncü tarafın uzlaştırmasını istemek

IV. Tarafları birbirinden uzaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri, çalışma ortamlarındaki
çatışmaları giderme yolları arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız IV II ve III I, II ve III

I, II ve IV I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, işçi ile işveren arasındaki
psikolojik sözleşmenin kapsamına giren bir unsur
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Karşılıklı olarak dürüstlük vaadi

Yükümlülüklerin karşılıklı olarak kayıt altına alınması

Beklentilerin karşılıklı olarak açıklanması

Sözleşme içeriğinin karşılıklı olarak benimsenmesi

Karşılıklı olarak güven hissedilmesi

34.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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Kişinin bir yandan başarıyı kendisine mal ederken
diğer yandan başarısızlık için suçu dışsal etmenlere
yüklemesi, aşağıdaki atıf hatalarından hangisine
işaret etmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Temel yükleme yanılgısı

Aktör-gözlemci yanılgısı

Yaygınlık yanılgısı

Kontrol yanılsaması

Kendini kayırma eğilimi

Bir ülkedeki,

I. iş gücü maliyetlerinin yüksek oluşu,

II. mevcut iş hukuku kurallarının katı oluşu,

III. mevcut pazarın doygunluğu,

IV. sendikaların güçsüz oluşu

faktörlerinden hangileri, sermayenin başka ülkelere
taşınmasının nedenleri arasında yer alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve III

I, II ve III I, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi, Braverman’ın
Vasıfsızlaşma Tezi’ni açıklayan ifadelerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yönetsel denetimin azalması

Tekelci kapitalizmin vasıfsızlaşmanın kaynağı
olması

Sermaye ile bilim-teknoloji iş birliğinin
vasıfsızlaşmanın nedeni olması

İşin rutinleşmesi-parçalanması

Vasıfsızlaşmanın, iş gücünü üretim sürecinden
dışlaması

37.

38.

39.

Japon Yönetim Modeli’yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Düşük düzeyde uzmanlaşma vardır.

İş güvencesi bulunmaktadır.

Takım çalışmasına dayalı üretim anlayışı vardır.

İş yaşamı ile özel yaşam ayrı tutulur.

Astlar ve üstler birlikte karar verir.

40.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.7
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Ekonometri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 doğrusal reg-

resyon modelinde, En Küçük Kareler (EKK, Ordinary

Least Squares - OLS) varsayımlarının yanında hata

terimlerinin  olduğu durumda EKK

(OLS) tahmin edicileri için aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğrusal, yansız (sapmasız) ve tutarlıdır.

Doğrusal, yanlı (sapmalı) fakat tutarlıdır.

Asimptotik olarak yansızdır (sapmasız) ve en iyi
doğrusal yansız tahmin edicidir (BLUE).

Doğrusal, yansız (sapmasız) tahmin ediciler
arasında en küçük varyanslıdır (BLUE).

Asimptotik olarak yansızdır (sapmasız) fakat en iyi
doğrusal yansız tahmin edici (BLUE) değildir.

regresyonun standart hatasını (SER) tanımlar?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, EKK (OLS) de, 

A) B)

C) D)

E)

2
R  

2
1 R  


2

1 R  ˆ
i

21
u

n k



 


i

21
u

n k



 

1.

2.

Tutarlı tahmin ediciler arasında en küçük varyanslı
tahmin edici için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

A)

B)

C)

D)

E)

Etkindir.

Yansızdır (sapmasız).

Asimptotik olarak tutarlıdır.

Asimptotik olarak etkindir.

Asimptotik olarak yansızdır (sapmasız).

gibi bir çoklu regresyon modelinde EKK (OLS)

tahmin edicileri, aşağıdakilerden hangisinin en

küçüklenmesiyle (minimizasyon) elde edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

n

i 1 i 0 1 1i k ki

2
Y b b X b X


         

 n

i 1 i 0 1 1i k ki
Y b b X b X


       

n

i 1 i 0 1 1i k ki i

2
Y b b X b X u


          

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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    ...   

    * * * * * * *...   

Bu iki regresyon denklemine ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

  


kk

k k

regresyon denklemi elde edilmiştir. 

2 21

2 21 X

X X

X

Y

Y

regresyon denkleminde Y ve X ler 100 ile çarpılarak

u

u

A)

B)

C)

D)

E)

*  i i100 i 2, ,k dir      

t testleri her iki modelde aynıdır.

Her iki modelin  si aynıdır.

Sabit terim dışında her iki denklemin katsayı tahmin
değerleri aynıdır.

Sabit terim dışında her iki denklemin katsayı
standart hataları aynıdır.

5. EKK (OLS) varsayımlarından

 ,

  ve  nin bağımsız ve özdeş dağılımlı (iid)

olması ve

 Büyük aykırı değerlerle karşılaşma olasılığının

düşük olması

varsayımları altında, doğrusal regresyon parametre-

lerinin EKK (OLS) tahmin edicileri aşağıdaki özellik-

lerden hangisini taşırlar?

A)

B)

C)

D)

E)

Etkindir.

Küçük örneklerde dahi normal dağılıma sahip olur.

 için tam normal dağılıma sahip olur.

 için etkinlik özelliğini yitirir.

Yansızdır (sapmasız), tutarlıdır ve örnek hacmi
yeterince büyükse normal dağılımlıdır.

Bir regresyon modelinin parametrelerinde yapısal
bir değişiklik olup olmadığını araştırmak için aşa-
ğıdaki testlerden hangisi kullanılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Durbin-Watson

Chow-F

Breusch-Pagan-Godfrey

Dickey-Fuller

Goldfeld-Quandt

6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 8. - 9.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Aşağıda üç farklı logaritmik model verilmektedir.

Bu modellerde katsayısının yorumlanışı, modellere

göre farklılık gösterip aşağıdaki gibidir.

Yorum K: X teki %1 değişim Y de %  kadar

 değişim meydana getirmektedir.

Yorum L: X teki %1 değişim Y de 0,01  kadar

 değişim meydana getirmektedir.

Yorum M: X teki 1 birimlik değişim Y de, %100

 kadar değişim meydana

 getirmektedir.

.

I.      
ii 0 1 i

Y ln ln X u  

II.  i 0 1 i iln Y X u      

III.    i i0 1 iln Y ln ln X u      

Her üç model için de doğru olan yorumlar
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  I. Model       II. Model      III. Model  

A)

B)

C)

D)

E)

  M L K

  L M K

  L K M

  M K L

  K M L

8.

Verilen logaritmik formdaki modellerin orijinal (üstel)
biçimleri şöyledir.

P:

R:

S:

Her üç model için de doğru olan orijinal biçimler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  I. Model       II. Model      III. Model  

.

A)

B)

C)

D)

E)

 S  P R

 S R P

 R  S P

 R  P  S

 P S  R

9.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 10. - 12.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Yatırımlar, GSMH, Ara malları ithalatı

olmak üzere, yatırımları açıklamak için,

 modeli

 dönüşümüyle

1980-2010 dönemi için EKK (OLS) ile aşağıdaki

tahminler elde edilmiştir. Parantez içindeki değerler

standart hatalardır.

yararlanmak üzere yatırımların GSMH ve ara malları

ithalatına göre esneklikleri toplamının 1’e eşit olup
olmadığı hipotezi  anlamlılık düzeyinde
sınanmak istenmektedir.

 
 

   

  
     

) )

) )

t t t

1 2

1 2 1 2

2

2

3 ln 1,28 0,92 lnY 0,52 lnM R 0,92
(0,06 (0,2 0,12

4 ln Y 5,8 0,38 ln M Y R 0,78t t t t
(0,72 (0,15

Cov , 0,0082

Cov , ve arasındaki kovaryanstır.

    

       

   

    

(1) ve (2) nolu modellerde (3) ve (4) nolu tahminlerden

Bu hipotezi sınamak için uygun olan hipotez çiftleri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

0 1 2

1 1 2

H 1

H 1

  

   







 

0 1 2

1 1 2

H 1

H 1

  

   







 

0 1 2

1 1 2

H 1

H 1

  

   







 

   

   




0 1 2

1 1 2

H 1

H 1  

  

   




0 1 2

1 1 2

H 1

H 1



 

Hipotezi test ederken esneklikler toplamının 1’e eşit
olup olmadığını doğrudan t sınaması ile sınamak
için oluşturulan t istatistiği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)

B)

C)

D)

E)

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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Hipotezin sınanmasında oluşturulan F istatistik
değeri ve sınama sonucuyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

 red, esneklikler toplamı 1’e eşittir.

 red, esneklikler toplamı 1’e eşit değildir.

red, esneklikler toplamı 1’e eşittir.

 red, esneklikler toplamı 1’e eşit değildir.

 red, esneklikler toplamı 1’e eşit değildir.

