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YÖNETİCİ SEÇME SINAVI
(2020-MEB-EKYS)

1. DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 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.
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1.

ÇÖZÜMLER

I’de ve IV’te “söyleniyor”, II’de “büyük bir olasılıkla”, III’te

6.

Başkasına ait bir sözün, sözü aktaranın cümlesi içinde eriti-

“sanılan” sözleri bu cümleleri kesinlik anlamından uzaklaş-

lerek aktarılmasına dolaylı anlatım diyoruz. B seçeneğinde

tırmaktadır. Ancak V. cümlede kesinlik söz konusudur.

de John Williams’ın sözü (“Gerçekten değerli olan bir şeye
ulaşmanın kestirme yolu yoktur.”) bu yolla aktarılmıştır.

(Cevap E)

2.

I. cümlede, ülkelerin afetlerin etkisini en aza indirmek için
arayış içinde olduklarından söz edilmektedir. III. cümlede,
doğruluğunun araştırılarak kanıtlanabileceği yargılara sayı-
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(Cevap B)

7.

Üslup, bir sanatçı ya da eserin dil, anlatım özellikleridir. IV.
cümledeki “işlek, akıcı ve kolay anlaşılır dili” sözlerinden bu
cümlenin üslupla ilgili olduğu söylenebilir.

sal verilerden de yararlanılarak yer verilmektedir. IV. cümle-

(Cevap B)

de, afetlerin % 25 inin gelişmekte olan ülkelerde meydana
geldiği belirtilmektedir. V. cümlede, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler deprem riski açısından karşılaştırılmaktadır. Ancak II. cümlede, bir önlem almanın gerekliliği vurgulanmamıştır.
(Cevap B)
8.

“gözlük kullanmadan ve ekran karşısında sabit kalmadan
üç boyutlu görüntüyü algılayabilme” projenin bir amacını bil-

3.

Parçadaki V ile numaralanmış cümlede, Ankara’da kışın “sanat mevsimi” anlamına geldiği ifade edilmiştir.
(Cevap E)

www.kaplanakademi.com

dirdiğinden yanıt C’dir.
(Cevap C)

9.

III. cümlede, sözü edilen kitap dizisinde İstanbul’un kırk semtinin ele alınacağı belirtilmiştir.

4.

(Cevap C)

Yazım yanlışı sorularında; “büyük harflerin kullanımına, ayrı
ve bitişik yazılan sözcüklere, -de, -mi ve -ki’nin yazımına dikkat edilmelidir. B seçeneğinde “hiçbiri” iki sözcükten oluşan
belgisiz bir zamir olduğu için bitişik yazılır. C seçeneğindeki “birçok” sözcüğü iki sözcükten oluşan belgisiz bir sıfat olduğu için bitişik yazılır. Ayrıca “tereddüt” sözcüğünün yazımı da doğrudur. D seçeneğinde geçen “mademki” sözcüğündeki -ki kalıplaştığı için ve E seçeneğindeki “sanki” ifa-

10.

hangi bir, herhalde ve herkes sözcükleri hariç ayrı yazılır.
Buna göre A seçeneğinde bitişik yazılan “her birimiz” ayrı
yazılmalıydı.
(Cevap A)
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desindeki -ki kalıplaştığı için bitişik yazılır. Her sözcüğü “her-

Cümlede mutluluğun paylaşıldıkça tadına varılabilecek bir

16
3=
3
2

=
3  3 8 2 3 bulunur.
(Cevap A)

11.
5.

3  3 16
=
3
2

a - b = 2 ise
b - a = - 2 dir.

3a − b 3 2
2
4
3=
81 bulunur.
=
= 32 +=
3b − a 3−2

kavram olduğu ifade edilmektedir. D seçeneğinde de mutluluğun paylaşımla elde edilebileceği anlatılmaktadır.
(Cevap D)

(Cevap E)
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12.

EBOB(a, b) = 1

16.

ise, EKOK(a, b) = a : b = 100

3 kamyonla

a seferde taşınıyor

4 kamyonla

a – 2 seferde taşınıyor

T.O

100 = 1 : 100 = 4 : 25 = 25 : 4 = 100 : 1

4 (a - 2) = 3 : a
4a - 8 = 3a
a=8

olmak üzere 4 farklı (a, b) sıralı ikilisi vardır.
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(Cevap A)

13.

3 kamyonla

8 seferde taşınıyor

6 kamyonla

x seferde taşınıyor

T.O

6:x = 3:8
24
= 4 sefer bulunur.
x=
6
(Cevap D)

3 beyaz
5 mavi

17.

Torbadan çekilen bilyenin mavi olma olasılığı p (M) =
Zarın en az 2 gelme olasılığı
Ör: u $1, 2, 3, 4, 5, 6 . " p (A) =

5
8

5
6

14.

(Cevap E)

a, b, c tam sayı,
a < a ise a < 0 olur.
a : b < 0 ve a < 0 ise b > 0 olur.
b + c < 0 ve b < 0 ise c < 0 olur.

www.kaplanakademi.com

2 gelme olasılığı
5 5 25
: =
bulunur.
8 6 48

t
t+3

B

AB = 4v : t
AB = v : (t + 3)
4v : t = v : (t + 3)
4v : t = v : t + 3v
3v : t = 3v
3v
t=
3v
t=1

Bu durumda torbadan çekilen bilyenin mavi ve zarın en az
p (M) : p (A) =

4v
A
v

Hızı az olan araç t + 3 saatte gideceği yere ulaşacaktır.
1 + 3 = 4 saat bulunur.
(Cevap D)

18.

Eğer Türkiye’de deprem riski yerleşme yapılırken dikkate
alınsaydı, deprem haritasına göre en tehlikeli olan yerlerden

a=–

Marmara ve Kıyı Ege’nin seyrek nüfuslu, en güvenli olan Tuz

b=+

Gölü çevresinin ise yoğun nüfuslu olması gerekirdi. Yine teh-

c = – bulunur.

likeli yerlerden biri olan İzmit’te rafinerinin kurulmaması ge(Cevap D)

rekirdi. Ancak son zamanlarda deprem riski Türkiye’de göz
önüne alınmaya başlanmıştır. Bu yüzden, deprem konusunda en güvenli yerlerden biri olan Sinop ve Anamur kıyılarında santral yapılması planlanmaktadır.

15.

Grup 100x kişi olsun.
F

B

a

b

c

a + b = 80x
b + c = 70x
a + b + c = 100x
Z
80x
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(Cevap D)

19.

Şeker fabrikaları Türkiye’de özellikle iç bölgelerimizde yoğunlaşmıştır. Çünkü bu fabrikalar şeker pancarı ekilen tarım
alanlarına yakın olmak zorundadır. Çünkü şeker pancarı tar-

c = 20x

ladan söküldükten sonra kısa bir zamanda işlenmesi gerekir. Ancak Hatay ili kıyıda yer alır. Bu ilimizde, tarım alanları
daha yüksek gelir getiren ürünlere ayrıldığından, şeker pan-

Grupta yalnız basket oynayan c = 20x grubun (100x) % 20

carı ekimi yapıldığı ve şeker fabrikalarının bulunduğu söyle-

sidir.

nemez.
(Cevap A)

(Cevap B)
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20.

G-20, Avrupa Birliği ve dünyanın en büyük ekonomileri ara-

25.

G7 zirvesi her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2020 G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ülke ABD’dir.

sında bulunan 19 ülkeden oluşan uluslar arası bir örgütlenmedir. Resmi olarak 1999 yılında kurulan G-20 üyeleri ara-

(Cevap B)

sında İsrail bulunmamaktadır.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

21.

Dünya Bankası ve IMF Bretten-Woods ikizleri olarak bilinen
iki önemli kuruluştur. Dünya Bankası da Bretton-Woods konferansıyla kurulmuştur.

26.

(Cevap A)

IMF (Uluslararası Para Fonu): 1944’te BM’ye bağlı olarak
kurulmuştur. Amacı, uluslararası ekonomik işleyişi düzenlemek, gelişmekte olan devletlere kredi vermektir.

22.

Özgürlük Heykeli Heykeltıraş Bartholdi ve Gustave Eiffel tarafından 1886’da Fransa’da inşa edilmiş, Fransa tarafından
ABD’ye hediye edilmiştir.
(Cevap E)
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(Cevap A)

27.

NATO; ll. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve Sovyet Rusya’nın
yayılmacı politikasına karşı, üyelerinin güvenliğini sağlamak
ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1949’da
kurulmuş askerî, siyasal nitelikli uluslararası bir örgüttür. ABD
başkanlığında 12 ülkenin katılımıyla Washington’da kurul-

23.

muştur. Türkiye, bu örgüte 1952 yılında üye olmuştur.

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel’in vasiyeti uyarınca her yıl

(Cevap A)

ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden
kişilere ya da kuruluşlara verilir. Norveç Nobel Komitesi tarafından verilen ödüle 2019’da “barış ve uluslararası işbirlinı Abiy Ahmet Ali’ye verildi.
(Cevap C)
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ği yolunda harcadığı çabalardan dolayı” Etiyopya Başbaka-

28.

Türkiye A, C, D ve E’deki kuruluşlara üyedir. Fakat ülkemiz
Bağımsız Devletler Topluluğun üyesi değildir.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT): Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 12 devletten kurulan

24.

Ozon tabakasının incelme sorununa çözüm bulabilmek ama-

birliktir. Türkmenistan (2005), Gürcistan (2008) ve

cıyla 25 ülke tarafından imzalanan uluslararası anlaşma Mont-

Ukrayna'nın (2014) ayrılmasıyla BDT'nin 9 üyesi kal-

real Sözleşmesi’dir.

dı.
(Cevap C)

(Cevap B)
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29.

Mustafa Kemal 1921’de söylediği ifade ile TBMM’nin her şe-

34.

Doğu, Güney ve Batı cephelerinde savaşmak zorunda kal-

yüzden de ülkenin geleceğiyle ilgili konularda tek yetkili güç

mıştır. Bu durum ordumuzun sınırlı imkânlarını birçok cep-

olarak TBMM görülmüştür. Bu bilgiden yola çıkarak böyle

hede harcamasına neden olmuştur. Sakarya Zaferi’nden

bir tutum sergileyen meclisin İstanbul Hükûmeti ile yakınlaş-

sonra TBMM Hükûmeti, müttefik cephesini bölmek, Güney

ması söz konusu değildir.

Cephesi’ndeki savaşı tamamen sonlandırarak kaynakları Batı Cephesi’ne aktarmak amacıyla Fransa’yla antlaşma yap-

Cevap B

mak istemiştir.
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30.

l. TBMM’de, “Padişah ve halife meclisin göstereceği şekil-

Cevap D

35.

de yerini alır.” hükmü meclisin her şeyden ve herkesten üs-

lerle eşit haklara sahip olmuştur.

Cevap B

meti ile İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları sonucu I. TBMM döneminde çıkmıştır. Şeyh Sait İsyanı ve İzmir Suikastı ll. TBMM
Dönemi’nde meydana gelen gelişmelerdendir.
Cevap B

Cevap E
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Cemil Çeto İsyanı (l) ile Millî Aşireti İsyanı (ll) İstanbul Hükü-

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’yla tüm
azınlıklar Türk vatandaşı sayılmış; hukuk düzeni içinde Türk-

tün olduğunun göstergesidir.” (ll).

31.

TBMM Hükûmeti Kurtuluş Savaşı muharebeler döneminde

yin ve herkesin üstünde bir güç olduğunu belirtmiştir. Bu

36.

1930 ile 1939 yılları arasında İtalya ve Almanya’nın dünya
barışını tehdit eden saldırgan tutumuna karşı her devlet ve
bölge kendisine göre tedbirler almıştır. Bu amaçla Balkanlarda bölge ülkeleri Balkan Antantı’nı kurarken doğudaki ülkeler Sadabat Paktı’nı k urmuşlardır. Türkiye, İran, Afganistan ve lrak’ın dahil olduğu Sadabat Paktı’na Suriye, Türkiye
ile yaşadığı Hatay meselesinden dolayı katılmamıştır.
Cevap A

32.

l. TBMM Dönemi’nde meclis hükûmeti sistemi benimsenmiş
ve bu sistemde bakanlar meclis içerisinden tek tek oylamay-

37.

zılı olarak yer aldığı için bu durum örtük programla ilişkilen-

sını geciktirmiş (ll) hem de hükûmetin uyum içinde çalışma-

dirilemez. Örtük program resmî programda yazılı olarak yer

sını (l) zorlaştırmıştır. Bunun sebebi ise mecliste çeşitli fikir-

almayan program türü olarak açıklanabilen okuldan okula,

lere sahip birçok grubun bulunmasıdır.

