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1. İslamiyet öncesi Türk tarihinde;

I. Hun,
II. Hazar, 
III. Uygur
devletlerinden hangilerinde duvar sanatına örnek 
eserler bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve II E) II ve III

2. XVI. yy.da yaşamış, Leyla ve Mecnun isimli eseriyle 
meşhur Osmanlı Divan şairi aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Fuzuli B) Baki C) Nefi 
 D) Nedim E) Nabi

3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi İslamiyet ön-
cesi Türklerin eğitim özelliklerinden birisi değildir?

A) Yaşanılan coğrafi koşullar mesleki eğitimi önemli 
hâle getirmiştir.

B) Töreler, çocukların ve gençlerin toplumsallaşma-
sında önemli bir yer tutmaktadır.

C) İlk örgün eğitim kurumları Uygurlar tarafından ku-
rulmuştur.

D) İlk alfabe Hunlar tarafından kullanılmıştır.
E) Yaparak ve yaşayarak öğrenme (tecrübe) önemlidir.

4. 
I

II III

IV

V

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen 
alanların hangisinde volkanik araziler yaygın ola-
rak görülür?

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

5. Aşağıda verilen Mersin ile Sinop ili arasındaki fark-
lılıklardan hangisi enlem ile açıklanamaz?

A) Sıcaklık ortalamaları 
B) Deniz suyu tuzluluk oranı
C) Yağışın en fazla düştüğü mevsim
D) Orman üst sınırı
E) Kalıcı kar başlangıç sınırı

6. Türkiye’nin nüfus özellikleri ile ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Nüfus ülkenin iç kesimlerinde toplanmıştır.
B) Biga Yöresi kavşak noktasında yer aldığı için yo-

ğun nüfusludur.
C) Nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşar.
D) Taşeli Yöresi’nde yaz sıcaklıklarının yüksek olma-

sından dolayı nüfus tenhadır.
E) Doğu Karadeniz kıyı kuşağı yoğun nüfusludur.

7. Aşağıda verilen alanlardan hangisi ülkemizde yay-
lacılık faaliyetinin yoğun yapıldığı alanlardan biridir?

A) Orta Toroslar
B) Yıldız Dağları
C) Uludağ
D) Mardin Dağları
E) Kaz Dağları

8. 

• Yağ ve iplik yapımında ham madde olarak kulla-
nılır.

• Türkiye’nin dünyada ön sırada yer aldığı bir sana-
yi kolunda önemli oranda kullanılır.

• Üretiminde Şanlıurfa, Aydın, Hatay illeri önde gelir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünü aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Keten B) Ayçiçeği C) Mısır
 D) Pamuk E) Antep fıstığı

9. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin 
ülkemizdeki enerji üretim payı daha azdır?

A) Kömür B) Doğal gaz C) Hidrolik
 D) Rüzgâr E) Jeotermal
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10. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan Cumhuriyetin 
nitelikleri arasında gösterilemez? 

A) Halkçı devlet 
B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet 
C) Sosyal devlet 
D) Demokratik devlet 
E) Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anla-

yışı içinde insan haklarına saygılı devlet

11. 1982 Anayasası’nın eşitlik ile ilgili 10. maddesin-
de, aşağıdakilerden hangisi için Devlet tarafından 
alınacak tedbirlerin “kanun önünde eşitlik” ilkesine 
aykırı sayılmayacağı beyan edilmemiştir? 

A) Kadınlar
B) Çocuklar 
C) Malul ve gaziler 
D) Özürlüler
E) Öğrenciler

12. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasında sa-
yılmamıştır?

A) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi 
B) Süreli ve süresiz yayın hakkı
C) Konut hakkı 
D) Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı 
E) Çalışma hakkı ve ödevi

13. 1982 Anayasası’na göre, Sayıştay, merkezî yöne-
tim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sos-
yal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri-
ni aşağıdakilerden hangisi adına denetler?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Yargıtay
C) TBMM
D) Cumhurbaşkanı
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

14. New York’taki Çağdaş Sanat Müzesinde bulunan 
“Belleğin Azmi” adlı ünlü tablo aşağıdaki hangi ünlü 
ressama aittir?

A) Pablo Picasso
B) Van Gogh
C) Salvador Dali
D) Leonardo Da Vinci
E) Frida Kahlo

15. 2023 UNESCO Dünya Kitap Baş kenti olarak açıkla-
nan kent aşağı dakilerden hangisidir?