12.
I. Öngörü Hatası Varyansı

II. Ortalama Mutlak Hata

III. Theil Eşitsizliği

IV. Kısmi Korelasyon Katsayısı

Yukarıdakilerden hangileri, öngörü başarısını
ölçmekte kullanılır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız IV I ve II

I, II ve III I, III ve IV



tahmininde, bir bölgede öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı (ORN) 20 ise, test puanının tahmini 

kaçtır? 

Test puanı  667 8  (3 22)ORN  regresyon 

A) B) C)

E)D)

603,40 619,40 664,58

667,80 702,10

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 15. - 16.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Bankacılık sektöründe yaşları 25 ila 40 arasında deği-
şen tam zamanlı ve tam yıllık çalışanlarla ilgili bir araş-
tırma yapılmaktadır. Araştırma; Karadeniz, İç Anadolu,
Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılmıştır. Çalışanlar en
az lise mezunudur.

Değişkenler:

Y: Ortalama saatlik kazanç (Bağımlı Değişken)

X: Kişilerin yaşları (yıl olarak)

Ege bölgesini temsil eden  kukla (ikili) değişkeni

dışlanan (temel) gruptur.

Bağımlı değişkenin yukarıda açıklanan değişkenler üze-
rine EKK (OLS) regresyonları yapılarak bankacılık sek-
töründe kazançları etkileyen faktörler aşağıdaki gibi tah-
min edilmiştir. Katsayıların altında parantez içindeki de-
ğerler standart hatalardır. Katsayıların anlamlılıkları ile
ilgili t tablo değeri 2 olarak kabul edilebilir.

Aşağıda iki ayrı EKK tahmini verilmiştir;

 



 



1 2

u

1 2

3 4 5

u

2

2

ˆ1 Y 5,3 6,92 D 2,83 D 0,32 X;
(1,2) (0,28) (0,24) (0,05)

R 0,198; 5,01

ˆ2 Y 3,92 6 83 D 2,83 D 0 33 X
(1,3) (0,23)(0,29) (0,06)

0 71 D 0,62 D 0,29 D ;
(0,29) (0,026)(0,27)

R 0,42; 3,96







  

  

    

  

  

 

 

(1) nolu regresyon tahminine göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Yaş, kazancın önemli bir belirleyicisidir ancak aynı
eğitim düzeyindeki kadın çalışanlar bir yıl daha
yaşlandıkça erkek çalışanlara göre saatte ¨2,83
daha az kazanmaktadır.

Yaş, kazancın önemli bir belirleyicisidir ancak aynı
eğitim düzeyindeki kadın çalışanlar bir yıl daha
yaşlandıkça erkek çalışanlara göre saatte ¨2,83
daha fazla kazanmaktadır.

Yaş, kazancın önemli bir belirleyicisidir ve aynı
eğitim düzeyindeki çalışanlar ister kadın ister erkek
olsun bir yıl daha yaşlandıkça kazançları saatte
¨0,32 daha artacaktır.

Üniversite mezunu çalışanlar bir yıl daha
yaşlandıkça saatlik kazançları 5,3+0,32 = ¨5,62
daha artacaktır.

Lise mezunu çalışanlar bir yıl daha yaşlandıkça
saatlik kazançları 5,3+0,32 = ¨5,62 daha artacaktır.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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(2) nolu regresyon tahminine göre Ahmet; 30 yaşında,
Karadeniz bölgesinden ve üniversite mezunu bir
bankacıdır. Cemal; 30 yaşında, Ege bölgesinden ve
üniversite mezunu bir bankacıdır.

Ahmet ile Cemal’in saatlik kazançları arasında
beklenen fark ve bu farkın diğer bütün koşullar aynı
iken Ahmet yerine Ayşe, Cemal yerine Mine’nin
alınması durumundaki değeri aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

Ahmet ile 
Cemal’in 

kazançları 
arasındaki 

fark  

Ayşe ile 
Mine’nin 

kazançları 
arasındaki 

fark 

A)

B)

C)

D)

E)

 0,71 -2,83

 0,71 0,71

 0,71 4,63

 3,92 3,92

 -0,71 2,83

16.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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 17. - 18.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Aşağıdaki denklem, üçer aylık 80 veri ile tahmin edil-
miştir. C özel tüketim harcamalarındaki yüzde değişme,
G ise GSYH deki yüzde değişmedir. Parantez içindeki
değerler standart hatalardır.

 t t 1t

2

C 0,004 0,826 G 0,228 G
(0,02) (0,002) (0,001)

R 0,861, DW 0,952

0,05anlamlılık düzeyinde Durbin-Watson

tablosunda d

   

 

 

 L U 1,586 ve d  1,688 dir

hipotezleri için anlamlılık düzeyindeki

uygun sınama sonucuyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

0

1

H Birinci sıradan pozitif otokorelasyon yoktur.

H Birinci sıradan pozitif otokorelasyon vardır.





“

”

A)

B)

C)

D)

E)

Sınama Durbin-h istatistiği hesaplanarak
yapılmalıdır.

DW istatistiğine göre  hakkında karar verilemez.

 olduğundan  hipotezi reddedilir.

 olduğundan  hipotezi kabul edilir.

2  istatistiği 

 2nR 80 0,861 68,8   olduğundan 0H  hipotezi 

kabul edilir. 

Breusch-Godfrey 

17.

Verilen denkleme ek olarak hata terimi için aynı veri

seti ile aşağıdaki tahmin elde edilmiştir.

 yardımcı regresyonunun tahmin edilme amacı ve

“ 1. , 2. , 3. ve 4. sıradan otokorelasyon yoktur.”

hipotezinin  anlamlılık düzeyinde sınama

sonucuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)


tu yardımcı regresyonu 0H  hipotezini Breusch-

Godfrey (BG) sınaması ile sınamak için tahmin 

edilmiş olup   2n p R 19 9,48    dir. Buna göre, 

0H
 
hipotezi reddedilir. 


tu yardımcı regresyonu 0H  hipotezini White-LM 

sınaması ile sınamak için tahmin edilmiş olup 

  2n p R 19 9,48    olduğundan 0H  hipotezi 

reddedilir. 


tu yardımcı regresyonu 0H  hipotezini LM-F 

sınaması ile sınamak için tahmin edilmiş olup 

LM F 19 9,48    olduğundan 0H  hipotezi kabul 

edilir. 


tu yardımcı regresyonu 0H  hipotezini Breusch-

Godfrey (BG) sınaması ile sınamak için tahmin 

edilmiş olup 2nR 20 9,48   olduğundan 0H  

hipotezi kabul edilir. 


tu yardımcı regresyonu 0H  hipotezini Berenblutt-

Webb-g istatistiği ile sınamak için tahmin edilmiş 

olup g 20 9,48   olduğundan 0H  hipotezi 

reddedilir. 

18.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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 denkleminde

otokorelasyon sorunu varsa aşağıdaki sonuçlardan

hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Katsayı tahmin edicileri yansızlık (sapmasızlık) özel-
liklerini korurlar ancak bunlar için yapılan t sınaması,
hesaplanan t istatistiğinin yanlı (sapmalı) olması ne-
deniyle güvenilir değildir.

Determinasyon katsayısı  R2  aşağı doğru yanlı (sap-
malı) (downward biased) olur.

Bağımlı değişken için yapılan öngörüler güvenilir
olmaz.

Tanımlama (specification) hatası dışında, EKK
(OLS) tahmin edicisi yansız (sapmasız) olur fakat en
küçük varyanslı olmaz.

Denklemdeki otokorelasyonun varlığı mutlaka biçim-

güvenilmemelidir.
sel testler ile araştırılmalı sadece grafik yöntemlere,

19.
t 0 1 1t 2 t 1 t

Y X Y u        modeli EKK (OLS) 

yöntemi ve 60 veriyle tahmin edilmiştir. tY  tüketim 

harcamaları, tX  geliri göstermektedir. Aynı veri setiyle 


t

2
u  yardımcı regresyonu aşağıdaki gibi tahmin  

edilmiştir. 

  
t t 1 t 2

2 2 2 2u 0,0038 0,13u 0,19u ; R 0,09,     

0,05   anlamlılık düzeyinde (2)
2  tablo değeri 5,99 ve 

57
2F  tablo değeri 3,15 tir. 


t

2
u  yardımcı regresyonuyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)

B)

C)

D)

E)

ARCH sorunu için LM sınaması yapmak üzere 
tahmin edilmiştir. ARCH-LM sınaması uygulanabilir 
ve    2 60 0,09 5,4    istatistiğine göre böyle bir 
sorun yoktur. 

yapmak üzere tahmin edilmiştir ve 
   2 60 0,09 5,4    istatistiğine göre böyle bir 

sorun yoktur. 