öğretmenden öğretmene farklılık gösteren bilinçli ve bilinç
dışı sonuçları pozitif veya negatif öğrenmeleri ortaya çıkara-

Cevap C

Kordos, Rum; Makabi ise Yahudi menşeili bir örgütlenmedir. Fakat Wilson İlkeleri Cemiyeti, Amerikan manda yöneti-

bilecek program türüdür.

Kaplan Akademi

33.

Yeni programda yer alan ara disiplinler resmî programda ya-

la belirlenmiştir. Ancak bu durum hem hükûmetin kurulma-

mini isteyen Müslüman Türklerin kurduğu bir cemiyettir.

(Cevap C)

38.

Öğrencilerin sisteme girmeden önce hazırlanan program ta-

Wilson İlkeleri Cemiyeti’nin kurucuları arasında

sarımları öğrenen merkezli kapsamında çocuk merkezli ta-

Halide Edip Adıvar, Yunus Nadi ve Refik Halid Ka-

sarımlar, sorun merkezli kapsamında ise çekirdek tasarımı-

ray gibi isimler vardır.

dır. İki tasarım içinde hazırlanan programlar öğrenciler sisteme girmeden önce hazırlanmaktadır.

(Cevap D)

(Cevap C
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39.

Verilen iki parçayı anlatım bozuklukları açısından karşılaştır-

44.

retim tekniği öğretim sürecinde öğretmen adaylarına dene-

defidir. Değerlendirme ölçütler ile ölçüm arasında öğrenci-

yim kazandıran küçük bir ders uygulamasıdır. Temel amacı

nin eleştiride bulunması, yargıda bulunması ve değerlendir-

öğretmen adayına mesleki deneyim ve tecrübe kazandır-

me yapmasını ifade eden bir bilişsel alan basamağıdır.

maktır. Mikro öğretimde öncelikle ders planı yapılır. Ardından ders işlenir. Örnek ders videoya kaydedilir. Kaydedilen

(Cevap E)

görüntüler izlenir. Bu durum yapılan çalışmanın etkililiği hakkında geri bildirim sunar. Görüntüler izlendikten sonra grup-

Kaplan Akademi
40.

IV ile III numaralı aşamanın yeri değiştirilmelidir. Mikro öğ-

ma değerlendirme basamağında yer alan bilişsel alan he-

ça dersin değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmede aday
öğretmenin yanı sıra öğretmenin dersi izleyen arkadaşları
ve son olarak da rehber öğretmeni mikro öğretim sürecini
değerlendirir. Değerlendirmelerde kayıt görüntülerinin yanı
sıra gözlem formları da kullanılır.
(Cevap C)

Tepkisel sınıf yönetimi yaklaşımı sorunlara müdahale etme
temelindedir. Öğretmenin davranışlarını sınıf içinde ortaya
çıkan problemler belirler.
(Cevap E)
45.

Tam öğrenmede öğrenci öğrenciden öğrenmez. Bu nedenle akran öğretimi ek öğrenme etkinliği olarak uygulanmaz

41.

Soruda verilen öncüllerden I numaralı ifade doğru değildir.
Yazılı materyalde bir bölümün ya da paragrafın büyük harflerle yazılması uygun değildir. Böyle bir uygulama okuma
açısından zorluk yaratır.
(Cevap E)
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(Cevap E)

46.

Programlı öğretimde öğrenci başarısını artıran en önemli unsur, öğrencilere kendi öğrenme hızında öğrenme olanağı
sağlamasıdır. Özellikle de sınıf arkadaşlarının gerisinde kalan, daha geç öğrenen öğrencilerin, bu yolla başarılarında
anlamlı ölçüde artış sağlanabilmektedir.
(Cevap D)

42.

Sunuş yoluyla öğretim öğretmen merkezli bir stratejidir. Konular genelden özele doğru sıralanarak mantıksal çerçeve-

47.

Benzetim tekniğinde bir olay gerçekmiş gibi ele alınıp, üze-

de öğrenciye sunulur. Anlamlı öğrenmeyi desteklemek için

rinde eğitimi yapılır. “Bizim dersi nasıl anlatacağınızı, sınıfı

de konuyla ilgili bol örnek verilir.

nasıl yöneteceğinizi gözlerimizle görmemiz lazım.” diyen kurum yöneticileri, benzetime vurgu yapmaktadır.

(Cevap C)
Kaplan Akademi

(Cevap E)

43.

Workshopun en belirgin özelliği katılımcıların alanında de-

48.

Kartopu, verilen bir problem ve konuyla ilgili olarak öncelik-

neyimli ve bilgili olmasıdır. Uzmanlar kısa bir süreliğine bir

le her öğrencinin öncelikle bireysel olarak düşündüğü, ar-

araya gelerek bir problem veya bir durum hakkında fikirler

dından iki öğrencinin bir araya gelerek görüşlerini tartıştık-

geliştirir. Ardından geliştirmiş oldukları bu fikirlerin uygula-

ları, dörtlü gruplarda bu görüşü karşılaştırdıkları, sekizli grup-

masını yaparlar. Böylece kuram ile uygulama arasında bağ

larda aynı konuyu tartışıp karar verdikleri aktif öğretim tek-

kurarlar.

niğidir.
(Cevap A)

(Cevap E)
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49.

Sergi, drama, gezi beş duyu organına hitap eder. Bu açıdan

52.

ğinde öğrencinin bırakılan boşluklara ne yazması gerektiği

ğa hitap eder. Fakat tartışma daha çok sözel semboller üze-

açık, net, anlaşılır değildir. Bitki örtüsünün ne olduğu mu,

rinden geliştiği için Dale’ye göre kalıcılığı daha azdır. Somut

bitki örtüsü ile ilgili başka özellikler mi sorulup sorulmadığı

yaşantılar kazandırmada etkisizdir.

yeterince açık olmadığı için bu soruların cevaplanması esnasında öğrenciler farklı farklı ve doğru olabilecek cevap ya-

(Cevap A)

zabileceklerdir. Bu durum da kısa cevaplı test maddeleri için
uygun olmayacaktır.

Kaplan Akademi
50.

Sosyal bilgiler testinde yer alan 6. ve 17. sorular incelendi-

kalıcı öğrenmeyi sağlar. Hareketli resimler de göze ve kula-

(Cevap D)

Gerçek hayattan bir problem durumu ele alınmış ve bu süreç zarfında sınıf dışına çıkılarak araştırma yapılmış, bilgi toplanmış, toplanan bilgiler yorumlanmış, özerk ve kurgulayıcı
öğrenci tarafından probleme çözüm getirilmiştir. Bu sorudabaşlar, sınıfta biter ve tartışma temelinde probleme çözüm
bulunur (Örnek olay yöntemi proje ve problem çözme ile aynı soruda seçeneklere verilirse sınıfın dışına çıkıp araştırma
varsa sakın örnek olaya gitme. Ayrıca proje ile problem çözme aynı seçeneklerde verilirse mutlaka ayırıcı bir nokta olan
ürün kavramını ipucu olarak sorunun içine koymak zorundadır. Soruya bu şekilde bakarsan daha sağlıklı olur.).
(Cevap A)

53.

Sağa çarpık (sola yığımlı) grafikler öğrenci başarısının düşük olduğu dağılımlarda ortaya çıkar. Öğrenci puanları düşük puanlarda yığılmıştır. Teste ilişkin alınan puanların düşük olması öğrencilerin büyük bölümünün testte yoklanan
davranışları kazanmadığı anlamını taşır.
(Cevap A)

Normal dağılım eğrisinin sağında ve solunda üç birimlik standart sapma noktaları yer aldığı için yapılan ölçme aracının
standart sapma değerinin hesaplanması için -3 standart sapma noktasında

SS aralığı
-3s
Puan aralığı 20

2s
48

-1s
56

Kaplan Akademi

%34,13

Çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğrenmesi üzerinde daha kuvvetli ve kalıcı etki göstermesi “kritik dönem” kavramı ile açıklanmaktadır. Çocuklar gelişimlerinin

1s
72

yüksek duyarlık göstermektedirler. Çevresel etkilere karşı
daha duyarlı olmakla birlikte, çevrelerinde düzenlenen öğ-

%2,15

%13,59
-x
64

54.

bazı dönem ve yaşlarında belli türden öğrenmelere karşı

%13,59

%34,13

64 - 40
=8
3

%2,15

51.

www.kaplanakademi.com

ki çeldirici, örnek olaydır. Unutmayalım ki örnek olay sınıfta

2s
80

renme yaşantılarını diğer dönemlere oranla daha hızlı kazanabilmektedirler. Psikologlara göre bu dönemler kritik geli-

3s
88

şim dönemleri olarak adlandırılmaktadır.

(Cevap B)

(Cevap C)
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55.

Saf çıkarcı evrede göze göz dişe diş anlayışı hâkimdir. Ku-

59.

eskisi ve en çok bilinenidir. Hatırlamak istenen bilgi, iyi bili-

rey için her şey karşılıklıdır. Bu dönemde “doğru” olan şey,

nen çevredeki fiziksel uyarıcılara yerleştirilerek görsel bir

diğer insanların ihtiyaçlarını da dikkate alan, somut ve kar-

çağrışım oluşturulur.

şılıklı adil alışveriştir. Bu evredeki kişi ne kadar verirsem o

Sınav esnasında bir sorunun cevabını hatırlayamayan öğ-

kadar almalıyım anlayışına sahiptir.

rencinin, gözünün önüne kitabını getirip kitabında bu bilgiyi nereye yazdığını zihninde canlandırarak cevaba ulaşma-

Vygotsky, eğitim alanına yönelik görüşlerinden dolayı daha

Kaplan Akademi

(Cevap A)

56.

Yerleştirme - Yerleşim: Bellek güçlendirme tekniklerinin en

rallara, ihtiyacı karşıladığı sürece uyulur. Bu dönemdeki bi-

sı, yerleşme yöntemi içerisinde ele alınabilir.
(Cevap B)

çok bir eğitim psikoloğu olarak anılır. Ona göre öğrenme yetişkinin yardımı ile gerçekleşmektedir. Vygotsky, çocuğu içinde bulunduğu koşullardan daha ileriye götüren önlemler
alındıkça bilişsel gelişmenin olacağına inanmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu gerçek gelişim düzeyi ile başkasının
yardımı ile ulaşabileceği potansiyel gelişim düzeyi arasındaki farka yakınsak gelişim alanı adı verilmektedir. Vygotsky’e
göre öğrenme bu aşamada gerçekleşmektedir. Bunun ola-

60.

bilmesi için, yetişkinlerin yardımına ihtiyaç vardır. Vygotsky’e

Premack ilkesinden farklı olarak,

göre yakınsak alan eğitiminde en önemli etkenler öğretmen,

- Birey kendisiyle de anlaşma yapabilmektedir.

anne – baba, diğer yetişkinler ve akranlardır. Öğretimin yalVygotsky, aşırı serbest eğitim ortamlarının öğrencinin bilişsel gelişimini körelttiğini savunmuştur.
(Cevap B)

57.

- İki kişi arasında da yapılabilir. Ancak bu kez istenmeyen

www.kaplanakademi.com

nızca gelişimin önünde ilerlediğinde iyi olduğunu savunan

Koşullu anlaşmalar, Premack ilkesine benzemektedir. Ancak

- istenen etkinlik ilişkisi kurulmaz.
Örnek metinde çocuğun kitap okumaktan çok hoşlandığı
belirtilmektedir (istenen etkinlik). Ayrıca ödül olarak belirtilen şey bisiklettir. Çocuğun bisikleti de çok istediği görülmektedir. Bu durumda aradığımız cevap “koşullu anlaşma”
olmalıdır.
Dikkat: Eğer biri istenmeyen biri istenen etkinlik olsaydı, bu
kez cevabımız Premack ilkesi olurdu.