A) Sharjah 
B) Kuala Lumpur 
C) Tiflis 
D) Akra
E) Guadalajara

16. 

• “Osmanlıcılık” fikrinin öncüsü olan vatan şairi 

• “Türkçülük” fikrinin ideolojisini oluşturan fikir adamı

• “Batıcılık” düşüncesinin kurucu ismi

• Safahat adlı eseriyle de ünlü “İslamcılık” fikrinin 
öncüsü

Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki isimlerle eşleştirildi-
ğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Ziya Gökalp
B) Mehmet Akif
C) Namık Kemal
D) Abdullah Cevdet
E) Ali Suavi

17. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza Genelgesi’yle be-
raber ülke bütünlüğü için ulusal heyecanın yüksek 
tutularak miting ve protesto gösterilerinin yapılma-
sını istemesi; 

I. İstanbul Hükûmetinin otoritesini güçlendirmek,
II. Anadolu’nun işgaline karşı halkı bilinçlendirmek,
III. bağımsızlıkçı düşünceyi güçlendirmek 
düşüncelerinden hangilerine yöneliktir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

18. Kuvayımillîye’den düzenli orduların kurulmasına 
geçiş aşağıdakilerden hangisinin sonucundadır? 

A) Çerkez Ethem Ayaklanması’nın çıkması
B) Gediz Savaşı’nda Yunan ilerleyişinin durdurulama-

ması 
C) Mondros Ateşkesi sonrasında Anadolu’nun işgal 

sürecinin başlaması 
D) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Umum Kuvayımillî-

ye Komutanlığı’na atanması 
E) Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanması
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1. Türkler, Uygurlarla beraber yerleşik hayata geçmiş; saray, 
tapınak, ev vb. eserler yapmışlardır. Uygurlar gibi Hazarlar 
da yerleşik yaşam sürmüş; cami, kilise, havra gibi eserler 
yaparak duvar sanatına örnek eserler vermişlerdir. Asya 
Hunları ve Göktürkler ise göçebe yaşadıkları için bu dev-
letlerde duvar sanatı yoktur. 

Cevap E

2. XVI.yy.da yaşamış Leyla ve Mecnun isimli eseriyle meşhur 
Osmanlı Divan şairi Fuzuli’dir. Fuzuli, Kanuni Sultan Sü-
leyman Dönemi'nde Osmanlı hizmetine girmiştir.

Cevap A

3. İslamiyet öncesi Türklerde 38 harfli alfabeyi ilk kullanan 
devlet Göktürklerdir. Daha sonra Uygurlar 14 harften olu-
şan Sogd alfabesini kullanmışlardır. Hunların alfabe kul-
landığı konusunda henüz bir bilgi yoktur.

Cevap D

4. 
I

II III

IV

V

Ülkemizde volkanik arazilerin en yaygın olduğu bölge Doğu 
Anadolu’dur. Bunun dışında İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Gü-
neydoğu Anadolu’da da volkanik arazi ve volkanik koniler 
yer alır. Doğu Anadolu’da Van Gölü’nün batısından kuzey-
doğuya doğru uzanan hat boyunca volkanik dağlar  (Nem-
rut, Süphan, Tendürek, Ağrı) yer alır, ayrıca Erzurum-Kars 
yörelerinde de lav örtüsü ile kaplı plato alanları vardır.

Cevap E

5. Türkiye’de enlem etkisi ile açıklanabilecek sonuçlardan 
bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
• Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının 

düşme açısı azalır. Mersin bu sebepten dolayı Si-
nop’tan sıcaktır.

• Mersin’de deniz suyu Sinop’a oranla daha tuzludur.
• Mersin’de ormanlar daha yükseklere kadar çıkabilir.
• Kalıcı (Toktağan) kar başlangıç sınırı Mersin’den Si-

nop’a azalır.
Oysa illerin yağışı en fazla aldığı ay bu illerde hâkim olan 
iklimle alakalıdır ve göreceli konumla ilgili olup enlem et-
kisiyle açıklanamaz.