 Değişen varyans sorunu için White sınaması 

ARCH sorunu için LM sınaması yapmak üzere 

tahmin edilmiştir ve    2 60 0,09 5,4    

istatistiğine göre böyle bir sorun vardır. 

GARCH sorunu için LM sınaması yapmak üzere 

tahmin edilmiştir.
 

0,09 2
F 2,82

1 0,09 57


 

 
 

istatistiğine göre böyle bir sorun yoktur. 

GARCH sorunu için LM sınaması yapmak üzere 

tahmin edilmiştir ve    2 60 0,09 5,4    
istatistiğine göre böyle bir sorun vardır. 

20.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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denklemindeki hata terimi  de birinci sıra pozitif

otokorelasyon varsa ve bu, bir tanımlama

(specification) hatasından kaynaklanıyorsa bu

sorundan kurtulmak için en doğru çözüm

aşağıdakilerden hangisidir?

,

A)

B)

C)

D)

E)

Otokorelasyon, iki açıklayıcı değişken  ve
arasındaki ilişkiden kaynaklanmış olabilir. Bu değiş-
kenlerden biri veya ikisi denklemden çıkarılmalıdır.

Denklem, bir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler
(Generalized Least Squares - GLS) yöntemi olan 
2 Aşamalı Durbin yöntemi ile tahmin edilir.

Denklem, bir Genelleştirilmiş En Küçük Kareler
(GLS) yöntemi olan Cochrane-Orcutt yineleme
süreci ile tahmin edilir.

Denklem, birinci farkı alındıktan sonra En Çok Ola-
bilirlik (Maximum Likelihood) yöntemi ile tahmin
edilir.

Denkleme dâhil edilmesi gerektiği halde dâhil edil-
memiş değişkenler olduğu düşünülüyorsa, dışlanan
bu değişkenler dâhil edilir veya denklemin
matematiksel biçimi değiştirilir.

21.  regresyon modelinde

sürecine sahiptir.  klasik varsayımları sağlayan bir

hata terimidir.

 değerinin bilindiği varsayımı ile EKK (OLS)

uygulanabilecek dönüştürülmüş model

aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

 t 0 1 t t 1 ty x x v        

 t 0 1 t t 1 ty x x u        

   t t 1 0 1 t t 1 ty y x x v           

   t t 1 0 1 t t 1 ty y (1 ) x x u             

   t t 1 0 1 t t 1 ty y (1 ) x x v             

 denkleminde değişen

varyans sorununu araştırmak için aşağıdaki yardımcı

regresyon tahmin edilmiştir.

Buna göre, değişen varyans sınaması için hangi test

uygulanmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

White

ARCH-LM

Breusch-Pagan-Godfrey

Goldfeld-Quandt

Box-Pierce-Ljung

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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 modelinde hata terimlerinin

şeklinde değişen varyanslı olduğu bilinmektedir.

Bu durumda aşağıdaki modellerden hangisinin EKK

(OLS) ile tahmini bir problem yaratmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

1 2 2Y X u      

1 2 2
2

Y
X u

X
      

1 2
2

2 2

X
Y u

X X


     

2
1 2

2 2 2 2

XY 1 u

X X X X
      

1 2 2
2 2

Y 1
X u

X X
      

24.

Bu denklemdeki çoklu doğrusal bağlantı

(multicollinearity) için aşağıdaki ifadelerden hangisi

doğrudur?

0 1 1 2 2Y X X u denkleminde       


1 2 X ,X1 2

X 1,42 0,90 X , r 0,96 olarak bulunmuştur.
(0,1) (0,2)

    

A)

B)

C)

D)

E)

 olduğu için

arasında önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

vardır.

 olduğu için

arasında önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

vardır.

 olduğu için

arasında önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

vardır.

 olduğu için

arasında önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

vardır.

 olduğu için

arasında önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

vardır.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.18



 

 

 

2012 - KPSS / AB-PÖS

denkleminde

önemli derecede çoklu doğrusal bağlantı

(multicollinearity) sorunu varsa aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğru olur?

A)

B)

C)

D)

E)

Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yansızlık
(sapmasızlık) özelliğini korur ancak bunların stan-
dart hataları yükselme eğiliminde olacağından t de-
ğerleri küçülür ve t sınaması güvenirliğini yitirir.

Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yansızlık
(sapmasızlık) özelliğini korur ancak bunların stan-
dart hataları azalma eğiliminde olacağından t de-
ğerleri büyür ve t sınaması güvenilir olmaz.

Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanlı olur
ancak yapılan öngörüler geçerli olur.

Parametrelerin EKK (OLS) tahmin edicileri yanlı olur
ve parametrelerin güven aralıkları dar olur.

Katsayılardan en az birinin t oranları istatistiksel
olarak anlamsız ve R2 değerleri küçük olur.

Bir regresyon modelinde tanımlama (model kurma)
hatası olup olmadığı hangi test yardımıyla kontrol
edilebilir?

A) B)

C) D)

E)

White Chow-F

ARCH-LM Dickey-Fuller

Ramsey Reset

26.

27.

Bir ülke ekonomisi için para talebi  ile faiz oranı

arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 1980-2011
arası üçer aylık verilerle aşağıdaki model tahmini elde

edilmiştir. Parantez içindeki değerler standart hatalardır.

Bu tahmin denklemine göre, para talebinin faiz
oranına göre kısa dönem ve uzun dönem
esneklikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

Kısa dönem   Uzun dönem
esnekliği    esnekliği     

     

   

t t t 1ln 2 0,0082 0,125ln 0,089ln
(0,003) (0,04) (0,05)

(0,006) (0,006)


      



  0,042ln t 2 t3  0,029ln

A)

B)

C)

D)

E)

 0,089 0,029

 0,089 0,042

 0,125 0,285

 0,042 0,285

 -0,0082 0,029

dağıtılmış gecikme modeli bir dönüşümle

modeli hâline getirilmiştir. Burada  olup

 ile  in hareketli ortalamasıdır.

Burada kullanılan dönüşüm, aşağıdaki model veya
hipotezlerden hangisine göre yapılmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Almon modeli

Koyck modeli

Uyarlamalı Beklentiler hipotezi

Kısmi Uyarlama hipotezi

Rasyonel Beklentiler hipotezi

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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Tahmin edilmesi gereken doğru ekonometrik model

olarak veriliyor.

Tahmin edilmesi gereken doğru model
yerine modeli kullanılırsa

I.  ile  ilişkili ise  tahmin

değerleri yanlı (sapmalı) ve tutarsızdır.

II.  ile  ilişkisiz ise  yanlıdır (sapmalı).

III.  ile  ilişkisiz ise  yanlıdır (sapmalı).

ifadelerinden hangileri doğru olur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

30.

Diğer sayfaya geçiniz.20



 

 

 

2012 - KPSS / AB-PÖS

 31. - 35.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Aşağıda bir eş anlı denklem modeli verilmektedir.

I.

II.

III.

IV.

Burada,

olup,  içsel değişkenlerdir, diğerleri dışsal

değişkenlerdir. Bir eş anlı denklem modelinde G ve K

sırasıyla modeldeki içsel ve dışsal değişken sayılarıdır.

Modelin herhangi bir denkleminde ise G* ve K* sırasıyla
denklemde yer alan içsel ve dışsal değişken sayıları,

G** ve K** sırasıyla denklemde yer almayan içsel ve
dışsal değişken sayılarıdır.

Bir denklemin ayırt edilebilmesi (identification) için

gerekli koşul olan sıra (sayma) koşuluna

ve bir de yeterli koşul olan rank (mertebe) koşuluna

bakılır.

K G G 1 veya K G 1       ** ** ** *

Modelde yer alan ilk üç denklemin her birinde rank
koşulunun sağlandığı varsayımıyla, sıra koşuluna
göre ayırt edilebilme durumu hakkında aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

I. ve III. denklemler tam, II. denklem aşırı ayırt
edilmiştir.

I. ve II. denklemler tam, III. denklem aşırı ayırt
edilmiştir.

II. ve III. denklemler tam, I. denklem aşırı ayırt
edilmiştir.

I. denklem tam, II. ve III. denklemler aşırı ayırt
edilmiştir.

I., II. ve III. denklemler tam  ayırt edilmiştir.