Gözlediğimiz bir davranış cezalandırılırsa, bundan biz de

(Cevap E)

benzer şekilde etkilenebiliriz. Bu olaya “dolaylı ceza” denir.
Sınıf kurallarına uymadığı için öğretmenden azar işiten arkadaşını gören çocuğun, benzer bir davranış sergilemekten
uzak durması, “dolaylı ceza” için uygun bir örnek oluşturmaktadır.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

58.

61.

Gestalt kuramda davranış belirleyiciler “davranışsal - psikolojik - çevre” ve “fiziki - coğrafi - çevre” olmak üzere ikiye ayrılır.
Psikolojik çevre bireyin iç dünyasını temsil eder ve Gestaltçilere göre davranışın temel belirleyicisidir.
Fiziki çevre ise bireyin gördüğü, işittiği, dokunduğu dış çev-

Gözlem yoluyla gerçekleştirdiğimiz her şey kayıt altına alınsa yani hatırda tutulabilse bile, bunlar içerisinde ancak sem-

residir.

bolleştirebildiklerimiz kadarı kullanılabilmektedir. Bu neden-

Aynı uyarıcı durum karşısında farklı bireylerin farklı tepkiler-

le “hatırda tutma” süreci ile bireyin “sembolleştirme kapasi-

de bulunması, psikolojik çevrelerinin farklı olmasıyla açık-

tesi” arasından doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

lanmaktadır.
(Cevap E)

(Cevap B)
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62.

İstenmeyen davranışı bıktırıncaya, yoruncaya kadar arka ar-

68.

A, B, C, D seçenekleri Devlet Memurluğu’ndan çıkarma se-

kaya yaptırmak “bıktırma yöntemi” olarak açıklanmaktadır.

bepleri olarak sayılmışken, görev yerinde alkollü içki içmek

Annenin oğluna sabaha kadar masal okuması bu yöntemi

kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren bir disiplin
suçudur.

kullandığını göstermektedir.

(Cevap E)

63.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun kurulması ve bu komisyona başkanlık etme okul
müdürünün sorumluluğundadır.

Kaplan Akademi

(Cevap E)

69.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılan-

Atandığı okulda, okul yürütme komisyonunun olmadığını

ması Hakkında Kanun’a göre soruşturma izni verilmesine

gören rehber öğretmenin, bu durumu okul müdürü ile gö-

ilişkin karara karşı, yetkili mercinin kararının tebliğinden iti-

rüşmesi gerekmektedir.

baren hakkında inceleme yapılan Öğretmen on gün içinde
itiraz edebilir. İtirazlar öncelikle incelenir ve 3 ay içinde ka-

(Cevap D)

rara bağlanır.
(Cevap E)

64.

Rehberlik, birey her sorun yaşadığında onun sorunlarını çözen, bireye kol - kanat geren bir yaklaşıma sahip değildir.
farkına varması ve sorunlarını kendisinin çözebilmesi için
yardımcı olma esası vardır. Rehberliğin bu ilkesine “özerklik” denir.
Rehber öğretmenin, “Kazım’ın sorunun çaresinin kendisinde olduğunu düşünmesi gerekir.” şeklindeki açıklaması, doğrudan özerklik ilkesine vurgu yapmaktadır.
(Cevap E)

70.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özürsüz olarak
bir veya iki gün göreve gelmemek aylıktan kesme disiplin

www.kaplanakademi.com

Aksine, bireyin kendisini daha iyi tanıması, yeteneklerinin

cezası gerektirir. Aylıktan kesme diğer disiplin cezaları ise
kasıtlı olarak, verilen emirlere görevi tam ve tamanında yapmamak. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerini
özel menfaat sağlamak için kullanmak, görev sırasında amirlerine sözlü saygısızlık etmek, hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak sayabiliriz.
(Cevap C)

65.

5442 sayılı kanuna göre kaymakamlar uyarma ve kınama
cezalarını re’sen verebilir. Vali ise ilaveten beş güne kadar
aylıktan kesme cezası da verebilir.
(Cevap C)

71.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na
göre verilen tanım ifadelerinin hepsi doğru verilmiştir.

66.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre (madde 304)
ilköğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi
ve maddi yönden desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün görevidir.
Cevap A

Kaplan Akademi

(Cevap E)

72.

Empati (eşduyum), bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak
ve içselleştirmek demektir. İletişim sürecinde tarafların (özel-

67.

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu’na göre öğ-

likle de kaynağın) empati yeteneğine sahip olması iletişimin

retmenler yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli sayılır.

başarısı açısından hayati öneme sahiptir.
(Cevap B)

(Cevap A)
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73.

Eğitimciler öğrencilere, ırk, din, renk, milliyet, medeni du-

77.

desine göre her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kul-

kimlik veya cinsiyete dayalı ayrımcılık yapamazlar. Bu ne-

lanılmasında görevli ve yetkili olanlar; kaynakların etkili, ve-

denlerle hiçbir öğrencinin herhangi bir programa katılması-

rimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,

nı engelleyemezler, hiçbir öğrencinin yararlarına engel ola-

kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanma-

mazlar, hiçbir öğrenciye avantaj sağlayamazlar.

sından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap ver-

(Cevap C)

mek zorundadır. D seçeneğinde verilen “görev, yetki ve so-

Kaplan Akademi
74.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 8. mad-

rum, politik ya da dinsel inançlar, toplumsal ya da kültürel

rumlulukların açık olarak tanımlanması” ise 7. maddede açıklanan mali saydamlıkla ilgilidir.
(Cevap D)

1982 Anayasası’nın 159. maddesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na üye seçmeye yetkili makamları sıralamıştır. TBMM

78.

ise bu sıralamada yer almaktadır.

Selamlama, el öpme ve yanaktan öpme, hediye alma ve
sunma ve hitap kamusal yaşamda uygulanan davranış kurallarıdır. Kurumsal bayrak ise bayrak protokolüyle ilgilidir.

(Cevap D)

www.kaplanakademi.com

(Cevap A)

79.
75.

I. ve III. öncüllerde verilenler mesleki etik kurallarının amacıdır. “Mesleki etik kurallarının amacı; kapsamına giren per-

Karar verme, örgütü geliştirme, müşteriye odaklanma, sü-

sonelin ve birimlerin performansı, hareket ve davranışları ile

rece alışma ve sürekli iyileştirme toplam kalite yönetimi kap-

ilgili merkeze ve birime özgü standartları belirlemektir.” II.

samındaki kalite iyileştirmenin beş önemli faktörüdür. Pay-

öncülde verilen “toplumsal yapıda oluşan kültürel bozulma

laşılan vizyon ise öğrenen örgütlerin disiplinlerindendir.

yozlaşmayı oluşturan önemli unsurlardandır” ifadesi ise yoz-

(Cevap A)

laşmanın toplumsal yapıdan kaynaklanan nedenleriyle ilgilidir.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

80.
76.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci

Duygusal tükenme; kurumda çalışanların halsizlik ve aşırı

velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gi-

yorgunluk nedeniyle kendilerini duygusal yönden yıpranmış

demeyen çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul

hissetmeleri olarak ifade edilir.

idaresine bildirmek zorundadır.
(Cevap C)

(Cevap D)
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARINA
YÖNETİCİ SEÇME SINAVI
(2020-MEB-EKYS)

2. DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 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.

2020-MEB-EKYS
1.

ÇÖZÜMLER

A seçeneğinde geçen biri ve şey, B seçeneğinde geçen kim,

5.

C seçeneğinde “-de” ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapıl-

D seçeneğinde geçen ben ve kendim, E seçeneğinde ge-

mıştır. “Türkiye de” sözcüğü “Türkiye’de” şeklinde yazılma-

çen “öteki” sözcükleri birer zamirdir. C seçeneğinde geçen

lıdır.

“birçok” sözcüğü ismi belgisizlik bakımından belirttiği için

(Cevap C)

belgisiz sıfattır.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

6.

Parçadaki II ile numaralanmış cümlede geçen “sanıyorlar”
sözü bir durumun zannedildiği gibi olmadığı anlamını vermektedir.

2.

(Cevap B)

D seçeneğindeki “bakakaldı” sözcüğü sürerlik kurallı birleşik eylemidir ve eylemin devam edeceği anlamını katar.

3.

I. cümlenin yüklemi fiil olduğu için bu cümlede fiil cümlesidir (karşıla-). II. cümlede ‘bakıp’ zarf – fiili olduğu için bu
cümle yapıca ‘girişik bileşik’ cümledir. III. cümle yapıca olum-

www.kaplanakademi.com

(Cevap D)

7.

Cümlede insanın bir şey bilmediğinin bilincinde olması, ilim
(öğrenme) için gerekli ilk şart olarak görülmektedir. Buna
göre insanın bir şey bilmediğini kabul etmesinin bilme yolunda çıkılmış bir basamak olacağını anlatan “E”, bu cümleye anlamca en yakın seçenektir.
(Cevap E)

suz fakat anlamca olumludur. Cümlede anlıyorum anlamı
çıkmaktadır. Bu seçenek (C) yanlıştır. IV. cümle iki yargı yani yüklem bağlaçla bağlandığı için bu cümle bağlı bir cümledir. V. cümlede yüklem sonda olmadığı için devrik (kuralsız) bir cümledir.
(Cevap C)

8.

“Hakikat” sözcüğü “doğru, gerçek olan şey” anlamına gelmektedir. Cümlede hakikatin yola çıkmadan yalanın dünyayı dolaştığı düşüncesi somutlaştırılmaktadır. B’deki “Yalan
doğru bir haberden çok daha hızlı yayılır.” cümlesi de bu düşünceyle örtüşmektedir.

Bu tip sorularda sadece altı çizili ifadeyle yetinmek yanlış
olur. Parçanın genelini okuyup özümsemek gerekir. Çünkü
parçada altı çizili ifadeyi destekleyen yardımcı düşünceler
bulunmaktadır. Ayrıca bu tür ifadelerin genelde mecaz anlamlı olduğu ve bu mecaz anlamlı ifadelerin gerçek anlamı
kastederek oluşturulduğu unutulmamalıdır. Parçada kulla-

(Cevap B)

Kaplan Akademi

4.

nılan “diyalog” ifadesiyle ve altı çizili ifadeyle biz okurun “kendisi gibi duyup düşündürme” anlamını çıkarmaktayız. Eğer
bir kişi diyalog halindeyse okuru kendi gibi düşündürmeye
yani okurun sesine kendi düşüncelerini katarak bir nevi okur

9.

E seçeneğinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynak-

konuşurken onun düşünceleriyle konuşsun yani kendi ses

lanan bir anlatım bozukluğu vardır. Gizli sözcüğü gereksiz

tonunu ona katsın anlamı çıkmaktadır.

kullanılmıştır.
(Cevap A)

(Cevap E)
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10.

15. Anne + Baba + Çocuk + Çocuk2

=
y 5z + 7

4

=
z 6x + 5

Anne + Baba = 62

y = 5 : (6x + 5) + 7
y = 30x + 25 + 7
y = 30x + 30 + 2
y = 30 : (x + 1) + 2 ise

62 + Ç1 + Ç2
= 18
4

(Cevap A)

11.

5 1 1
6+5 3+1
p: f + p = f
p: f
p
3 2 6
3
6

62 + Ç1 + Ç2 =
72

Kaplan Akademi

y nin 30 ile bölümünden kalan 2 dir.

f2 +

= 18

Ç1 + Ç2 =
10
ise çocukların yaşları ortalaması
Ç1 + Ç2 10
= = 5 bulunur.
2
2

(3) (1)

(Cevap C)

2

=

11 4 11 6 11
| =
: =
bulunur.
3
6
2
3 4

(Cevap B)
16.

f(x) = 2x2 + 1
x
´ g-1(x) i bulalım
2
x
= y ´ x = 2y ´ g-1(x) = 2x bulunur.
2
(fog-1)(2) = f (g-1(2)

g(x) =
2
3- 2

| ( 6 + 2) =

3+ 2

=

2 : ( 3 + 2)
1
:
1
6+2
6+2
1
= 1 bulunur.
:
1
6+2
(Cevap A)

13.

g-1 (2) = 2.2 = 4

www.kaplanakademi.com

12.

f (g-1(2)= f (4) = 2.(4)2 + 1 = 2.16 + 1 = 33 bulunur.
(Cevap D)

Satıcının 100¨’lik portakalı olsun.




50¨
% 50 kâr ile

50¨
17.