Cevap C

6. Türkiye’nin nüfus özellikleri ile ilgili olarak verilen yanlış 
bilgilerin doğruları parantez içerisinde yazılmıştır.
• Nüfus ülkenin iç kesimlerinde toplanmıştır. (Kıyı ke-

simlerde toplanmıştır.)
• Biga Yöresi kavşak noktasında yer aldığı için yoğun 

nüfusludur. (Tenha nüfusludur.)
• Nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda yaşar. (Kent-

sel alanda yaşar.)
• Taşeli Yöresi’nde yaz sıcaklıklarının yüksek olmasın-

dan dolayı nüfus tenhadır. (Yer şekilleri ve karstik ara-
zinin yaygınlığından dolayı tenhadır.) 

“Doğu Karadeniz’de nüfus, dağların kıyı çizgisine paralel 
ve yakın olmasından dolayı dar kıyı kuşağında yoğunlaş-
mıştır.” bilgisi ise doğrudur. 

Cevap E

7. Yaylacılık faaliyetleri yaz mevsimi süresince yüksek ve se-
rin kesimlere yapılan bir geçici yerleşme faaliyetidir. Ülke-
mizde başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde, 
özellikle Orta Toroslar’da yaygın olarak yapılmaktadır.

Cevap A

8. 
• Yağ ve iplik yapımında ham madde olarak kullanılır.
• Türkiye’nin dünyada ön sırada yer aldığı bir sanayi 

kolunda önemli oranda kullanılır. (Tekstil endüstrisi)
• Üretiminde Şanlıurfa, Aydın, Hatay illeri önde gelir. 

Başlıca özellikleri verilen ve Güneydoğu, Ege ve Akdeniz 
bölgelerinde üretimi yoğunluk kazanan tarım ürünü pa-
muktur.

Cevap D

9. 2017 yıl sonu verilerine göre ülkemizdeki elektrik üretimi-
nin enerji kaynaklarına dağılımı aşağıdaki gibidir.

Türkiye’de elektrik enerjisi elde edilen başlıca kaynaklar

%1
Biyogaz

%2
Jeotermal

%6
Rüzgâr

%37
Doğal gaz

%20
Hidrolik

%34
Kömür

Cevap E
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10. Cumhuriyetin nitelikleri: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan 
haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sos-
yal bir hukuk devletidir.

Cevap A

11. Kanun önünde eşitlik:  Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri se-
beplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu 
eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu 
maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 
yorumlanamaz. 
Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin 
dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  Devlet organla-
rı ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Cevap E

12. Süreli ve süresiz yayın hakkı kişi hak ve hürriyetleri kap-
samındadır.

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü 
Hakları)

• Ailenin korunması

• Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

• Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - Toprak mülki-
yeti - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalı-
şanların korunması – Kamulaştırma - Devletleştirme 
ve özelleştirme)

• Çalışma ve sözleşme hürriyeti

• Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma hakkı ve ödevi - 
Çalışma şartları ve dinlenme hakkı - Sendika kurma 
hakkı - Sendikal faaliyette bulunma hakkı)

• Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (Toplu iş 
sözleşmesi hakkı - Grev hakkı ve lokavt)

• Ücrette adalet sağlanması

• Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmetleri ve çevrenin 
korunması - Konut hakkı)

• Gençlik ve spor (Gençliğin korunması - Sporun ge-
liştirilmesi)

• Sosyal güvenlik hakları (Sosyal güvenlik hakkı - Sos-
yal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere-
kenler - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)

• Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

• Sanatın ve sanatçının korunması

• Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırları

Cevap B

13. Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu 
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve gi-
derleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de-
netlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hük-
me bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme 
ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın 
kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden 
itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere 
karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar do-
layısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Cevap C

14. Belleğin Azmi ya da Eriyen Saatler, İspanyol sanatçı Sal-
vador Dalí tarafından 1931 yılında yapılan ve en bilinen 
eserlerinden biri olan tablodur. 