Modelde, I. denklemin ayırt edilme koşullarından
rank (mertebe) koşulunu araştırmak için oluşturu-
lacak A matrisi ve A matrisinin rankı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

 
20 1

1 1 0 rank A 3

1 0 0

 
     
  

 

 
2

1 0 0

1 1 0 rank A 3

0 1

 
 
    

  

 

 2

1 0 0

0 1 rank A 3

1 1 0

 
    
   

 

 2

1 0 0

0 1 rank A 1

1 1 0

 
    
   

 

 
2

1 0 0

1 1 0 rank A 1

0 1

 
 
    

  

 

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Modelin II. denklemi İki Aşamalı En Küçük Kareler
(2AEKK) ile tahmin edilmek istendiğinde doğru
regresyon aşamaları aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

  



   

1110

10 11 1

0 1 2

0 1

1 aşama   P Y v

P Y

2 aşama   P u

P





    

   

     

    

 
s

s

   



   

1110 12

10 11 12 1

s 0 1 2

s 0 1

1 aşama   P Y W v

P Y W

2 aşama   P u





      

     

     
 

     P

  



   

1110

10 11 1

s 0 1 2

s 0 1

1 aşama   P W v

P Y

2 aşama   P u

P





    

   

     

    

 

   

 

   

1110 12

10 11 12 1

s 0 1 2 2

s 0 1

1 aşama   P Y W v

P Y W

2 aşama   P W u

P





      

     

       

    

 





     

10 11 12

s 0 1 2

s 0 1 2

1 aşama   P Y P

2 aşama   P u

P W





     

     

      

 

33. Modelin IV. denklemiyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu denklemde tahmin edilecek katsayı olmadığın-
dan hata terimi de yoktur.

Bu denklem, denge koşulunu sağlamaktadır ve di-
ğer üç denklemin tahmin işlemlerinde kullanılır.

Bu denklem modelden çıkarıldığında model eksik
olur.

Bu denklemdeki değişkenler ilk üç denklemin ayırt
edilme koşulları araştırılırken dikkate alınmaz.

Bu gibi denklemlere bazen özdeşlik veya hesap
eşitliği gibi adlar verilir.

Modelin II. denklemi İki Aşamalı En Küçük Kareler
(2AEKK) ile tahmin edilirse bu tahmin edici, aşağı-
daki özelliklerden hangisini sağlar?

A)

B)

C)

D)

E)

Yansızdır (sapmasız) ancak en küçük varyanslı
değildir.

Tutarlıdır ve büyük varyanslıdır.

Hem yansızdır (sapmasız) hem de tutarlıdır.

Yansızdır (sapmasız), tutarlıdır ve en küçük
varyanslıdır.

Yanlıdır (sapmalı) fakat tutarlıdır.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Bir eş anlı denklem sistemindeki bir 
i 0 1 i i

Y X u    
 

denkleminde eğer X ve u  ilişkili ise 
i

X  nin 
i

u  ile  

ilişkisiz olan kısmını ayırmak için bir araç değişken  

olan 
i

Z  kullanılacaktır. 

i
Z  nin, geçerli bir araç değişken olabilmesi için 

taşıması gereken koşullar aşağıdakilerden  

hangisidir? 

i i

A)

B)

C)

D)

E)

36.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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 37. - 38.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Enflasyondaki değişimi açıklamak için 1962-2004 yılları
arası üçer aylık veriler kullanılarak aşağıdaki regresyon
modelinin tahminine karar verilmiştir.

Burada  enflasyondaki değişimdir.

Verilen model hakkındaki doğru tanımlama
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle 
bağlanımlı) bir model olup AR(4) olarak gösterilir. 

tEnf  4 tane gecikmeli değerin doğrusal 
fonksiyonudur. 

Bu model, 4 gecikmeli hareketli ortalama modeli
olup MA(4) olarak gösterilir ve 4 tane gecikmeli
değerin doğrusal fonksiyonudur.

Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle
bağlanımlı) bir model olup MA(4) olarak gösterilir
fakat model doğrusal değildir.

Bu model, 4 gecikmeli otoregressif (kendiyle 
bağlanımlı) bir model olup AR(4) olarak gösterilir. 

tEnf  4 tane gecikmeli değerin doğrusal olmayan 
fonksiyonudur. 

Bu model, 4 gecikmeli hareketli ortalama modeli 
olup ARMA(4,4) olarak gösterilir. tEnf  4 tane 

gecikmeli değerin doğrusal olmayan fonksiyonudur. 

37.

Verilen modeldeki  parametrelerinin anlamsız

çıktığı durumda bunlar dışlanarak tahmin edilen model

aşağıdadır. Parantez içindeki değerler standart

hatalardır.

Buna göre, 2005:I için enflasyondaki değişimin

öngörüsü kaçtır?

t t 1

2004 IV

Enf 0,019 0,318 Enf ve
(0,003) (0,021)

Enf 1,5

enflasyonda 1,5 puanlık artış vardır.)





   

 
 

(2004  IV. döneminde, 2004  III. dönemine göre 

A) B) C)

E)D)

-0,378 -0,392 -0,458

-0,496 -0, 35 2

 durağan bir süreç olarak verilmekte ve AR(1) süreci

olarak  biçiminde yazılmaktadır.

Bu sürece eşlenik MA süreci aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A) B)

C) D)

E)

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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GARCH(1,1) modeli aşağıdaki denklemlerden
hangisinde gösterilmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

0 1 t 1 2 t 2t
2 2 2u u         

0 1 t 1 1 t 1t
2 2 2u           

0 1 t 1 2 t 2t
2 2 2

           

t 0 1 1 t 1t 1u          

t 0 1 t 1 1 t 1
2 2u           

40.

EKONOMETRİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.25
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının İstatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

50 öğrencinin bulunduğu bir sınıfın öğrenci kulü-
büne, bir başkan ve bir başkan yardımcısı olmak
üzere iki kişilik yönetim kurulu kaç farklı biçimde
oluşturulabilir?

A) B) C) D) E)1225 2450 2500 4380 10.400

,  ve  olasılık

değerleri verilmiştir.

Buna göre, koşullu olasılık değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)0,24 0,28 0,44 0,50 0,78

1.

2.

Bir torbada 6 beyaz, 3 kırmızı top vardır. Torbadan,
yerine koyarak top çekiliyor.

İlk kırmızı topu çekmek için beklenen çekiliş sayısı
kaçtır?

A) B) C) D) E)2 3 5 6 9

A ve B nin bugünden itibaren 20 yıl yaşamaları olasılığı
sırası ile 0,8 ve 0,9 dur.

20 yıl süresince (boyunca) A ve B den en az birinin
yaşıyor olma olasılığı kaçtır?

A) B)

C) D)

E)

0,72 0,85

0,92 0,95

0,98

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

olarak veriliyor.

Buna göre, a’nın değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)

4

 


2

Y rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

olarak veriliyor.

Buna göre, Y rastgele değişkeninin dağılımının
medyanı (ortanca) aşağıdakilerden hangisidir?


  


 





1
; 5 y 1

6
g(y)

0 ; d.h.
 

A) B) C) D) E)0

5.

6.

X sürekli rastgele değişkeni yeni üretilen bir ampulün
saat cinsinden ömrünü göstermek üzere aşağıdaki
olasılık yoğunluk fonksiyonu ile ifade edilmektedir.

Buna göre, bu ampulün ortalama (beklenen) ömrü
kaç saattir?





 





3
; x 100

x
f(x)

0 ; d.h.
 

20.000

A) B) C) D) E)100 150 200 350 500

 olduğu bilinen, dağılımı bilin-

meyen X rastgele değişkeninin varyansı kaçtır?

A) B) C) D) E)2 3 4 6 9

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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X ve Y rastgele değişkenleri f(x, y) ortak olasılık
yoğunluk fonksiyonuna sahiptir.

 rastgele değişkenlerinin

ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu bulunmak
istendiğinde dönüşümün Jakobien matrisi
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) B)

C) D)

E)

Aşağıda verilen eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

9.

10.

Parametresi  olan üstel dağılıma sahip bir

rastgele değişkeni için  olasılığı kaçtır?

A) B) C) D) E)

X ve Y kesikli rastgele değişkenlerine ilişkin bileşik
olasılık dağılımı aşağıda verilmiştir.

Buna göre,  fonksiyonunun beklenen

değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Primal modeli

olarak verilen bir doğrusal programlama
probleminin dual modeli aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

 

 

 

  



1 2

1 2

2

1 2

1 2

Min Z 5y 7y

3y 5y 7

2y 3

3 y y 5

y , y 0

 

  

  

 

 



1 2

1 2

2

1 2

1 2

Min Z 5y 7y

3y 5y 7

2y 3

3 y y 5

y , y 0

 

  

 

 

  



1 2

1 2

2

1 2

1 2

Max Z 5y 7y

3y 5y 7

2y 3

3 y y 5

y , y 0

 

 

 

 

  



1 2

1 2

2

1 2

1 2

Max Z 5y 7y

3y 5y 7

2y 3

3 y y 5

y , y 0

 

  

  

 

 



1 2

1 2

2

1 2

1 2

Max Z 5y 7y

3y 5y 7

2y 3

3 y y 5

y , y 0

 

13. Amaç fonksiyonu  ve kısıtlayıcıları

ise

olarak verilen bir doğrusal programlama
probleminde  değeri aşağıdakilerden

hangisidir?