% 20 kâr ile

I. Samsun Limanı, II. İzmit Limanı, III. İzmir Limanı ve V. İskenderun Limanı’dır. Bu limanlar, çevrelerinde sanayi faali-

75 ¨’ye satar 60 ¨’ye satar.

yetleri yoğunlaştığından ticaret limanı olma özelliği taşırlar.

Toplamda 75 + 60 = 135 ¨ satar.

Oysaki Muğla iline bağlı IV. Fethiye Limanı’nda turizm faali-

100 ¨ lik bir ürün 135 ¨ ye satılırsa % 35 kâr edilir.

yetleri daha yoğundur.

14.

A kentinden hareket eden araç 10.00’dan 14.30’a kadar 4,5
saat yol almıştır.

(Cevap D)

Kaplan Akademi

(Cevap C)

AC = 70 : 4, 5 = 315 km

18.

B’den hareket eden araç 13.00’dan 14.30’a kadar 1,5 saat

Muş Ovası, Doğu Anadolu’da; Gediz Ovası ise Ege Bölgesinde yer alır. Ege Bölgesinin ortalama yükseltisi azdır. Bu

yol almıştır.

nedenle Gediz Ovası’nda yaz sıcaklığı ve kuraklığı daha faz-

BC = 100 : 1, 5 = 150 km

ladır. Kuraklığın fazla olduğu yerlerde sulamaya ihtiyaç daha fazla olur.

AB = 315 + 150 = 465 km bulunur.
(Cevap D)

(Cevap B)
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19.

Ara Güler yaratıcı fotoğrafçılıkta uluslararası üne sahip bir

24.

Ocak 2020’de Almanya’nın Berlin kentinde 11 ülkenin dev-

sanatçıdır. Sanatçımız 90 yaşında 17 Ekim 2018’de hayatı-

let ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerinin katıldığı Libya

nı kaybetmiştir.

Zirvesi’nde Libya Krizi çözülmeye çalışılmıştır.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

(Cevap C)

20.

25.

Temmuz 2018’de 30. Genelkurmay Başkanı olarak Yaşar

doğru eşleştirilmişken, Ayşe Begüm Onbaşı yanlış verilmiş-

Güler atanmıştır.

tir. Onbaşı jimnastik alanında Dünya Şampiyonu olmuştur.

(Cevap E)

(Cevap B)

26.

Dünyada bilinen ilk ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe
Şanlıurfa’da yer alır. Göbeklitepe 2018’de UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.
(Cevap C)

22.

Millî Mücadele Dönemi’nde İtilaf Devletleri Anadolu’daki direnişi engellemek, halkın bilinçlenmesini önlemek amacıy-
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21.

A, C, D ve E şıklarında verilen sporcular ile yaptıkları spor

la Sivas Kongresi’ni engellemeye çalışmışlar (ll) ancak başarısız olmuşlardır. Ayrıca TBMM’nin açılmasından sonra
TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları desteklemişler (l), hatta TBMM’yi istediklerini yaptıracak bir duruma sokmak için
Londra Konferansı’nı düzenlemişlerdir (lll). Yine de Millî Mücadele’yi yolundan çevirememişlerdir.
Cevap E

NATO, 1949 Washington Antlaşması ile kurulan uluslarara27.

sı bir savunma örgütüdür. Askerî ve siyasal bir ortaklık nite-

Lozan Antlaşması’nın azınlıklar maddesine göre, bütün azın-

liğinde olan örgüte, Türkiye’de 1952 yılında katılmıştır. Ge-

lıklar Türk vatandaşı kabul edilecek, İstanbul’daki Rumlar ve

nel Merkezi Brüksel’de (Belçika) bulunan örgüte Malta, İs-

Batı Trakya’daki Türkler hariç, Anadolu’daki Rumlar ve Bal-

rail ve Kıbrıs Rum Kesimi üye değildir. Portekiz örgüte üye-

kanlardaki Türkler yer değiştirecekti. Ancak 1926 yılında Yu-

dir ancak Akdeniz’e sınırı bulunmamaktadır. İspanya’nın hem

nanistan İstanbul’da daha fazla Rum bırakmak istediği için

Akdeniz’e sınırı vardır hem de NATO’ya üye bir ülkedir.

sorun çıkmıştır.
Cevap B

23.

Kuveyt’te kişi başına düşen millî gelir birçok gelişmiş ülke-

Kaplan Akademi

(Cevap B)

nin kişi başına düşen millî gelirinden fazladır. Buna rağmen

28.

Il ve lll. öncüller 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Ant-

Kuveyt gelişmiş ülkeler arasında yer almaz. Ülkede kişi ba-

laşması’nın maddeleri arasındadır. Moskova Antlaşması Sov-

şına düşen millî gelirin yüksek olması petrol geliri sayesin-

yet Rusya ile imzalanmıştır. Fakat l. öncül, Moskova Antlaş-

dedir. Bir ülkenin gelişmiş ülkeler sınıfına girebilmesi için,

ması’nın özelliği değildir. Çünkü TBMM hükûmetinin imza-

teknoloji, kültürel, sosyal, siyasi, sanayi vb. kriterler bakımın-

ladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması’dır ve Ermenilerle im-

dan da gelişmiş olması gerekmektedir.

zalanmıştır.
(Cevap A)

Cevap E
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29.

İtilaf Devletleri arasındaki fikir ayrılığının sebebi Türk ordu-

32.

Lozan Antlaşması ile uluslararası bir komisyona bırakılan

sunun kazandığı l. İnönü Savaşı (l) ve Ege Bölgesi’nin İtal-

Boğazlar, 1936 yılında imzalanan Montrö Sözleşmesi ile Türk

ya yerine Yunanistan’a verilmesidir (lll). Çünkü düzenli or-

egemenliğine bırakılmıştır. Böylece Boğazlar konusu ulus-

dunun kazandığı savaş Türk halkının Millî Mücadele’ye olan

lararası bir mesele olmaktan çıkmıştır. Atatürk’ün paragraf-

inancını artırmıştır. İtalya ise gizli antlaşmalarla kendisine ve-

ta sözünü ettiğini gelişme de budur.

rilen fakat daha sonra İngiltere tarafından Yunanistan’a ve-

Cevap E

Cevap D

Kaplan Akademi

rilen İzmir’den dolayı bu devletlere tepkiliydi.

33.

Hatay Sorunu, 1936 – 1939 yılları arasında Fransa’yla yaşanan bir sorundur. 1936’da Fransa’nın, Suriye’deki manda
yönetimine son vermesi üzerine gündeme gelmiştir. Türkiye’nin çabaları sonucu Hatay 1938’de bağımsız bir devlet
olmuş; 1939’da yani Atatürk’ün ölümünden sonra da ana
vatana katılmıştır. Buna göre; Hatay sorununun Atatürk Dönemi’nde çözüldüğü söylenemez. Diğer gelişmeler Atatürk
döneminde gerçekleşmiştir.
Cevap C

30.

Kuvayımilliye’nin Gediz Muharebesi’nde başarısızlığa uğrabekir Komutasındaki düzenli ordunun Ermenilere karşı başarılı olması düzenli orduya geçişi hızlandırmıştır.
Tekâlif-i Milli’ye Emirleri ile ordunun silah ve malzeme ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.
Soruda verilen l ve ll. öncüller Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını hızlandıran faktörler iken lll. öncüldeki saltanatın kaldırılması Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra 1 Kasım 1922’de yaşanan bir gelişmedir.
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ması buna karşın Doğu’da Osmanlıdan kalan Kâzım Kara-

34.

Buluş yoluyla öğretim öğrencinin ilke, kavram ve genellemelere keşfederek ulaşması esası dayanır. Öğretmen uygun
soru ve örneklerle öğrencileri buluşa yöneltir.
Cevap B

Cevap D

35.

Gagne’ye göre öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir, öğrenme–öğretme etkinliklerinin ögeleri
şunlardır:
• Dikkat çekme
• Hedeften haberdar etme

31.

Türklerin kültürlerini geliştirmek için her türlü haktan yararlanmaları ve resmi dilin Türkçe olması Hatay Türklerinin dillerini ve kültürlerini korumalarını sağlamıştır. Bu durum aradan geçen 16 yıldan sonra Türkiye ile Hatay arasındaki bağ-

Kaplan Akademi

• Önceki öğrenmelerle ilişkilendirme
• İçeriği sunma
• Rehberlik yapma
• Performansı ortaya çıkarma
• Dönüt sağlama
• Performans sağlama
• Dönüt sağlama

ları devam ettirdiği için Türkiye’ye katılımı kolaylaştırıcı etki
yapmıştır.

• Performans değerlendirme

Gümrük sözleşmesinin imzalanması ise Türkiye ve Suriye

• Kalıcılığı - transferi sağlama

arasında ekonomik bir durum olup Hatay’ın anavatana katı-

Öğrencinin öğrendiklerini uyguladığı, problem çözdüğü aşa-

lımı ile ilgisi yoktur.

ma performansı ortaya çıkarmalıdır.
Cevap D

Cevap C
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36.

Strateji amaçlara ulaşmak için izlenen genel yoldur. Öğre-

42.

Öğretmenin yaptırdığı çalışma öğrencilerin günlük yaşamı

tim stratejisi ile etkinliklerin sırası, düzeni, süreçteki öğret-

ilgilendiren bir soruna yönelik özgün bir ürün ortaya koyma-

men ve öğrenci rolleri ortaya konur.

larına yöneliktir. Öğrencilerin araştırmalarının sonuçlarını özgün bir ürünle sonuçlandırıp bu ürünü sunmaları proje ta-

Cevap E

banlı öğrenme kapsamında yer almaktadır.

37.

Yansıtma bireyin kendi performansı üzerinde düşünmesidir.
Yansıtıcı düşünme bireyin kendisine ve performansına eleştirel biçimde bakmasını sağlar. Yeliz Öğretmen sorduğu so-
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Cevap C

43.

Öğretimin somutlaştırılması öğrencinin çok duyu organına
hitap edilmesi ile sağlanır. Öğrenci sürece ne kadar çok du-

rularla öğrencilerin öğrenme süreci ve ürünü üzerinde dü-

yu ile katılırsa öğretim somutlaşır. Yaparak yaşayarak öğren-

şünmelerini sağlamıştır.

me fırsatı sunan deneysel çalışmalar bu açıdan avantajlıdır.
Cevap A

38.

Cevap D

44.

Öğrencilerin bir kısıtlama olmadan özgürce fikir üretmeleri

hitap edilen uyarıcı sayısı ve öğrenci katılımıdır. Çok duyu-

temeline dayanan yöntem/teknik beyin fırtınasıdır, ilk aşa-

ya hitap eden ve öğrencilerin etkin katıldığı öğrenme yaşan-

masında öğrenciler akıllarına gelen fikirleri söyler ve bunlar

tılarıyla daha kalıcı olur. Seçeneklerde verilen yaşantıların-

39.

Mikro öğretim aday öğretmenlere uygulama becerileri kazandırma açısından oldukça önemli bir tekniktir. Aday öğretmenin işlediği mikro ders kayıt altına alınır. Aday öğret-
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not edilir. Değerlendirmeye ikinci aşamada geçilir.
Cevap D

Öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını belirleyen temel unsur

dan gezi daha etkili öğrenmeler sağlar.
Cevap D

45.

İlgi, tutum, yetenek, başarı ve beceriler dolaylı olarak ölçülen özelliklerdir. Okunan kitap sayısı ise doğrudan ölçme ile
ölçülür.

men kayıtlarla kendi performansınını kontrol etme ve geliş-

Cevap B

tirme fırsatı bulur.
Cevap D

46.

Yordama geçerliği seçme amacıyla uygulanan testlerde ara-

Görüş geliştirme öğrencilerin derse etkin katılımını sağlayan

nan geçerlik türüdür. Test sonuçlarına göre seçilen öğrenci/

tartışma tekniğidir. Çelişkiler içeren konuya farklı katılım de-

personel ilgili programda/işte başarılı oluyorsa testin yorda-

recelerine göre öğrenciler gruplanır. Öğrenciler fikirlerini sa-

ma geçerliğinden bahsedilebilir.

vunur, isteyen tartışma sürecinde fikrini değiştirebilir.
Cevap E
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40.

Cevap B

47.