Cevap C

15. UNESCO tarafından 2000 yılından bu yana, aday olma 
ve seçilme koşullarına göre, her yıl bir şehir Dünya Kitap 
Başkenti olarak seçiliyor. 2023 yılı için Gana'nın başkenti 
Akra seçilmiştir.

Cevap D

16. 
• Namık Kemal: “Osmanlıcılık” fikrinin öncüsü olan 

vatan şairi
• Ziya Gökalp: “Türkçülük” fikrinin ideolojisini oluştu-

ran fikir adamı
• Abdullah Cevdet: “Batıcılık” düşüncesinin kurucu 

ismi
• Mehmet Akif Ersoy: Safahat adlı eseriyle de ünlü 

“İslamcılık” fikrinin öncüsü 

Cevap E

17. Miting ve protesto gibi kavramlar millî bilincin uyandı-
rılmak istendiğinin kanıtıdır. İşgallere karşı çıkmak ba-
ğımsızlıkçı düşünceyi güçlendirir. Yapılacak miting ve 
protestolarda Türk halkının işgallere karşı olduğu İtilaf 
Devletlerine gösterilecekti. 

Cevap D

18. Gediz Savaşı’nda Yunan ilerleyişinin durdurulamaması, 
Kurtuluş Savaşı’nın Kuvayımillîye ile kazanılmayacağını 
göstermiştir. Bu sebeple daha disiplinli bir ordu oluştur-
mak için, “Düzenli Ordular” kurulmuştur.

Cevap B
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15. 19. yüzyıl Fransız kadınının kıstırılmış hayatını ve iç 
dünyasını ele alan ve dönemin kadın-erkek ilişkile-
rine ayna tutan Madam Bovary’nin yazarı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Honoré de Balzac 

B) Gustave Flaubert

C) Alexandre Dumas

D) Stendhal 

E) Jean-Marie Gustave Le Clézio

16. Islahat Fermanı’yla;

I. millet sisteminin kaldırılarak bütün din toplulukları-
nın eşit vatandaşlık haklarının sağlanması,

II. eşit haklar beraberinde eşit yükümlülükler getirir 
düşüncesi  ile vergilerde eşitlik sağlanması, 

III. azınlıklar tarafından çıkarılan ayrılıkçı isyanların ön-
lenmesi

durumlarından hangileri gerçekleştirilmek isten-
miştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

17. Amasya Genelgesi’nin; 

I. millî,
II. demokratik,
III. teokratik
durumlarından hangilerine uygun bir yönetim yapı-
sını ortaya koyduğu savunulabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

18. Yunanlılarla yapılan Gediz Savaşı’nın sonuçları 
arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Ali Fuat Paşa’nın, Batı Cephesi Komutanlığı’ndan 
alınması

B) Batı Cephesi’nin, kuzey ve güney olmak üzere iki-
ye ayrılması

C) Kuvayımillîye’nin, Yunan ordusunu durduramaya-
cağının anlaşılması

D) İsmet Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığı’na atan-
ması 

E) İtilaf Devletleriyle barış görüşmelerinin başlatılması

19. Saltanatın kaldırılmasını hazırlayan koşullar ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) TBMM’nin açılması 
B) Nisab-ı Müzakere Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü 
D) İstanbul Hükûmetinin, Lozan’a görüşmeci olarak 

çağrılması
E) Devlet idaresindeki ikiliğe son verme fikri

20. Halifeliğin kaldırılmasını kolaylaştıran gelişmeler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? 

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Şeyhülislamlık kurumuna son verilmesi 
C) Saltanatın kaldırılması
D) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E) Medreselerin kapatılması

21. Aşağıdakilerden hangisi “halkçılık” ilkesinin özellik-
leri arasında yer almaz? 

A) Halk egemenliğini benimseme
B) Kanun önünde eşitliği sağlama 
C) Özel mülkiyetin gelişimine karşı çıkma
D) Sınıf mücadelesine karşı çıkarak toplumsal daya-

nışmayı kuvvetlendirme
E) Kişi ya da zümreye tanınan ayrıcalıkları reddetme

22. Aşağıdakilerden hangisi “cumhuriyetçilik” ilkesine 
uygun gelişmelerdendir?

A) Teşkilat-ı Esasiye’nin ilan edilmesi
B) Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması 
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması 
D) Çok partili hayata geçişin geciktirilmesi
E) İki dereceli seçim sisteminin uygulanması
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23. 