A) B) C) D) E)17 46 62 108 127

14.

Diğer sayfaya geçiniz.29
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Üç değişkenli normal dağılımın ortalama vektörü ve
varyans-kovaryans matrisi

 ;

olarak verilmiştir.

 biçiminde verilen yeni değişkenin

ortalaması ve varyansı sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

3 ; 3

15. İki değişkenli n gözlemli bir örneklemden

fonksiyonu elde edilmiştir.

Bu fonksiyondan elde edilecek ilişki matrisi (R)
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Dört değişkenli ve n gözlemli bir örnekleme, temel
bileşenler (principal components) analizi uygulanmış ve
özdeğerler (eigen values) sırasıyla 2,45; 1,15; 0,28;
0,12 olarak bulunmuştur.

Birinci ve ikinci özdeğerlerin (temel bileşen) toplam
varyansı açıklama yüzdesi kaçtır?

A) B) C) D) E)51 63 75 83 90

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.30
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 biçiminde

verilmiş olan iki değişkenli bir fonksiyonun konum
parametresi (ortalama vektörü) aşağıdakilerden

hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Değişkenlerin sınıflama (nominal) veya sıralama
(ordinal) ölçek düzeyinde ölçülmesi durumunda
aşağıdaki ilişki katsayılarından hangisi kullanılmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Spearman ilişki katsayısı

Kendal  ilişki katsayısı

Cramer ѵ ilişki katsayısı

Pearson ilişki katsayısı

Phi ilişki katsayısı

18.

19.

 hipotezini test etmek için n=12 birimden

veri toplanmıştır.

Wilcoxon işaretli sıra sayılar testi için hesaplanan
test istatistiğinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

[M:Kitleye ilişkin bilinmeyen medyan (ortanca)]

A) B) C) D) E)12 66 78 120 132

3x4 lük bir çapraz tablo için birim sayısı 150 ve hesapla-

nan Ki-kare  istatistiğinin değeri 12 olarak veriliyor.

Buna göre, Cramer’in ѵ ilişki katsayısı kaçtır?

A) B) C) D) E)0,03 0,06 0,17 0,20 0,24

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.31
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Uzay çalışmalarında görevlendirilecek astronotlardan
16 sının yer çekimsiz ortamda nabız atışlarının daki-
kada 27,33 ortalama ve 4,28 standart sapma artış
gösterdikleri bulunmuştur.

Astronotların nabız atış ortalamasının % 99 güven
düzeyinde, içinde bulunacağı sınır değerleri nedir?

( ) 15;0,005 15;0,01t 2,947 ; t 2,602

A)

B)

C)

D)

E)

Bir gıda firmasınca üretilen konservelerin eksik gramajlı
olduğuna ilişkin şikâyetler üzerine, 115 kutu konserve
rastgele seçilerek tartılmıştır.

Konserve ağırlıklarının standartlara uygun olup
olmadıklarının yoklanmasında kullanılabilecek en
uygun (güçlü) test aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Student t testi

Ki-kare testi

Varyans analizi testi

İşaret testi

Kolmogorov-Smirnov testi

22.

23.

Bir fabrikada gündüz ve gece olmak üzere çift vardiya
üretim yapılmaktadır. Gece vardiyasında yapılan
üretimde daha çok kusurlu imalat yapıldığı iddia
edilmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen üretim değerleri
kullanılarak bu iddianın doğruluğu test edilmek
istenmiştir.

Buna göre, Ki-kare ( ) test istatistik değeri kaçtır?

A) B) C) D) E)2,8 3,7 4,2 5,5 14,3

hipotezinin test edilmesinde örneklem varyansı 16, test
istatistiğinin değeri 48 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, örneklem çapı (genişliği) kaçtır?

A) B) C) D) E)31 32 42 45 46

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.32
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Tek yönlü bir varyans analizinde faktörün düzey sayısı
3, örneklem çapı (genişliği) 12 dir.

Hesaplanan F istatistiğinin değeri 4 ve Genel
Kareler Toplamı 34 ise Hata Kareler Toplamı kaçtır?

A) B) C) D) E)2 7 9 12 18

sürecinin durağan olması için ’nın alabileceği

değer aşağıdakilerden hangisi olabilir?

=Z Z + 0,6Z + tε  t-2t t-1

A) B) C) D) E)

26.

27.

Deterministik trend ve mevsimsel bileşenleri toplamsal
olarak yapısında bulunduran bir sürece uyum gösteren

zaman serisinin modeli,

olarak tahmin edilmiştir.

Buna göre, bu modelin t=25 için öngörü değeri
kaçtır?

A) B) C) D) E)82 80 78 75 72

A, B, C harfleri ile gösterilen üç deneme için oluştu-
rulabilecek kaç tane Latin Kare düzenlemesi vardır?

A) B) C) D) E)3 6 9 12 18

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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A faktörü 6 düzeyi olan özel seçimli; B faktörü de A’nın
her bir düzeyi içinde rastgele seçilmiş beşer düzeyli
faktörlerdir.

Her bir hücrede üçer gözlem yapılmışsa A faktörüne
ait beklenen kareler ortalaması nedir?

A) B)

C) D)

E)

30.
Bir  faktöriyel deneyde, AB etkileşim etkisi bloklarla
karıştırıldığında ve bu işlem 4 kez tekrarlandığında
aşağıdaki varyans analizi sonuç tablosu elde ediliyor.

Buna göre, hata terimine ait serbestlik derecesi
kaçtır?

A) B) C) D) E)0 2 4 6 8

31.

Diğer sayfaya geçiniz.34
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Bir  faktöriyel düzende AB etkileşiminin bileşeni

olan  etkisi üç bloka karıştırılmak istendiğinde

aşağıdaki bloklardan hangisi elde edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

32. Basit rastgele örnekleme yöntemiyle 2400 birimlik kitle-
den, yerine koyarak 600 birimlik bir örneklem seçilmesi
gerektiği hesaplanmıştır.

Örnekleme, yerine koymaksızın yapılsaydı hesap-
lanan örneklem çapı (genişliği) kaç olurdu?

A) B) C) D) E)150 400 480 500 750

N=50 birimlik bir kitleden tabakalı örnekleme yöntemi ile
tabaka çaplarıyla orantılı olarak 10 birimlik örneklem

seçilecektir.  ve kitle ortalaması 19 dur.

Birinci tabakanın toplam değeri 500 ise ikinci taba-
kanın ortalaması ve örneklem çapı (genişliği) kaçtır?

Ortalama Örneklem genişliği

A)

B)

C)

D)

E)

 15 4

 15  6

 20  4

 25 5

 25 6

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.35
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 şeklindeki kitleden, sistematik
örnekleme yöntemi ile dörtte bir örneklem
seçildiğinde aşağıdakilerden hangisi, mümkün
sistematik örneklemlerden değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

10 kümeden oluşan bir kitleden, basit küme örnekleme-
siyle 3 küme seçilmiştir. Bu kümelerdeki birim sayıları
sırasıyla 30, 40 ve 25 tir. Her bir kümeden sırasıyla 6, 4
ve 5 birim seçilmiştir.

Bu kümeler için örneklem ortalamaları sırasıyla 6, 8
ve 4 ise kitlenin toplam değer tahmini kaçtır?

A) B) C) D) E)600 880 1000 1800 2000

35.

36.

Tek açıklayıcı değişkenli, n=10 gözlemli basit bir
regresyon modelinde

değerleri elde edilmiştir.

Buna göre, doğrusal regresyon katsayısı (b) değeri

kaçtır? 

A) B) C) D) E)

Bir firmanın 1995-2003 yıllarına ilişkin satış gelirlerinden

 biçimindeki trend denklemi (modeli)
elde edilmiştir. Firmanın 2008 yılına ilişkin satış gelirleri
tahmini 45,56 dır.

Bu firmanın 2010 yılına ilişkin tahminî satış geliri
kaçtır?

A) B) C)

E)D)

24,45 29,05 49,66

61,82 76,11

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.36
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değişkenleri arasındaki Pearson ilişki

katsayıları  olarak

verilmiştir.

  değişkeninin etkisi sabit tutulduğunda  ve

değişkenleri arasındaki kısmi ilişki

katsayısı  aşağıdakilerden hangisidir?

   12 13 23r 0,81, r 0,77 ve r 0,79

A) B) C) D) E)-0,66 0,00 0,17 0,51 0,84

39. Bir doğrusal regresyon analizinde, bağımlı değişken (y)
ile bağımsız değişken  arasındaki ilişkiyi gösteren

regresyon doğrusu aşağıdaki gibidir.

Buna göre, regresyon modeli (denklemi) ile
açıklanabilen değişimi aşağıdakilerden hangisi
verir?