Yazılı yoklama türü sınavlar çoğu öğrenci için seçenekli testlere göre daha zordur. Üst düzey kazanımlar yoklamaya elverişli olan bu tür sınavlarda şans başarısı yoktur. Öğrenci

41.

Panel bir konunun çeşitli yönlerini aydınlatmak ya da konuy-

cevabı bulup yazması gerektiği için öğrenciler açısından zah-

la ilgili çeşitli eğilim ve görüşleri ortaa koymak için kullanı-

metlidir. Objektif değildir, güvenirliği ve geçerliği düşüktür

lan tekniktir. Panelde ele alınan konu 3 - 5 kişilik grup tara-

ancak bu özellikler uygulama sürecinde öğrencileri ilgilen-

fından grup önünde ele alınır.

dirmemektedir.
Cevap D

Cevap D
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48.

Öğrenciler arası farklılaşmanın az olması yani homojen grup-

53.

Babinski refleksi ayak tabanının fiziksel uyaranlarla uyarıl-

lar için grafik sivridir, heterojen gruplarda ise basıktır. A se-

ması sonucunda parmakların istemsiz olarak geriye doğru

çeneğinde ilk uygulama homojen iken ikinci uygulamada

bükülmesidir. Merkezi sinir sisteminin bazı hastalıklarında

farklılaşma artmıştır. B ve C çarpık dağılımlar söz konusu-

beyin kabuğundan gelen sinir uyaranlarının kesintiye uğra-

dur. Soruda öğrencilerin aritmetik ortalama etrafında den-

dığını gösteren önemli bir klinik bulgudur.

geli dağıldığı belirtilmiştir. E seçeneğinde her iki uygulama-

Cevap B

duğu görülmektedir.
Cevap E

49.

Kaplan Akademi

nın da simetrik olduğu ve 2. uygulamanın daha homojen ol-

54.

Pekiştirmenin belirli/sabit zaman dilimleri içinde düzenli bir

Örnek durumda Merve bazı iş ve aktiviteleri tanımlamak için
kullanılan “yapmak” fiilini olmaması gereken bir yerde kul-

biçimde yapıldığı tarife sabit aralıklı tarifedir. Örnek durum-

lanmıştır. Bu durum aşırı kurallaştırma için örnek oluşturur.

da tatil her yıl aynı zaman diliminde sabit aralıkla gerçekleşmektedir.

Cevap B

50.

Ömer’in tren yolculuğuna yönelik geliştirdiği tedirginlik koşullu bir tepkidir. Bu koşullanma sürecinde kaza koşulsuz
uyarandır. Bir süre koşullu uyaranın koşulsuz uyaran olmadan verilmesi sonucunda koşullu tepki giderek azalır ve ortadan kalkar. Bu süreç sönme olarak tanımlanır. Kaza tehlikesi atlatmadığı için tedirginliğin ortadan kalkması sönmedir.
Cevap E

51.
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Cevap E

55.

yeterliliklerini sınar. Çoğu etkinliği kendi başlarına yapmak
isterler. Bu dönemde anne–babaların çocukları aşırı derecede kısıtlaması onlarda kendi yapabileceklerine ilişkin kuşku
ve utanç duymasına neden olur.
Cevap A

56.

Sosyal öğrenme kuramına göre başkalarının yaşantılarının

Özerkliğe karşı kuşku ve utanç döneminde çocuklar kendi

Cinsel gelişim ve cinsiyete özgü roller bakımından kritik dönem fallik dönemdir. Kurama göre bu dönemde yer alan odi-

sonuçlarından da öğrenebiliriz. Ferdi için arkadaşlarının ha-

pus ve elektra karmaşası cinsel gelişim açısından oldukça

reketleri sonrasında aferin alması dolaylı pekiştirmedir. Bu-

önemlidir. Bu dönemde cinsal rollerinin temelini oluşturan

nun sonucu Ferdi’nin öğrenmesi dolaylı öğrenmedir.

çocuk latent dönemde sosyal ilişkilerini geliştirir ve toplum-

Cevap A

sal rollerini sağlamlaştırır.
Kaplan Akademi

Cevap C

52.

Bilgiyi işleme kuramı bilginin nasıl alındığını, işlenip uzun süreli hafızaya atılması ve ihtiyaç olan bilginin hatırlanıp geri
getirilmesi ile ilgilenmektedir. Bireyin bilgiyi işleme sürecin-

57.

Kişilerarası uyum eğilimi bireyin yakın çevresinin ihtiyaçları-

de aktif olduğunu belirtmektedir. Hakan Öğretmen kodla-

na cevap vermeye çalıştığı aşamadır. İyi anne, iyi baba, iyi

mayı zenginleştirecek örnek ve uygulamalar ile bilgiyi işle-

evlat vb. olmak yakın çevresini mutlu etmek davranışları yön-

me kuramını temele almaktadır.

lendiren ana unsurdur.
Cevap E

Cevap C
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58.

Kapsamlı PDR programının geliştirilmesinde ilk basamak

62.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre I ve II. veri-

öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Çünkü tüm program

len Milli Eğitm Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev

bu ihtiyaçlar üzerine temellendirilir. Hedefler ve amaçlar öğ-

ve yetkisi iken III. ifade Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

renci ihtiyacı belirlendikten sonra bu ihtiyaca cevap vermek

biriminin görevidir.

üzere belirlenir.

Cevap C
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Cevap A

63.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar 657 Devlet Memurluğu Kanunu’na göre 10 yıl geçmedikçe daire başkanı, bölge müdürü, vali, il müdürü ve büyükelçilik görevi
üstlenemezler.

59.

(Cevap D)

Kimlik bilinci kazanma ergenlik dönemi gelişim görevlerindendir. İlkokul dönemi öğrencilerinde kimlik kazanma yönünde gelişimsel bir ihtiyaç henüz ortaya çıkmamıştır.
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Cevap E

60.

64.

Tedarikçiler, işgörenler, işgörenlerin aileleri ve kuruluşun iş
ilişkisi olan kesimler iç halkla ilişkilerin hedef kitlelerindendir. Siyasetçiler ise iç halkla ilişkilerin hedef kitlelerinden biri değildir.
(Cevap A)

Sosyogram incelendiğinde E öğrencisi A öğrencisini tercih
etmesine rağmen A, E’yi itmektedir. A’dan E’ye giden ok
şeklinde yani itme, tercih etmeme şeklindedir.
Cevap E

65.

5442 İl İdaresi Kanunu’na göre genel idare teşkilatı, il, ilçe
ve bölge idareleri bölümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
Köy belediye idaresi ise bir yerel yönetimdir.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

61.

Okul PDR Hizmetleri Yürütme Komisyonu okul müdürü baş-

66.

4688 sayılı Kanuna göre Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Baş-

kanlığında sene başında, ikinci dönem başında, sene so-

kan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanla-

nunda ve ihtiyaç duyulması durumlarında yılda en az 3 kez

rı arasından Bakanlar Kurulunca seçilen Başkan başkanlı-

toplanır. Komisyonun temel görevi rehberlik çalışmalarına

ğında On bir (11) üye ile toplanır salt çoğunluk ile karar alı-

ilişkin işbirliği ve eşgüdümü sağlamaktır.

nır, çekimser oy kullanılamaz kurul kararları kesindir.
Cevap A

(Cevap C)
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67.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu’na göre(md.3)

70.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler bireylerarası ile-

mecburi eğitim çağı 6 – 14 yaş grubundaki çocukları kap-

tişimin ilkelerindendir. C seçeneğinde verilen ifade ise yan-

sar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72

lış bir ifadedir. Bireylerarası iletişimin ilkeleri şunlardır;

ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

• Bireylerarası iletişim bir süreçtir.
(Cevap C)

• Unsurlar birbirine bağlıdır.
• İletişim süreci kurallarla yönetilir.

68.

Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar. Ancak istenen
bilgi veya belgenin kurum ve kuruluştaki başka birimden
sağlanması; başka bir kurum ve kuruluşun görüşünün alınması, içeriğin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi
durumunda bilgi veya belgeye erişim otuz iş gününe çıkar.
(Cevap C)
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• İletişim kültür tarafından belirlenmiştir.
• İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir.
• İletişim geri alınamaz ve tekrar edilemez.
(Cevap C)

71.

Vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılması şu şekildedir;
• Amblemler
• İllüstratörler
• Duygu göstergeleri
• Düzenleyiciler
• Uyumlandırıcılar’dır
“İkonikler” ise vücut işaretlerinin kodlanma türlerinden biridir.

Kaplan Akademi

(Cevap E)

72.

II. ve III. öncüllerde verilen ifadeler halkla ilişkiler uzmanının
dış halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilinmesi gereken konular-

69.

5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre öde-

dandır. I. öncülde verilen “mesajların yaygınlaşma şansı” ifa-

nek üstü harcama yapan yetkililere bir aylık net ödemeler

desi ise halkla ilişkiler araçlarıyla ilgili bilinmesi gereken ko-

toplamının iki katı tutarına kadar ceza verilir.

nulardan değildir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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73.

Örtülü iletişim kişinin benlik rollerinden birini çok açık bir şe-

77.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edin-

kilde sergilemesine karşın aslında bunu gizlediği farklı bir

me Değerlendirme Kurulu ile ilgili verilen ifadelerden B şık-

amaç için yaptığı iletişim türüdür. Burada genellikle gizli bir

kı yanlıştır. Doğru ifade ise Kurul, en az ayda bir defa veya

mesaj, iletişim kuranların içinde bulundukları toplum ya da

ihtiyaç duyulduğunda Kurul Başkanının çağrısı üzerine her

çevre tarafından kabul edilebilir bir mesaj kılıfına büründü-

zaman toplanır.

rülerek iletilir. Bazen gizli mesaj çok açıktır. Bazen de anlam,

Cevap B

larla iletilir.
(Cevap B)
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yalnızca göz, ses, giyim, beden dili gibi sözel olmayan yol-

78.

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okulların arsa ve arazi işleri ile ilgili A, C, D ve E şıkları doğru ifadeler

74.

iken uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurula-

Amirlere mutlak itaat, etik davranış ilkelerinden değildir. Esas

cak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tara-

olan; kanuna uygun emirlerin yerine getirilmesinde kamu

fından kararlaştırılır.

hizmeti bilinci ile nezaket ve saygı çerçevesinde davranmaktır.

Cevap B
www.kaplanakademi.com

(Cevap A)

79.
75.

Etik kod, çalışanlara ya da örgütsel davranışlara rehberlik
eden, ahlaki standartları içeren yazılı, açıklayıcı ve resmi bel-

1982 Anayasasına göre; A, B, C ve E’ dekiler Cumhurbaş-

gelerdir.

kanının yasamaya ilişkin görevlerindendir. Ancak (D) Yargı-

(Cevap D)

tay üyelerini seçmek Cumhurbaşkanı’nın değil HSK’nin görevlerindendir.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

80.

Sorumluluğun temeli, yetkiyi kullanma zorunluluğudur. Sorumluluk, mesleki ve etik ölçülere uymayı gerektiren kavramdır. Bir görevin istenilen şekilde yerine getirilmesidir. İki
tür sorumluluk vardır. Bunlardan birincisi; üstelere hesap

76.

Ziya Gökalp, erken dönem Türk sosyologlarının önde gelen

vermeyi içeren “sorumlu olma” dır. İkincisi ise bir işi yapma-

isimlerindendir.

yı üstlenmek anlamına gelen “sorumluluk alma” dır.
(Cevap C)

(Cevap A)
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARINA
YÖNETİCİ SEÇME SINAVI
(2020-MEB-EKYS)

3. DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 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.

ÇÖZÜMLER

2020-MEB-EKYS
1.

I. cümlede, “buldurtmaya çalışıyordu” sözünden yönlendir-

8.

Parçada herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Köy-

meden söz edildiği; II. cümlede, “sezdirmek istiyordu” sö-

lüler, ayva bahçelerine gelen bu yabancı kişiyi oldukça sı-

zünden dolaylı bir mesaj verildiği; III. cümlede, “gelgelelim”

cak karşılamışlar. Özellikle “Bahçe senin, hemşehrim.” de-

sözünden istenilenin gerçekleşmediği; V. cümlede, “ortaya

meleri ve bagajı ağzına kadar doldurmaları yine yaşlı teyze-

koyuyorlardı” sözünden bir saptama yapıldığı anlaşılmakta-

nin “… hakkımı helal etmem.” demesi onların içten ve ko-

dır. Ancak IV. cümlede, bir yetersizliğin nedeni ortaya kon-

nuksever olduklarını göstermektedir.

duğu söylenemez.