• Sınır sorunlarının kalıcı olarak çözümlenmesi 
amacıyla imzalanmıştır.

• 1937 yılında imzalanan bu belgeyle Türkiye, İran, 
Irak ve Afganistan birbirlerinin sınırlarına saygı 
göstereceklerdir.

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki uluslararası ittifak-
lardan hangisine aittir?

A) Bağdat Paktı
B) Sadabat Paktı
C) Tahran Protokolü
D) Balfour Deklarasyonu
E) Eisenhower Doktrini

24. Kendisine yapılması istenmeyen bir davranışı baş-
kasına yapmama, alçakgönüllü olma, insanların 
hatalı eylemleri karşısında yargılama ve eleştirme 
gibi davranışlar sergileme yerine bu davranışların 
gerekçesini anlamaya çalışma gibi durumlar, aşa-
ğıdaki değerlerden hangisi kapsamında değerlen-
dirilmektedir?

A) Saygı
B) Sorumluluk
C) Dürüstlük
D) Yardımseverlik
E) Cesaret

25. Aşağıdakilerden hangisi değer öğretimi yaklaşım-
larından birisi olan “karakter eğitimi” yaklaşımının 
prensipleri arasında gösterilemez?

A) Okul yaşamının tüm basamaklarında temel değer-
leri teşvik eden maksatlı, inisiyatifi eline alan ve 
kapsamlı bir yaklaşımı gerektirir.

B) Hem personelden hem de öğrencilerden ahlaki li-
derlik yapmasını bekler.

C) Öğrencileri merkeze alan ve başarılı olmalarına 
yardımcı olan anlamlı ve teşvik edici akademik 
müfredatı içerir.

D) Öğrencilerde içgüdümlü bir motivasyon geliştirme 
çabası içinde olur.

E) Anlatım, gösterme, alıştırma - tekrar yapma, öğre-
tici sorular sorma gibi yöntemleri içerir.

26. 

I. Öğrencilerin millî ve evrensel kültür değerlerini ta-
nımalarını ve benimsemelerini sağlamak

II. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunlara çö-
züm yolları arama alışkanlığı kazandırmak

III. Öğrencilere özgeci davranma, kendisinden çok di-
ğer insanları düşünme alışkanlığı kazandırmak

IV. Öğrencilerin olumsuz duygu ve düşüncelerini bas-
tırmasını ve beklentiler yönünde davranışlar ortaya 
koymasını sağlamak

V. Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve 
zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını 
sağlamak

Yukarıda ifade edilenlerden hangileri Millî Eğitim 
Bakanlığınca 2010 yılında yayımlanan değerler eği-
timi yönergesine göre değerler eğitiminin amaçları 
arasında yer almamaktadır?

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

27. Bir öğretmen, öğrencilerin çeşitli değerleri anlaması 
ve benimsemesi için sınıfta grup çalışmalarına önem 
vermiş; küçük gruplar oluşturarak her bir grubun bir 
değeri incelemesini, bu değere yönelik kendi araların-
da tartışmasını, değerin önemi ve uygulamalar konu-
sunda sunum yaparak diğer grupları bilgilendirmesini 
sağlamıştır. 

Yapılan çalışma, değerlerin öğretimindeki temel 
süreç ve ilkelerden hangisine yöneliktir?