A)

B)

C)

D)

E)

40.

37
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kamu Yönetimi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi, organik dayanışmadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Aile dayanışması

Sınıf dayanışması

Klan dayanışması

İşlevsel dayanışma

İş bölümü eksenli dayanışma

Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi, bürokrasinin
ortaya çıkış nedenlerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sekülerleşme

Para ekonomisinin gelişmesi

Şehir devletlerinin gelişmesi

Mutlaki devletin çözülmesi

Geniş ailenin parçalanması

Aşağıdakilerden hangisi, siyasal partilerin işlevlerin-
den biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Temsil

Siyasal devşirme

Siyasal müzakere

Menfaatlerin birleştirilmesi

Siyasal sosyalleşme ve mobilizasyon

1.

2.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, devletin temel özelliklerin-
den biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Kamusallık Akılcılık

Coğrafi alan Hükmetme

Meşruluk

Aşağıdakilerden hangisi, liberalizmin ilkelerinden
biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Eşitlik Özgürlük

Bireycilik Sınırlı devlet

Piyasa ekonomisi

Aşağıdakilerden hangisi, parlamentonun görevleri
arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Referanduma karar verme

Siyasi amaçlar oluşturma

Hükûmete güvenoyu verme

Çıkarları birleştirme

Denetleme

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.38
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Milletvekili sorumsuzluğu ve dokunulmazlıkla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Milletvekili sorumsuzluğunun diğer adı kürsü
dokunulmazlığıdır.

Dokunulmazlıkla amaçlanan kamu yararıdır.

Sorumsuzluk; milletvekillerinin oy, söz ve
düşüncelerini serbestçe ifade edebilmelerini
sağlamaya yöneliktir.

Kürsü dokunulmazlığı, milletvekillerinin
parlamentoya hesap vermelerine engel değildir.

Dokunulmazlık kaldırıldığında milletvekilliği sona
erdiğinden kişi yargılanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti ilkesinin bir
koşulu değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin sınırlandırılması

Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması

Parlamenter sistemin kurallarının benimsenmesi

İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması

Yasa önünde eşitliğin sağlanması

1982 Anayasası’nın suç ve cezalara ilişkin hüküm-
lerine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Ceza sorumluluğu kişiseldir.

Ölüm ve genel müsadere cezası verilemez.

Suçluluğu hükmen sabit oluncaya dek kimse suçlu
sayılamaz.

Yurttaş, hiçbir gerekçeyle suç sebebiyle yabancı bir
ülkeye verilemez.

Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak
kanunla konulur.

7.

8.

9.

Aşağıdakilerden hangisi, asli kurucu iktidarların bir
özelliği değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Çoğunlukla savaş, darbe ve rejim değişikliklerinde
ortaya çıkması

Bir hukuk boşluğu durumu olması

Anayasa yapma yetkisini kullanabilmesi

Yetkisini, kendisinden önce var olan pozitif hukuk
normlarından alması

Hukuktan çok, siyaset biliminin konusu olması

Aşağıdakilerden hangisi, bir metne anayasa adı
verilebilmesi için gerekli olan niteliklerden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin ana erklerinin kuruluşuna yer vermesi

Devlet biçimi olarak cumhuriyeti benimsemesi

Özgürlükçü olması

Değiştirilmesinin güç koşullara bağlanmış olması

Seçim ve halk oylamalarına dair düzenlemeleri
içermesi

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Kişinin
Hakları ve Ödevleri Bölümü’nde yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Zorla çalıştırma yasağı

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

Mülkiyet hakkı

Düzeltme ve cevap hakkı

Basın hürriyeti

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.39
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Türk kamu yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kuruluşu, merkezden yönetim ve yerinden yönetim
esaslarına dayanır.

Bakanlıklar; merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan
taşra ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuru-
luşlardan meydana gelir.

Bakanlıkların, valiliklerin ve kaymakamlıkların ayrı
tüzel kişilikleri vardır.

Merkezî yönetimde işleyiş, yetki yoğunluğu ilkesine
göre sağlanır ve hiyerarşi ilişkisi üzerinde yürür.

İllerin idaresi, yetki genişliği esasına dayanır.

Kameralizm düşüncesi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Prusya kökenli bir yönetim düşüncesidir.

Devlet, diğer bütün faktörlere göre baskındır.

Kameralistler, devletin hizmetkârıdır.

Merkantilizmin yansıması olarak değerlendirilebilir.

Temel hedefi feodalizmin güçlenmesidir.

Aşağıdakilerden hangisi, bir komuta birimidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı

Kalkınma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği

Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü

13.

14.

15.

Her işi görmenin “en iyi tek yolu” olduğunu savunan
ve çabalarını bu yolun bulunarak üretim sürecine
uygulanmasına yönelten örgüt kuramı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

Entelektüel Sermaye Yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi, adhokratik örgütsel
yapıların bir özelliği değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belirli, özel bir amaca yönelik olması

Hiyerarşinin kaynağının biçimsel otorite olması

Hızlı değişen çevresel ortamlara uygun olması

Örgütsel bölümlemede uzmanlaşmanın temel
alınması

Geçici nitelikte olması

Aşağıdakilerden hangisi, klasik örgüt kuramcılarının
temel örgütlenme ilkeleri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Denetim çevresinin sınırlılığı

Uzmanlaşma

Komuta birliği

Komuta-kurmay ayrımı

Özerklik

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.40
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Aşağıdaki yazışma süreçlerinden hangisi, örgütlen-
me ilkelerine uygun değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Vali  İl özel idare genel sekreteri  İl özel idare
sağlık işleri daire başkanı

Genel müdür  Daire başkanı  Şube müdürü

Vali  Büyükşehir belediye başkanı  Kaymakam

Vali  İl millî eğitim müdürü  Lise müdürü

Rektör  Dekan  Bölüm başkanı

Aşağıdakilerden hangisi, kamu politikası analiz
modellerinden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Kriz modeli Elit modeli

Süreç modeli Sistem modeli

Grup modeli

Elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren bir
özel şirketin, idareden aldığı izne dayalı olarak kamu
hizmeti vermesi, kamu hizmetinin yürütülmesi usul-
lerinden hangisiyle adlandırılır?

A)

B)

C)

D)

E)

Müşterek emanet usulü

Ruhsat usulü

İltizam usulü

Yap-işlet usulü

Emanet usulü

19.

20.

21.

I. Kaldırma

II. Geri alma

III. İptal

IV. Düzeltme

V. Değiştirme

Yukarıdakilerden hangileri, idari işlem üzerinde
geçmişe etkili olacak şekilde sonuç doğurur?

A) B)

C) D)

E)

I, II ve III I, III ve IV

I, IV ve V II, III ve IV

II, IV ve V

Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezasının süre-
sinde ödenmemesi üzerine İstanbul Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından bir ödeme emri
düzenlenmiştir.

Buna göre, bu ödeme emrine karşı açılacak davada
görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Danıştay

Ankara İdare Mahkemesi

Ankara Vergi Mahkemesi

İstanbul İdare Mahkemesi

İstanbul Vergi Mahkemesi

Aşağıdakilerden hangisinin seçimle işbaşına gel-
mesi, doğrudan 1982 Anayasası’nın emridir?

A)

B)

C)

D)

E)

İl genel meclisi

Büyükşehir belediye başkanı

Belediye başkanı

Belediye encümeni

Muhtar

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.41
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir memura,
işlediği bir fiil nedeniyle savunma alınmaksızın ve fiil
tarihinden 3 yıl sonra disiplin cezası verilmiştir.

Buna göre bu işlem,

I. konu,

II. şekil,

III. sebep,

IV. yetki

unsurlarının hangileri bakımından sakattır?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız II I ve III

II ve IV III ve IV

II, III ve IV

Hukuka uygun kamulaştırmasız el atma olarak da
bilinen ortaklık payı uygulamasıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İbadet yeri inşa etmek için yapılabilir.

İlgili arsa veya arazinin en fazla % 40’ına el
konabilir.

3194 sayılı İmar Kanunu’yla düzenlenmiştir.

Uygulama için kamulaştırma kararı alınması
gerekmez.

El konan kısmın bedeli, uygulamayı yapan idarece
ödenir.

Kamu mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Haczedilemezler.

Kamulaştırılamazlar.

Tapuya tescilleri zorunludur.

Zaman aşımıyla kazanılamazlar.

Üzerlerinde, sınırlı ayni hak tesis edilemez.

25.

26.

27.

Aşağıdakilerden hangisinin, devlet tüzel kişiliğinden
ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır?

A) B)

C) D)

E)

İl genel idaresi İlçe idaresi

Bucak Köy

Bakanlar Kurulu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre,
Büyükşehir Belediyesi en az kaç ilçeyi veya ilk
kademe belediyesini kapsamalıdır?