2.

Yüklemi durum yönüyle belirten sözcükler durum zarflarıdır.
Buna göre:
Usulca bakıyorum (A)

Kaplan Akademi

(Cevap E)
(Cevap D)

9.

E seçeneğinde altı çizili sözcüğün anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır. “Katkı” sözcüğü
olumlu durumlarda kullanılır. “Doğal dengenin bozulması”
olumsuz bir durumdur ve bu cümlede “katkı” sözcüğünün
kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır.

Durum Zarfı

(Cevap E)

dümdüz yatıyor (B)
Durum Zarfı

10.

Parçadan hareketle Yunus Emre ile ilgili olarak: “Eserleri ki-

hayretle bakıyorum (C)

tap haline getirilememiştir.” sonucuna varılamaz. I ve III nu-

Durum Zarfı

maralı yargıların dayanakları ise şöyle gösterilebilir:

yalan gibi görünüyor (E)

I → “…yüzyılları ve ülkeleri aşan mesajlar…”

Durum Zarfı

III → “…ülkeleri aşan mesajlar öyle sevilir…”
Cevap C

3.

C seçeneğindeki “süregelmiştir” fiili, sürerlilik bileşik fiildir
ve işin devam ettiği anlamını taşımaktadır.
(Cevap C)

4.

Parçada, şiirin sadece kulağa hoş gelen kelimelerin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütün olarak algılanmaması gerektiği şairin anlatmak istediği duygu ve düşüncelerin de şi-

www.kaplanakademi.com

(Cevap D)

11.

6
6
=
1 1 5 −1
−
4! 5!
5!

(5)

(1)

=6

5!
4

= 180 bulunur.
(Cevap A)

irin bir parçası olduğu anlatılmaktadır. Buna göre, altı çizili
sözle anlatılmak istenen “şiirlerde asıl anlatılmak istenene
ulaşılması” düşüncesidir.

12.

(Cevap A)

5.

C seçeneğinde yazım yanlışı vardır. “kravat” kelimesi yanlış

+

yazılmıştır.

5
17
+0+
= A +B
5
17

I. cümlede, emekli insanların yaşadığı stresin nedenleri (iş-

2= A + B

siz güçsüz olması, “Artık bir işe yaramıyorum.” düşüncesine kapılması) açıklanmıştır. Buna göre, I. cümlede neden –
sonuç ilişkisinden söz edilebilir.
(Cevap A)
7.

2 1 10
+
+
=
B
5 11 17

(Cevap C)

Parçada genel olarak edebi polemiklerin kavgaya dönme

B= 2 − A bulunur.

Kaplan Akademi

6.

3 1
7
−
+
=
A
5 11 17

(Cevap E)

13.

nedeni üzerinde durulmuştur. “Bunun en önemli sebebi, ta-

p asal sayı x . y = p ise x ya da y’den biri 1 diğeri p sayısıdır ya da -1 diğeri -p sayısıdır.

rafların kendilerini mutlak haklı görerek birbirlerini küçüm-

Bu durumda x asal sayı olabilirde olmaya bilirde.

semesi ve aşağılaması, karşı tarafa saygı duymamasıdır.”
cümlesi de parçanın: “Edebî polemikler neden kavgaya dö-

y asal sayı ise x = 1 dir. x asal sayı ise y = 1 dir.

nüşür?” sorusuna cevap olduğunu göstermektedir.

Bu durumda yalnız III doğrudur.
Cevap E

(Cevap C)
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14.

A şıkkı x : y > 0 ve x : y + z > 0 ’dır

18.

da biriktirmesiyle oluşmuş, verimli tarım arazileridir. Türki-

B şıkkı y - x > 0 ve y - x + z > 0 ’dır

ye’de yer alan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz,

C şıkkı x2 > 0 ; y2 > 0 ; z3 > 0 olduğundan

Bakırçay, Çukurova, Bafra, Çarşamba ve Silifke Ovası akarsuların taşıdığı malzemeyi deniz kıyısında biriktirmesiyle olu-

x2 + y2 + z3 > 0 ’dır

şan delta ovalarıdır.

x

E şıkkı y > 0 ; y + z > 0 ’dır.

(Cevap A)

D şıkkı x = -2, y = -1 ve z = 3 alındığında
x + y + z’nin sonucu sıfır olabilir.
(Cevap D)

Kaplan Akademi

x

Delta ovaları, akarsuların taşıdıkları toprakları, deniz kıyısın-

15.

Erkek

Kadın

Gözlüklü

3x

y

Gözlüksüz

7y

x

19.

Krom: Elazığ – Guleman, Antalya – Fethiye ve Köyceğiz’den çıkarılır, demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılır. İhracatımızda önemli yer tutan krom Elazığ ve Antalya’daki ferro-krom tesislerinde işlenir.
(Cevap B)

3x + y = 7y + x

x = 3y
Gözlüklü erkek sayısı
Gözlüksüz erkek sayısı

=

3x 3 : 3y 9
=
=
7y
7y
7
(Cevap B)

www.kaplanakademi.com

2x = 6y

20.
16.

Yaşları x, x ve x + 1 olsun.
x + x + x +1=
85

1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’ın 2016’ya kadar Cumhurbaşkanlığını İslam Kerimov yapmıştır.
(Cevap C)

3x = 84 ⇒ x = 28

En büyük kardeş x + 1 yaşında
28 + 1 = 29 yaşındadır.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

17.  n 

n
 = ⇒n=2+5
2
  5
n=7
7 elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı;

21.

A, B, C ve E şıkları doğru bilgiler iken D şıkkı yanlıştır. Çin
Dünya’nın en kalabalık ülkesidir, fakat en geniş ülkesi Rus-

27 − =
1 128 − =
1 127 bulunur.

ya’dır.
(Cevap D)

(Cevap D)
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22.

Kazakistan’ı bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bu yana yö-

28.

Fransa’nın TBMM ile ateşkes antlaşması imzalaması, onu

neten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 2019’da göre-

muhatap kabul ederek tanıdığının kanıtıdır. Çünkü Fransa,

vi bıraktı. Kazakistan’ın başkentinin ismi Astana iken 2019’da

Millî Mücadele’nin tek temsilcisi olarak TBMM’yi görmüştür.

Nur-Sultan olarak değişti.

Bu yüzden yenilgisi sonucunda TBMM ile ateşkes imzalamıştır.

(Cevap E)

23.

Schengen Sistemi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin (İrlanda, İngiltere hariç) yasaların uygulanması ve sınır güvenliği konularına ilişkin bilgi topladığı ve paylaştığı bir çeşit haber alma

Kaplan Akademi

Cevap A

29.

Lozan Antlaşması’yla Türkiye’nin Yunanistan ve onun en büyük destekçisi olan İngiltere ile olan savaş durumu sona ermiştir. Fransa ile olan savaş durumu ise Fransa’nın Güney

ağıdır. Ancak bu sisteme AB üyesi olmayan İzlanda, Norveç

Cephesi’nde yenilmesi üzerine 1920 yılında yapılan ateşkes-

ve İsviçre de dâhildir.

le sona ermiştir. Fransa 1920 Ekim ayı içerisinde yapılan Ankara Antlaşması’yla da işgal ettiği yerlerden çekilmiştir.

(Cevap D)

Cevap D

24.

Venüs: Yörüngesi dünyanın yörüngesine en yakın olan gezegendir. Bu nedenle yeryüzünden en iyi gözlemlenebilen
sayıda krater ve aktif volkan bulunmakta ve tüm yüzeyi sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır.
(Cevap E)

25.

Hicri Takvim; İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Mek-

www.kaplanakademi.com

ve en parlak görülen gezegendir. Venüs’ün yüzeyinde çok
30.

Mustafa Kemal, 1925 yazında İnebolu ve Kastamonu yöresine yaptığı gezide şapka giyilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Kendisi de bu geziye başında şapkayla çıkarak halka örnek olmuştur. Halktan alınan olumlu tepkiler üzerine 25
Kasım 1925’te Şapka Kanunu TBMM’de kabul edilmiştir. Bu
kanunla yalnızca TBMM üyeleri ve devlet memurlarına şapka giyme yükümlülüğü getirilmiştir.
Cevap C

ke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ay yılını esas alan takvim sistemidir. On İki Hayvanlı Takvim ve Celali Takvim ise güneş yılı esasına dayanır.
(Cevap B)
31.

l. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa ilk olarak Çanakkale cephesinde görev almıştır. Bu cephedeki başarılarından dolayı da 1916 yılında Kafkas Cephesi’ne gönderilmiş
ve bu cephede Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.

26.

D–8: Kalkınmakta olan devletlerin bir araya gelerek oluştur-

Cevap E

Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır. Suriye D–8 bünyesinde yer almamaktadır.
(Cevap D)

Kaplan Akademi

dukları bir kuruluştur. Üye devletler: Türkiye, İran, Pakistan,

32.

Mustafa Kemal Paşa’nın tarih sahnesine ilk çıkışı henüz yüzbaşı rütbesindeyken ll. Meşrutiyet’e karşı çıkan 31 Mart Vakası’nı bastıran Hareket Ordusunda görev almasıyla olmuş-

27.

2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

tur. Trablusgarp Savaşı ise sömürgeciliğe karşı ilk mücade-

olan ülke Katar’dır.

le ettiği yerdir.
(Cevap D)

Cevap A
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33.

Misakımillî’de Kars, Ardahan, Batum, Arap toprakları ve Ba-

38.

tı Trakya için halk oylaması yapılması kararlaştırılmıştır.

Yalnızca objektif testler kullanma ve öğrenme ürünü temelli değerlendirme yaklaşımı geleneksel eğitimin özelliklerindendir. Aynı şekilde rekabetçi sınıf ortamı da öğrencilerde

Cevap C

kaygı yaratan ve öğrenmeleri olumsuz etkileyen geleneksel
bir uygulamadır. Sık ve çok ödül davranışçı yaklaşım temelli uygulamadır. Öğrencilere öğretim sürecinde sorumluluk

34.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misak-ı Milli’nin kabul
edilmesi üzerine itilaf devletleri, İstanbul’u resmen işgal etmiştir. İstanbul’un işgali, Mustafa Kemal’in Ankara’da TBMM’yi
açmasını çabuklaştırmıştır. Çünkü Mebusan Meclisinin kapatılması yeni bir meclisin açılmasını zorunlu kılmıştır.

Kaplan Akademi

vermek çağdaş öğretim uygulamalarının olmazsa olmazıdır.
(Cevap E)

Cevap D

35.

Misakımillî’de ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bö-

39.

Gösterip yaptırma, genelde bir aracın nasıl çalıştırılacağı, bir

lünemez kararı alınmıştır. Parlamento tarafından sınırlarımız

işlemin bütün basamaklarıyla nasıl uygulanacağı konuların-

çizilmiştir. Bu sınırlar içerisinde;

da ve mesleki beceri kazandırmak ve doğrudan uygulamaya dönük derslerde öğrenciye alıştırma yaptırarak uygula-

– Batı Trakya

nan bir öğretme yoludur. Bu teknikte gösteri öğretmen merkezli, yapma işi ise öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bu tek-

– Elviye-i Selase olarak bilinen Kars, Ardahan, Batum

nikte yaparak yaşayarak öğrenirler. İş ilkesine göre şekille-

– Boğazlar ve çevresi belirtilmiştir.
Ayrıca Misakımillî’de kapitülasyonlar reddedilmiştir.
Cevap C

www.kaplanakademi.com

– Araplar memleketleri

nen bir tekniktir. Gösterip yaptırma tekniği daha çok fiziksel
becerilerin kazandırılmasında kullanılan bir tekniktir. Öğretmenin eylemi adım adım göstermesi, açıklaması, öğrencilerin bunları dikkatle izlemesi ve yapması, yeterli düzeye gelinceye kadar tekrar etmesi şeklindedir. Bu teknik öğrenciler için çok kalıcı bir öğretim tekniği olduğu için aktif öğrenmede çok büyük yeri vardır. Çünkü öğrenciler görerek, duyarak, dokunarak öğrenme sağladığı için bilgi daha kalıcıdır.

36.