A) Gözleyerek öğrenme
B) Akıl yürütme ve mantığı teşvik etme
C) İşbirliği geliştirme
D) Empati geliştirme
E) Benlik saygısı geliştirme
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64. Öğrenme süreci, öğrencilerin yeni karşılaştığı uyarıcıları 
önceki öğrenmeleri üzerine yapılandırarak anlamlandır-
masını gerektirir. Öğrencinin önceki öğrenmeleri ise çocu-
ğun içinde yaşadığı çevre ve koşullarla doğrudan alaka-
lıdır. Öğrencilerin yeni öğrenmeleri, öncekilerle daha etkili 
bir şekilde ilişkilendirmesine yardımcı olmak için açıkla-
maların ve örneklerin öncelikle yakın çevresinden başla-
yarak verilmesi gerekir. Ardından aşamalı olarak bu çevre 
genişletilmelidir. 

Cevap E

65. 1982 Anayasası’na göre, 18 yaşını dolduran her Türk mil-
letvekili seçilebilir. 

En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği 
olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç 
toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası-
na hüküm giymiş olanlar; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî 
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açı-
ğa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri 
tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, 
affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Cevap B

66. 222 sayılı Kanun’un Teşkilat başlıklı 6. m. hükmü ilköğre-
tim kurumlarının ne tür okullardan oluştuğunu belirlemek-
tedir. Bu hüküm okulları mecburi ve isteğe bağlı olmak 
üzere iki gruba ayırmaktadır. Buna göre;

Mecburi olanlar;
• İlköğretim okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilköğ-

retim okuları ve gezici okullar)
• Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
• Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar 

ve sınıflardan oluşur.

İsteğe bağlı olanlar ise;

• Okul öncesi eğitim kurumları

• Tamamlayıcı sınıflar ve kurslardan oluşmaktadır.

Cevap C

67. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar
• İl özel idareleri
• Belediyeler
• İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ve 

bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar
• Kanunlarla kurulan fonlar
• Kefalet sandıkları
• Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan me-

murlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belir-
tilen özel hükümler uygulanır (md. 1)

Cevap C

68. Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ih-
tisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlen-
mesinden (askeri öğrenciler hariç), Milli Eğitim Bakanlığı 
sorumludur.

Cevap B

69. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 8. maddesinde fırsat ve 
imkân eşitliği ilkesi şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği 
sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin 
en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görme-
lerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve 
başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime ve ko-
runmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 
alınır.”

Cevap E

70. Cumhurbaşkanlığının 1 nolu kararnamesinin 303. mad-
desinde teşkilatın hizmet birimleri sayılmıştır. Bu birimler 
incelendiğinde bir kısmının “Müdürlük” bir kısmının “Baş-
kanlık” ve bir kısmının ise “Müşavirlik” şeklinde örgütlen-
diği görülmektedir. Bu çerçevede Basın ve Hakla İlişkiler 
Hizmet Birimi Müşavirlik şeklinde örgütlenmiştir. 

Cevap A
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71. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na 
göre Genel Yönetim Bütçesi şöyledir:

Merkezî Yönetim Bütçesi

• Genel Bütçeli İdareler

• Özel Bütçeli İdareler

• Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar

Mahalli İdareler Bütçesi

• Belediyer

• İl Özel İdareler

• Mahalli İdare Birlikleri

Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi

• Sosyal Güvenlik Kurumu

• Türkiye İş Kurumu

Cevap A

72. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleş-
me Kanunu’na göre sendika üyesi olabilenler;

• Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle 
görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü ge-
nel, katma ve özel bütçeli idareler

• İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı ku-
ruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel ka-
nunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya 
da bunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka 
ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında 
çalışan kamu görevlileridir (4688 sayılı Kanun md. 2).

Cevap E

73. 1982 Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi; kanunları, 
TBMM İçtüzüğünü, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini ve 
Anayasayı denetleyebilir. Yönetmelikler Anayasa Mahke-
mesi denetimine tabi değildir. Yönetmelikler idari yargı 
mahkemelerinde denetlenir.

Cevap E

74. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre ilköğretim 
kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme za-
manları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

Cevap B

75. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre üç tür istih-
dam şekli vardır bunlar; memurlar, sözleşmeli personel ve 
işçilerdir. Geçici personel 2017 değişikliğiyle kaldırılmıştır.

Cevap D

76. Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre A, C, D ve E seçenek-
leri okul öncesi eğitimin amaç ve görevlerini oluşturur. An-
cak okul öncesi eğitimin din bilgisi ve din eğitimi vermek 
gibi bir görevi veya amacı yoktur.