A) B) C) D) E)2 3 4 5 6

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre, belediye
sınırlarının kesinleşme süreci aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye meclisinin kararı, kaymakamın görüşü,
valinin onayı

Belediye başkanının kararı, valinin görüşü, İçişleri
Bakanının onayı

Valinin kararı, kaymakamın görüşü, İçişleri
Bakanının onayı

Belediye meclisinin kararı, belediye başkanının
görüşü, kaymakamın onayı

Valinin kararı, belediye meclisinin görüşü,
Başbakanın onayı

Mahallî idarelerin, belirli kamu hizmetlerinin görül-
mesi amacıyla kendi aralarında birlik kurmaları,
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin
iznine tabidir?

A) B)

C) D)

E)

Cumhurbaşkanı Başbakan

Bakanlar Kurulu İçişleri Bakanı

Vali

28.

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.42
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Mahalle muhtarlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Mahalle muhtarlığının kamu tüzel kişiliği yoktur.

Mahalle muhtarlığı, genel yönetimin yetki alanı
içinde olan konularda çalışır.

Mahalle muhtarlığının kendi bütçesi ve personeli
vardır.

Mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti, mahallede oturan
seçmenlerce seçilerek oluşturulur.

Mahalle muhtarlığı, kentlerde belediye yönetim
alanında varlık gösteren bir semt örgütlenmesidir.

Kentlerin büyüklüğü ile büyüklük sıraları arasında
bir bağlantı bulunduğunu varsayan Sıra-Büyüklük
Kuralı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) B)

C) D)

E)

George Zipf Louis Wirth

Mark Jefferson Max Weber

Emile Durkheim

2010 yılı itibarıyla aşağıdaki coğrafi bölgelerden
hangisinin kentleşme düzeyi diğerlerine oranla    
en fazla olmuştur?

A) B)

C) D)

E)

Ege Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Karadeniz

İç Anadolu

32.

33.

34.

Toplum içinde yaşamak belirli sorumlulukları ve
davranış şekillerini gerektirir. İnsanın toplumla
tanışması ise ailede başlar. Aile, üyelerini toplum
hayatına hazırlar.

Ailenin bu özelliği, üyelerine aşağıdaki toplumsal
rollerden hangisini kazandırmaya yöneliktir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ergenlik

Yetişkinlik

Kendini gerçekleştirme

Vatandaşlık

Ebeveynlik

Aşağıdakilerden hangisi, eğitimin gizli işlevlerinden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yeni toplumsal ilişkiler kurma imkânı sağlaması

Nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkıda bulunması

Cinsiyet ayrımcılığını engellemesi

Geçici olarak da olsa işsizliği azaltması

Özellikle yükseköğretimde insanların eşlerini
bulması

Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde
yaşanan ekonomik gelişmeler arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Sovyetler Birliği’nden mali yardım alınması

Tarımda makineleşmenin artması

Barajların ve su kanallarının yapılması

Kara yollarının yapılması

Dış borcun artması

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.43
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Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı’nda
düzenlenen konular arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Vergi

Askerlik

Kılık kıyafet

Yasa karşısında eşitlik

Can, mal ve namus güvenliği

Osmanlı tebaası tarafından çıkarılan ilk özel gazete
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Hürriyet Tasvir-i Efkâr

Takvim-i Vakayi Ceride-i Havadis

Tercüman-ı Ahval

Aşağıdakilerden hangisi, 1972-1980 yılları arasında
faaliyet gösteren siyasi partilerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Adalet Partisi

Anavatan Partisi

Millî Selamet Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

38.

39.

40.

KAMU YÖNETİMİ TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.44
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1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Uluslararası İlişkiler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

I. Neorealizm

II. Realizm

III. Neoliberalizm

Yukarıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden
hangileri, uluslararası sistemin yapısının devlet
davranışlarını belirlediğini ileri sürer?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

I. Pozitivist

II. Davranışsalcı

III. Normativist

“Gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ülkelere karşı sorumlu-
lukları var mıdır?” araştırma sorusu yukarıdaki teorik
anlayışlardan hangilerinin kapsamına girer?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I ve III

Aşağıdaki uluslararası ilişkiler teorilerinden hangisi,
problem çözücü bir teori olarak sınıflandırılmaz?

A) B) C)

E)D)

Liberalizm Realizm Neorealizm

Eleştirel Teori İşlevselcilik

1.

2.

3.

Apartheid rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir ülkede azınlığın çoğunluğa yönelik asimilasyon
politikasıdır.

Bir ülkedeki farklı etnik, dinsel ve dilsel gruplar
arasında ayrımcılığın önlenmesine yönelik yasal
sistemdir.

Bir ülkede ırk ayrımcılığının yasal olarak
uygulanmasıdır.

Bir ülkede çoğunluğun azınlığa yönelik asimilasyon
politikasıdır.

Bir ülkede ırklar arası eşitliğin temel ilke olarak
kabul görmesidir.

Taraflardan birinin güç ve kapasite açısından zayıf
ama etkili yöntemleri kullandığı savaş türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

İç savaş Caydırıcı savaş

Konvansiyonel savaş Sınırlı savaş

Asimetrik savaş

Aşağıdakilerden hangisi, çok uluslu şirketleri bir
aktör olarak kabul etmez?

A) B)

C) D)

E)

Realizm Postmodernizm

Neoliberalizm Emperyalizm

Küreselleşme Yaklaşımı

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.45
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Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası ilişkiler ku-
ramlarından İngiliz Okulu ile ilgili bir kavramdır?

A)

B)

C)

D)

E)

Rasyonel tercih

Uluslararası toplum

Sıfır toplamlı oyun

Gücün dağılımı

Algılama-yanlış algılama

Aşağıdaki uluslararası ilişkiler kuramlarından
hangisi, uluslararası ilişkileri sistemik düzeyde   
ele almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kompleks Karşılıklı Bağımlılık

Karar Verme Yaklaşımı

Bağımlılık Okulu

Dünya Sistemi

Neorealizm

I. Devlet başkanı

II. Hükûmet başkanı

III. Dışişleri bakanı

IV. Büyükelçiler

Yukarıdakilerden hangileri, yetki belgesine gerek
kalmadan her konuda ve her yerde antlaşma görüş-
melerinin yürütülmesi ve metnin saptanmasında
genel olarak yetkilidir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II II ve III

I, II ve III I, II, III ve IV

7.

8.

9.

Danışma koşullu imza ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)

B)

C)

D)

E)

Temsilcilerin, adlarının baş harflerini koymak sure-
tiyle bir antlaşma metnini saptamalarıdır.

Antlaşma metninin içeriğinin kabulünün değerlen-
dirilmesiyle ilgili kuşkular taşınması durumunda
atılan imza türüdür.

Antlaşmanın görüşmesine katılan taraflara antlaşma
metnini imzalamaları için, metnin kabulünden baş-
layarak belirli bir süre tanınmasıdır.

Antlaşma görüşmelerinin bitiminde verilen kesin
imzalama türüdür.

Antlaşmanın uygulanması bakımından taraf dev-
letlerin, aralarında düzenli danışma usulünü esas
almalarını ifade eden imzalama türüdür.

Soykırım suçunu benzer nitelikli diğer suçlardan
ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kasten öldürme

Sistematik öldürme

Bireysel cezai sorumluluk doğurma

Barış zamanında da gerçekleşebilme

Özel yok etme kastı gütme

I. Yapılageliş kuralları

II. Hukukun genel ilkeleri

III. Yargı veya hakemlik organları kararları

Yukarıdakilerden hangileri, uluslararası hukukun
asıl kaynakları arasında sayılmaz?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız III I ve II

I ve III II ve III

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.46
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Kendi geleceğini belirleme hakkı çerçevesinde,
kendi bağımsız devletini ilan etme seçeneğine
getirilen sınırlamayı ifade eden temel uluslararası
hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İyi niyet ilkesi

İç işlerine karışmama ilkesi

Toprak bütünlüğü ilkesi

Ulusal yetki ilkesi

Mücbir sebep ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası insancıl
hukukun bağlayıcı kaynakları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

1907 La Haye Sözleşmeleri

1949 Cenevre Sözleşmeleri

1977 Ek Protokolleri

1954 Kültür Mallarının Korunması Sözleşmesi

1962 Kızılhaç Kuralları

Bir faaliyetten yarar sağlayan kişinin, bu faaliyetin
olası olumsuz etkilerini gidermekle de yükümlü
olacağı anlamına gelen uluslararası sorumluluk türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Objektif sorumluluk Subjektif sorumluluk

Mutlak sorumluluk İradi sorumluluk

Kasti sorumluluk

13.

14.

15.