(Cevap B)

Sınıfın öğretmeninin okula gelmemesi nedeniyle başka bir
öğretmen tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği bir sınıf ortamında öğretmenin dersini işlemesi için yapılması gereken ilk iş, kazanımları dikkate alarak dersin yürütülmesidir. Ders planı hazırlama dikkate alınacak ilk program ögesi hedeflerdir. Çünkü hedefler programın diğer ögelerinin belirleyicisidir.

40.

(Cevap D)

Konuşma halkasında öğrencilere gerçek bir öykü, bir canlandırma, bir olay, bir resim vb. bir durum sunulur. Önce öy-

37.

Program ögeleri arasındaki ilişki açıklanacak olursa herhan-

Kaplan Akademi

kü okunur, canlandırma izlenir ya da olay açıklanır. Konuşma halkası, katılımcıların kendilerini bu olayda, öyküde yer
alan kişinin yerine koyarak “empatik tutumlar” kazanmasını
sağlayan bir grupla öğretim tekniğidir. Konuşma halkası, öğrencilerin görüş farklılıklarını görme ve farklı görüşlere saygı gösterme davranışını geliştiren bir tekniktir. Konuşma hal-

gi bir program ögesi kendisinden öncekilere dayalı kendi-

kasında gönüllülük esastır. Duygu ve düşünceleri ayırt et-

sinden sonrakilere ise yön vericidir. Buradan hareketle he-

meyi sağlar. Dinleme, toplum içinde konuşma ve kendini

defler için hedefler eğitim durumlarına uygun mu sorusu uy-

ifade etme becerisi gelişir. ÖSYM konuşma halkası sorula-

gun düşmemektedir. Çünkü eğitim durumları hazırlanırken

rında “görüşlere saygı, birbirlerini görecek şekilde oturma

eğitim durumlarının hedeflere uygunluğunun tartışılması ge-

ve duygu ile düşünceleri ayırt etme” gibi ipuçlarını daha ön-

rekmektedir.

ceki yıllardaki sorularda vermiştir.
(Cevap E)

(Cevap D)
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Öğrenmenin merkezinde öğretmenin bulunduğu, içeriğin

44.

me biçimi düşünce ve olayları dikkatlice gözlemleyerek fark-

hazırlandığı ve içeriğin kendi içinde aşamalılık ilkesine göre

lı görüş açılarından değerlendirme süreci üzerine odaklan-

oluşturulduğu ve ilgili kavram, olgu ve genellemelerin öğret-

mıştır. Kolb bu öğrenme biçimine sahip olan kişilerin; pratik

men tarafından öğrenciye aktarıldığı, açıklandığı bir öğretim

uygulamalar yerine olayın özünü kavrama; doğru nedir, na-

modelidir. 3 aşamadan oluşur. Birinci aşamasında ön orga-

sıl oluşur gibi sorulara yanıt arayan, içe dönük olan, düşün-

nize edicileri kullanır (dersin hedefini söylemek, kavram ha-

ce ve olayları sezgi yoluyla anlayan, algıları ile öğrenen bi-

ritaları kullanmak, benzetimlerden yararlanmak, somut

reyler olduğunu ifade etmiştir.

araç-gereçler kullanmak). Bu kısımdaki temel amaç öğrenilecek olan konuya başlamadan önce öğrencinin konuya ait
eski bilgilerini ortaya çıkarmak ve süreçte yeni bilgilerle ilişki kurmasını sağlayıp anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmektir.
İkinci aşamasında öğretmen dersin ifade ettiği içeriği, hedefi genelden özele doğru açıklar. Kavramların birbirleriyle olan

(Cevap D)

45.

benzerlik ve farklılıklarına değinilir. Bolca örnek olan ve ol-

Projenin konusunu öğrenci de seçebilir, yapacağı projenin
amacını öğrenci belirler, sürece yönelik planlamalar yapar,

mayan kullanılır. Üçüncü aşamada bilişsel yapının güçlen-

planlamalar doğrultusunda bilgiyi toplar, topladığı bilgiden

dirilmesi, anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilip gerçekleştiril-

yaşama dönük özgün bir iş-eser-ürün ortaya çıkarır. Yani an-

mediğine yönelik öğretmen dersin sonunda konuya ait so-

layacağınız proje sürecinde konuyu belirleyen, amaca yö-

rular sorar, öğrenciden örnek ve örnek olmayan ister. Dersi

nelik çalışma yapan, özerk ve kurgulayıcı olan öğrencidir.

özetler ve bitirir.

Öğrenci hem ortaya proje çıkartır hem de kendindeki öz düzenleme, öz yeterlilik (bir şeyleri başarabileceğine olan

aktarılır. Eski bilgiyle yeni bilgi bu şekilde ilişkilendirilir. Yapı-

inanç), öz değerlendirme ve öz güven becerisi geliştirir. Bu

landırmacılıkta ise aktarım mantığı yoktur. Bilgiyi öğretmen

durum öğrencide olumlu tutumların gelişmesini sağlar. Kı-

vermez. Öğretmen problem durumu sunar ve öğrenci bilgi-

sacası öğrenci kendi öğrenme stratejisini keşfedip kendini

(Cevap C)

Öğretmen öğrencilerin var olan bilgi birikimleri, öğrenme
durumlarını dikkate almadan sorular sormuştur. Bu noktada
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Not: Anlamlı öğrenmede nesnel bilgi bana sunulur. Hatta

yi kendisi öznel olarak oluşturur.

42.

Yansıtıcı Gözlem (Gözlediklerimi yansıtırım): Bu öğren-

genelde özele tümdengelimsel olarak öğretmen tarafından
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41.

tanır.
(Cevap E)

46.

Değerlendirme türleri içerisinde rubrikler yer almamaktadır.
Rubrikler performans değerlendirme öncesinde öğrencileri
puanlama kriterlerinden haber etmek amacıyla hazırlanan
puanlama yönergelerini ifade etmektedir.

öğrencinin hazır bulunuşluğunu dikkate almamıştır.

(Cevap C)

(Cevap E)

Ishikawa diyagramı olarak da bilinen balık kılçığı tekniği,
1943’te Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilmiştir. Teknik, bir

47.

Sistematik hata, hata miktarının ölçmeden ölçmeye, nesne-

problemin (nükleer patlama, seçim, öğrenme güçlükleri,

den nesneye belli sistematikler dâhilinde artıp azalması ile

gençlerin suç işlemesi gibi) nedenleri ve alt nedenlerini ta-

ilgilidir. Bu tür hatalarda ölçme sonuçlarına karışan hata mik-

nımlama sürecini yapılandırmaya yardım edebilir. Ayrıca,

tarının, yönü ve kaynağı her ölçüm için aynı olmayıp farklı-

tüm öğrencilerin derin ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve
problemin çeşitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini, öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem üzerinde yoğunlaşmasını sağlar. Problem çözme tekniklerinden
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43.

lık göstermektedir. Sistematik hataların kaynağı bellidir. Sistematik hatalar ölçme aracından ya da ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanır. Bir ölçmecinin bilinçli olarak birilerini diğerlerinden ayırt ederek yaptığı hatalar da sistematik hatanın

biri olan bu teknik, öğrencilerin düşüncelerini organize et-

kapsamındadır. Eğitimde de sistematik hatalar yapılmakta-

meye yardım eder; ancak problem için çözümler sağlamaz.

dır. Puanlayıcı yanlılıklarını yansıtan tüm hatalar da sistema-

İlginç bir teknik olan balık kılçığı tekniğini öğrenmesi ve uy-

tik hata kapsamında değerlendirilmektedir. Buradan hare-

gulaması kolaydır. Bu teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği ara-

ketle yazılı ve sözlü yoklamalar ölçme işlemi esnasında ve

mayı, değişik görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin or-

puanlamasında sistematik hatanın daha çok karışabileceği

taya çıkmasını sağlar.

test türleridir.
(Cevap C)

(Cevap C)
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Testin bütününün test planına uygun olup olmadığını tayin

51.

Yaşantı, nesne ve olaylarla doğrudan ilişki kurmaktır. Zihin

etmede kullanılan yöntemlerden biri de tekrarlı test geliştir-

gelişimi kişinin geçirdiği yaşantı zenginliği ile ilişkilidir. Pia-

me yöntemini kullanmaktır. Bu yöntemde belli plana uygun

get’ye göre çocuğa sunulan uyarıcılar ve bu uyarıcılarla ge-

bir testi geliştirmek için uzmanlardan iki ayrı grup kurulur.

çirilen yaşantı zenginliği bilişsel gelişimi destekler. Yaşantı,

Bu gruplar verilen plana göre ayrı ayrı birer test geliştirirler.

zihinsel gelişimi artırır. Çocuklar yaşantıları ve çevreyle etki-

Bu testler aynı cevaplayıcı grubuna eşit şartlar altında uygu-

leşimleri sonucunda gelişirler. Örneğin; çocuğun arılara iliş-

lanır. Uygulama sonucunda bulunan korelasyon katsayısı-

kin bir şema geliştirebilmesi için arıları görmesi gerekir. Ço-

nın yüksekliği testin kapsam geçerliğine kanıt olarak göste-

cuğun konuşmayı öğrenebilmesi için, başkalarını dinleme-

rilmektedir. Bu katsayının iki formun ölçülen nitelikler yönünden eşdeğer olup olmadığı veya aynı kapsamı yoklayıp yoklamadığı hakkında bilgi verdiği söylenebilir. Ancak formlardan ikisinin de planlanan kapsamı yokladığı konusunda kesin bir bilgi içermeyebilir. Bu iki testten birinin plana uygun
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48.

si ve konuşma deneyiminde bulunması gerekir. Anne, baba
ve öğretmenlerin çocuklara zengin etkileşimli ortamlar hazırlamaları gerekmektedir.
(Cevap D)

olarak hazırlandığı başka bir yöntemle gösterilebilirse elde
edilen korelasyon katsayısı kapsam geçerliğinin bir göstergesi olarak kullanılabilmektedir (Baykul 2000).

52.

Kişinin kızgınlık, öfke gibi olumsuz duygularını; bu duyguları beslediği asıl hedef yerine kendisinden daha güçsüz bir

(Cevap D)

varlıktan çıkartması yer – yön değiştirme savunma mekanizmasıdır.
(Cevap D)

Kalıtım; bireye anne ve babadan genetik yolla geçen (genotip) bazı özel yetenek ve özelliklerdir. Farklı yerlerde yetiştirilmelerine rağmen tek yumurta ikizleri aynı potansiyele sahip oluyorsa etkili olan faktör, kalıtımdır.
(Cevap B)
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49.

50. Nesnelerin zihinde temsillerinin tasarlanabilmesi çocuklara

53.

züm yolu bulamayan bireylerin durumudur. Kararsız ve boş
vermiş kişiliğe ve böyle gelmiş, böyle gider anlayışına sahiptirler. Yaşamları boyunca hiçbir kişi veya düşünceye bağlanmazlar. Kim oldukları ve ne yapmak istedikleri, nelere
önem verdikleri belirsiz ve karışıktır.
(Cevap B)

54.

geniş bir imgelem gücü verir. Dış dünyaya ilişkin bilgilerin

renme” denir. Birey bu yolla öğrendiğinin farkında değildir.

olan sembolleştirme yeteneği, dünyaya ilişkin algıların sak-

Bir gün bu yolla edindiği bilgiye ihtiyaç duyarsa bildiğini fark

lanması ile mümkündür. Gerçeğin bir tür zihinsel resmi olan

eder ve bu duruma kendisi de şaşırır.

semboller, çocuğun kendisinden uzakta bulunan nesneleri

Soru parçasında belirtilen durum, örtük öğrenmeyi açıkla-

zihninde canlandırabilme, zaman ve mekânın kısıtlamaların-

ve geniş hayal gücünde gösterir. Bu nedenle dramatik oyun
da denilen ve hayali rollerin dağıtıldığı sembolik oyuna, işlem öncesi dönemde sıkça rastlanmaktadır. Sembolik oyu-

maktadır.
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pasitesi en çok kendini sembolik (-mış gibi oyun) oyunda

Dikkat etmediğimiz, özel bir çaba harcamadığımız, öğrenme amacı gütmeksizin gerçekleşen öğrenmelere “örtük öğ-

zihinsel resimler, imgeler ve hayaller şeklinde saklanması

dan kendini kurtarabilme olanağı sağlar. Sembolleştirme ka-

Moratoryum kimlik statüsü; kimlik bunalımı yaşayan ve çö-

nun, kendini sözel olarak ifade etme yeteneği sınırlı olan ço-

(Cevap C)

55.

cuğun, gerçeğe uyum sağlamasına yardımcı olduğuna ina-

Bir eylemin çok sayıda tekrarı neticesinde otomatikleşmesi
ve neredeyse düşünmeden yapılır hale gelmesi alışkanlık

nılmaktadır. Sembolik oyunda çocuk; anne, baba ya da kardeş gibi davranmakta ve farklı rolleri denemektedir. Bu rol-

olarak tanımlanır.

lerin sayısı ve içeriği oynanan oyunun çocuklar tarafından

Musluğun kapanış yerini elini üzerine koyarak bulan kişi,

oluşturulan senaryosuna göre değişir.

alışkanlıktan faydalanarak amacına ulaşmıştır.
(Cevap C)

(Cevap D)
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56.