Cevap B

77. İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri, def-
terdar, millî eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, ta-
rım ve veteriner müdürlerinden oluşur. Yazı işleri müdürü, 
kurul üyeleri arasında yer almaz.

Cevap B

78. Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi hayat boyu de-
vam edecek şekilde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar 
yapmak, bunları uygulamak, izlemek ve değerlendirmek 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevleri ara-
sında yer alır.

Cevap A

79. Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 
5’inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden iti-
baren ön inceleme dâhil en geç 30 gün içinde verir.

Cevap D

80. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleş-
me Kanunu’na göre sendikaların kurulabilecekleri hizmet 
kolları şunlardır:
• Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
• Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri
• Sağlık ve sosyal hizmetler
• Yerel yönetim hizmetleri
• Basın, yayın ve iletişim hizmetleri
• Kültür ve sanat hizmetleri
• Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri
• Ulaştırma hizmetleri
• Tarım ve ormancılık hizmetleri
• Enerji, sanayi ve madencilik hizmetleri
• Diyanet ve vakıf hizmetleri

Avukatlık hizmetleriyle ilgili olarak sendika kurulabilir hük-
mü söz konusu kanunda yer almaz. 

Cevap E
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1. Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig isimli 
eserde devlet yönetimi hakkında yer alan, “Babası 
bey ise oğul da bey doğar; o da babaları gibi bey olur.” 
sözleri;

I. yönetimde asaletten doğan bir yetki kullanımının 
bulunduğu,

II. yönetim tecrübesinden yoksun kişilerin hükümdar 
olduğu,

III. hükümdarın halka karşı sorumluluklarının olmadığı
durumlarından hangilerinin göstergesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) I ve III E) I, II ve III

2. Orhun Anıtları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Türk eğitim tarihinin ilk yazılı belgesidir.
B) Orhun Anıtları ilk kez 12. yüzyılda tarihçi Cuvey-

ni’nin Tarih-i Cihankuşa adlı eserine konu olmuştur.
C) Orhun Anıtları genellikle eğitimin siyasal yönü ve 

amaçları üzerinde durmaktadır.
D) Orhun Anıtları Kül Tiğin tarafından yazdırılmıştır.
E) Orhun Anıtlarında bütün insanlar Türk devletinin 

halkı ve Türk hakanı ise dünyanın hükümdarı ola-
rak geçmektedir. 

3. Uygurların yerleşik hayata geçmeleri, Hun ve Göktürk 
Devletlerinden bazı yönleriyle farklılık göstermelerine 
neden olmuştur. 

Eğitim açısından bakıldığında aşağıdakilerden 
hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir?

A) Mesleki eğitim
B) Savaş eğitimi
C) Bağımsız yaşama azmi
D) Çocuk sevgisi ve eğitimi
E) Dini inanış

4. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz’e açılmaları 
için kullanabilecekleri en kısa yol Çanakkale ve İstan-
bul Boğazlarından geçmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz’e açılmak için 
boğazları kullanmak zorunda olan ülkelerden biri 
değildir?

A) Bulgaristan
B) Yunanistan
C) Gürcistan
D) Ukrayna
E) Romanya

5. Türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri arasında yer almak-
tadır. 

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sahip olduğu 
36° - 42° enlem aralığının, iklimsel özelliklere etki-
lerinden biri değildir?

A) Akdeniz iklim bölgesinde yer alması
B) Dört mevsimin belirgin yaşanması
C) Cephesel yağışların görülmesi
D) Batı rüzgârlarının etkisinde olması
E) Fön rüzgârlarının oluşması

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yoğun nüfus-
lu illerden biri değildir?

A) Gaziantep B) Yalova C) Bursa
 D) Erzurum E) Samsun

7. Aşağıda verilen alanlardan hangisinde ülkemizin 
önemli bor yatakları yer almaz?

A) Eskişehir - Kırka
B) Balıkesir - Susurluk
C) Niğde - Bor
D) Bursa - Kestelek
E) Kütahya - Emet