Barış Gücü Kuvvetleri olarak bilinen Birleşmiş Mil-
letler uygulamalarını, Güvenlik Konseyi’nin aldığı
zorlama tedbirlerinden ayırt eden temel özellik
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Askerî bir önlem olması

BM amaç ve ilkelerine uygun olması

Bölgesel çatışma olması durumunda başvurulması

Ülke devletinin rızasının alınması

Bağlı kuvvetlerin meşru müdafaa hakkına sahip
olması

Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası hukuk
kişiliği, sınırlı ve işlevsel olarak tanımlanır?

A) B)

C) D)

E)

Devletler Uluslararası örgütler

Bireyler Birey grupları

Azınlıklar

Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin kimi egemenlik
yetkilerine sahip olduğu uluslararası deniz alanları
arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Münhasır ekonomik bölge

Balıkçılık bölgesi

Kıta sahanlığı

Bitişik bölge

İç sular

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.47
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Aşağıdakilerden hangisi, Fransa’nın 1966’da
NATO’nun askerî kanadından çıkmasının neden-
lerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nükleer silahların kullanılmasında veto hakkına
sahip olmak istemesi

Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında NATO
üyelerinin tutumu

Arap-İsrail sorunu karşısında ABD’nin tutumu

SSCB’nin Afganistan’ı işgal etmesi

Süveyş Bunalımı sırasında ABD ile gerginlik
yaşanması

Aşağıdakilerden hangisi, İki Savaş Arası Dönem’in
uluslararası gelişmelerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

Japonya’nın Kore’yi işgal etmesi

Almanya’nın Çekoslovakya’yı işgal etmesi

SSCB’nin Macaristan’ı işgal etmesi

Almanya ile Avusturya’nın birleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Marshall Planı’nın hedef-
lerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünün kurulması

Batı Avrupa’da bütünleşme yolunda bir ekonomik
altyapının hazırlanması

Batı Avrupa devletleri arasında ticaretin
canlandırılması

ABD’nin sanayi üretimi için Avrupa’da alım gücü
yüksek bir pazar yaratılması

Batı Avrupa’da Sovyetler Birliği’ne karşı askerî ittifak
yaratılması

19.

20.

21.

Aşağıdakilerden hangisi, Yumuşama Dönemi geliş-
melerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmelerinin
başlaması

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilan
edilmesi

Varşova Paktının kurulması

Dünya Ticaret Örgütünün kurulması

Aşağıdaki eylemlerden hangisiyle Türkiye, Batı
Bloku içinde yer almak istediğini ilk kez açıkça
göstermiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

İncirlik Üssü'nün kurulması

Truman Doktrini’nin kabul edilmesi

NATO’ya tam üyelik başvurusu yapılması

Marshall Planı’nın kabul edilmesi

Kore Savaşı’na muharip tugay gönderilmesi

Aşağıdaki konulardan hangisi, 1923 Lozan Barış
Antlaşması’nda düzenlenmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Boğazlar bölgesinin askerden arındırılması

Trakya sınır bölgesinin askerden arındırılması

Türkiye-İran sınırı

Türkiye-Suriye sınırı

Kapitülasyonların kaldırılması

22.

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.48
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Aşağıdaki ceza mahkemelerinden hangisi, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Uluslararası Ceza Mahkemesi

Tokyo Mahkemesi

Nüremberg Mahkemesi

Eski Yugoslavya İçin Uluslararası Ceza Mahkemesi

Russell Mahkemeleri

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Uluslararası Ceza
Mahkemesi Statüsü’ne taraftır?

A) B) C)

E)D)

ABD İsrail Türkiye

Fransa Çin

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ile Yunanistan
arasındaki Ege Denizi uyuşmazlıklarından biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kıta sahanlığının sınırlandırılması

Kara sularının genişliği

FIR hattı

Bazı Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü

İç suların belirlenmesi

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Nükleer Silahların
Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf
değildir?

A) B) C)

E)D)

İran Pakistan Çin

ABD Fransa

25.

26.

27.

28.

Aşağıdakilerden hangisi, NATO’nun Kosova operas-
yonunun sonuçlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi

Balkanlarda ABD-Rusya gerginliğinin artması

Balkanlarda saldırgan bir Slav milliyetçiliğinin hâkim
olması

Balkanlarda ABD ve AB etkisinin yükselmesi

Balkanlarda Arnavut milliyetçiliğinin yükselmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Irak lideri Saddam
Hüseyin’in 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal
gerekçelerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın Irak’ta Baas rejimine
karşı muhalif hareketleri destekliyor olmaları

Irak’ın İran Savaşı sonrası Arap ülkelerine 80 milyar
dolar borçlanmış bulunması

Irak’ın İran tehdidine karşı koruduğunu iddia ettiği
Suudi Arabistan ve Körfez devletlerinden İran Sa-
vaşı sonrasında beklediği desteği bulamaması

Saddam Hüseyin’in, Kuveyt’in tarihsel olarak Irak’ın
bir parçası olduğunu savunması

Kuveyt’in, tartışmalı Rumeyla petrol bölgesindeki
petrol üretimini anlaşmalara aykırı biçimde aşırı
artırması

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası örgüt
niteliğine sahip değildir?

A) B)

C) D)

E)

Arap Ligi İslam İşbirliği Örgütü

Afrika Birliği NATO

G-8

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.49
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Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Şangay İşbirliği Örgü-
tü üyesi değildir?

A) B) C)

E)D)

Çin Rusya Kazakistan

Moğolistan Tacikistan

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler
örgütünün ana organları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Güvenlik Konseyi

Bakanlar Konseyi

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Vesayet Konseyi

Genel Kurul

Güvenlik Toplumu Kuramı’na göre aşağıdakilerden
hangisi, uluslararası örgütlerin uluslararası sis-
temde barışı hâkim kılma yöntemleri kapsamında
değerlendirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Ortak değerleri hâkim kılmak

Devletlerin bir sorun karşısında olası tavır alışlarını
öngörülebilir kılmak

Tehditlere karşı ittifak sistemleri yaratmak

Devletlerin birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilme
kapasitelerini artırmak

Ortak karar alma ve sorun çözme mekanizmaları
yaratmak

32.

33.

34.

2010 yılında Türkiye-Brezilya-İran arasında imzala-
nan Tahran Deklarasyonu’nun konusu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Nükleer takas Uluslararası terör

Askerî iş birliği Kültürel iş birliği

Serbest ticaret

Türkiye-AET ortaklığının geçiş dönemi aşağıdakiler-
den hangisiyle düzenlenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ankara Anlaşması

Gümrük Birliği Anlaşması

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı

Katma Protokol

Ek Protokol

Türkiye, aşağıdaki olayların hangisinden sonra Ku-
düs Başkonsolosluğunu kapatma kararı almıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

1987’de İntifada’nın başlaması

1993’te İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütünün Oslo
Anlaşması’nı imzalamaları

1980’de İsrail’in Kudüs’ü ilhak ettiğini açıklaması

1969’da Mescid-i Aksa’ya kundaklama girişiminde
bulunulması

2010’da İsrail askerlerinin Mavi Marmara gemisine
saldırmaları

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.50
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Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Birliğinin katılım
ortaklığı belgeleri çerçevesinde siyasi kriterler
açısından Türkiye’ye yönelttiği eleştirilerden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İfade özgürlüğünün önündeki engeller

Sivil-asker ilişkileri

Üniter devlet yapısı

İşkencenin önlenmesi

Yargı reformu

AB üyelik sürecinde Türkiye’nin adaylık statüsünün
açıkça tanındığı zirve aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Lüksemburg Zirvesi Helsinki Zirvesi

Brüksel Zirvesi Kopenhag Zirvesi

Nice Zirvesi

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Türk Cumhu-
riyetleriyle ilişkilerini geliştirmesi kapsamında
değerlendirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

THY’nin Türk Cumhuriyetlerinin başkentlerine
seferler düzenlemesi

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansının kurulması

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları
zirvelerinin yapılması

Türk Cumhuriyetlerinde Türk okullarının açılması

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerinde rejim
değişikliklerini desteklemesi

38.

39.

40.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.51



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 155 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.

3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden 
önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayan-
ların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye ya da 
vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden 
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların  
sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını 
geçersiz sayabilir.

7. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde salon görevlisinin atacağı imzalar hariç, kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde 
cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

8. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yazınız. Sayfaların eksik olup olma-
dığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki  “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden 
alanı imzalayınız ve salon görevlisinin, kodlamanın doğru yapıldığını beyan eden hem soru kitapçığınızdaki 
hem de cevap kâğıdınızdaki ilgili alanı imzaladığından emin olunuz. Salon görevlisi imzasını tükenmez ka-
lemle ve siz kodlamayı yaptıktan sonra atmalıdır.

9. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile 
eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

10. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, sorumluluk size aittir.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

12. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.
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