Bir uyarıcıyla doğrudan yaşantımız olmasa bile, bu uyarıcı-

60.

“Hayır” diyebilme becerisine sahip olma, akran baskısını en-

ya ilişkin olumlu - olumsuz duygusal tepkiye sahip model-

gelleyen faktörler içerisinde yer almaktadır. Bu sayede birey

lerin gözlenmesi yoluyla oluşan duygulara “dolaylı duygu”

kendisine ne kadar ısrar edilirse edilsin, uygun - mantıklı gör-

adı verilmektedir.

mediği bir davranışı yapmaz.

Kerim’in de köpeklerden korkmaya başlaması, Cenk’in ya-

(Cevap D)

şadığı korkudan etkilenmesinin sonucudur yani dolaylı duy“Dolaylı duygu”, sosyal öğrenme kuramı içerisinde ele alınmaktadır.
(Cevap D)

57.

Gözlediğimiz olumsuz bir davranış ceza ile sonuçlandırıl-
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gudur.

61.

mazsa ya da uygulanan ceza gerçekleştirilen davranışa gö-

Bir kişinin açık, yalın, içten, samimi olması, “saydamlık” kavramına vurgu yapmaktadır. Yunus Emre “Gönül aynası saf

re çok küçük kalıyorsa bu olaya “ceza yokluğu” denir. Bu

olmalı ki” derken bu unsurlara vurgu yapmaktadır.

durumda gözlemci de aynı davranışı gerçekleştirme eğili-

(Cevap D)

minde olabilir.
Salih’in yaptığı olumsuz davranışlara karşın ceza almaması
nedeniyle, onu gözleyen diğer kişiler de benzer davranışlarda bulunmuştur.

58.

Edimsel koşullanma ilkeleri kullanılarak organizmaya yeni
bir davranış öğretebilmek için organizmayı pekiştirmek, pekiştirmek içinse organizmanın bu davranışı en az bir kere
yapması gerekmektedir. Peki organizma istenen davranışı
bir kez olsun yapmazsa ne olacak? İşte bu durumda kademeli yaklaştırmaya başvurulur.
Ziya’nın istediği davranışı köpeğine kazandırabilmesi için
“kademeli yaklaşma” yöntemine başvurması gerekmekte-
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(Cevap D)

62.

Sarp’ın otobiyografisinde büyük oranda babasıyla ilgili yakınmaları yer almaktadır. Çünkü yaşadığı tüm olumsuzlukların temelinde babası gözükmektedir. Bu durumda ailesinden beklediği desteği alamadığı ve babasını benimsemediği söylenebilir.
(Cevap D)

dir.
(Cevap E)
63.

ruluşlar en az % 3 engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün he-

Hebb, yaşantı geçirdiğimiz her çevresel objenin, karmaşık

saplanmasında da ilgili kurum ve kuruluşun toplam dolu

bir nöron grubunu uyardığını iddia eder. Bu karmaşık nöron

kadro sayısı dikkate alınır.

grubuna hücre kümeleri adını vermektedir. Diğer bir deyiş-

(Cevap C)

le, çevresel objelerle, olaylarla ilişkilenmiş nöron ünitelerine
hücre kümeleri denir. Örneğin, silgili kaleme baktığımızda,
kalemin tahta kısmının uyardığı nöron grubu farklı; silgi kısmının uyardığı nöron grubu farklıdır. Başlangıçta bu iki nöron
grubu birbirinden bağımsız olmakla birlikte kalemin tahta
kısmı ve silgi kısmı çok yakın zaman içinde nöron gruplarını uyardığından, en sonunda bu iki nöron birbiriyle ilişkili hale gelir (Hergenhahn, 1988; Senemoğlu, 2005). Zihnimizde
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59.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre kurum ve ku-

64.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, A, B, C ve
D şıkları Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimlerindendir, bunun dışında Din öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet-

yer alan tüm hücre kümeleri birbiriyle ilişkilidir. Hücre küme-

leri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, Yenilik

leri, birbiri ardına gelen olayların gerçekleşmesi halinde bir-

ve Eğitim Teknolojileri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme,

birlerine bağlanır. Yani aralarında bir bağ oluşur. Hebb, bu

İnsan Kaynakları, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi

gibi olaylara ardışık safha (faz ardışıklığı) adını vermiştir. (As-

hizmet birimleri vardır. Müsteşar ise Bakandan sonra en üst

lında ardışık safha öğrenmesi ile tepkisel koşullanma süre-

düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini düzenler ve

ci birbirine oldukça benzemektedir.)

yürütür.
(Cevap B)

(Cevap E)

28

MEB • EKYS • DENEME • 3

2020-MEB-EKYS
65.

4483 sayılı Kanuna göre kaymakamın yargılanması İl Ağır

70.

İletişim sürecinin temel unsurları kaynak, kod, kanal, mesaj,

Ceza Mahkemesi’nde olur. Hazırlık soruşturması ise İl Cum-

alıcı ve geri beslemedir. Ancak bu sürecin karşılıklı bir etki-

huriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır.

leşim şeklinde cereyan ettiğine dikkat edilmelidir. Vericinin
mesajını alan taraf o ana kadar alıcı durumundayken, ona

(Cevap C)

geri beslemede bulunurken yanıt olarak yeni bir mesajı gönderen verici durumuna dönüşür. İletişim sürdüğü sürece alıcı ile verici arasında rol değişimi de sürmeye devam eder.

Soruşturma izni verilmesine karşı memur veya kamu görev-
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66.

Taraflardan biri daima alıcı pozisyonunda ise ve alıcı taraf
vericiye mesaj gönderemiyorsa zaten biz buna iletişim değil tek taraflı bilgilendirme diyoruz. Geri bildirimin diğer adı
“yanıt mesaj”dır. Yani aslında geri besleme dediğimiz şey,
alıcının vericiye cevaben veya tepki olarak yeni bir mesajı
gönderme sürecidir ve bu aşamada alıcı verici, verici ise alı-

lisi, izin verilmemesine karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı ve-

cı durumuna dönüşür.

ya şikâyetçi yetkili merciin kararı tebliğinden itibaren 10 gün

(Cevap A)

içinde itiraz edebilir.
(Cevap A)

71.

Liderlik; insanları belli amaçları gerçekleştirmek için harekete geçirebilen ve insanları yönlendirebilen kimsedir. Lider-

67.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bağ, bahçe,
tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi durumlarda bir öğrenciye 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilebilir.
(Cevap A)
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lik, yapılması gerektiğine inandığı şeyi başkasına istekle yaptırabilme becerisi ya da sanatıdır.
(Cevap C)

72.

Meşru müdafaa hakkının kullanılması, can veya organ bütünlüğünü tehdit eden ve başka yolla engellenemeyen tehlikelere karşı başvurulan yasal bir savunma şeklidir ve uygun şekilde kullanımı etik dışı değildir. Etik dışı davranmakla birlikte bunun yanlışlığını az veya çok bilen/hisseden insanlar bir çelişki yaşarlar. İnançlarıyla davranışları arasındaki bu çelişkiyi gidermek için etik dışı davranışı haklılaştırma

68.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılan-

biçimlerine başvururlar. Bu konuda en çok başvurulan sa-

ması Hakkında Kanun’a göre valiler için davaya bakmaya

vunma mekanizması herkes aynı şeyi yapıyor ve hak ettiği-

yetkili ve görevli mahkeme Yargıtay’ın ilgili Ceza Dairesi’dir.

mi alamıyorum yaklaşımıdır. Örneğin, rüşvet alan kişi “20 yıl

(Cevap A)

okudum, 20 yıldır çalışıyorum, benim dengim insanlar Avrupa’da şu kadar maaş alıyor, ben yalnızca hak ettiğim maaKaplan Akademi

şı almak için bu yola başvuruyorum.” şeklinde düşünebil-

69.

mektedir.
(Cevap B)

İletişim kuramları; iletişim sürecinin ve bu süreçte yer alan
öğelerine ayrılabileceği, bu öğelerin ve bunlar arasındaki
ilişkilerin incelenerek, işleyip düzeninin kavranabileceği var-

73.

1982 Anayasası’nda 2017’de yapılan değişiklikle genel se-

sayımına dayanır. Bu doğrultuda düşünüldüğünde iletişim

çimlerin (milletvekili seçimleri) 5 yılda bir yapılması kararlaş-

sürecinde yer alan öğeler; kaynak, ileti, kodlama-kod açma,

tırılmıştır. Ayrıca yerel seçimlerde (belediye, muhtarlık, il ge-

kanal, alıcı, geri bildirim ve gürültü şeklindedir.

nel meclisi) 5 yılda bir yapılmaktadır.
(Cevap B)

(Cevap C)
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74.

Cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği Anayasa’nın 101. mad-

78.

Toplumsal kurumların değer yargıları, etiğin toplumsal kö-

desinde hüküm altına alınmıştır. Buna göre bir kişinin Cum-

kenlerini temsil eder. Bu anlamda aile, avukatlık, din, okul,

hurbaşkanı seçilebilmesi için;

iş, komşuluk, ticaret, insanlık, meslek, siyaset, hekimlik, medya, basın, sermaye piyasasının etik kurallarından, etik anla-

• Türk vatandaşı olmak

yışından söz eder.

• 40 yaşını doldurmuş olmak

(Cevap E)

yeterliliğine sahip olmak koşulu gereklidir.
Ancak Cumhurbaşkanının seçim döneminde bir siyasi partinin üyesi olma ya da olmama durumu cumhurbaşkanı seçilmesi için anayasal bir şart değildir ve söz konusu olamaz.
(Cevap E)

75.
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• Yükseköğrenim mezunu olmak ve milletvekili seçilme

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Milli Eğitim
Bakanlığı; Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.
(Madde 309)

76.
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Cevap E

Okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri şunlardır;

79.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilen mesleki etik kavramının
tarihsel süreciyle ilgili verilen bilgiler doğrudur. C seçeneğinde verilen “nüfus ve güç kullanımı gibi baskı yöntemleri kullanılamaz” ifadesi ise sosyal yaşam etiği kurallarındandır.
(Cevap C)

• Öğretim vizyonunu oluşturma
• Olumlu öğrenme iklimi oluşturma
• Öğrencileri öğrenmeye özendirme
• Eğitim ve öğretim sürecini değerlendirme
• Personeli güdüleme
• Ulaşılabilir olmadır
“Kulüp çalışmalarını yürütme” ifadesi ise okul müdürlerinin
öğretim liderliği rollerinden biri değildir.
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(Cevap C)

77.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre

80.

A, B, D ve E seçeneklerinde verilenler yönetim hayatında

harcama birimi; kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis

kullanılan hitap kurallarındandır. C seçeneğinde verilen “ta-

edilen ve harcama yetkisi bulunan birim olarak tanımlanmış-

nıştırma daima ayakta ve ilk karşılamada yapılır” ifadesi ise

tır.

tanışma ve tanıştırma ile ilgilidir.
(Cevap C)

(Cevap C)
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4. DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 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.

ÇÖZÜMLER

2020-MEB-EKYS
1.

Parçadaki II ve V ile numaralanmış cümlelerde anıyla ilgili

6.

Verilen cümleler dikkatle okunduğunda sözü edilen yarışma

aynı özellik dile getirilmiştir. Çünkü II. cümlede geçen “dü-

ve şenlikle ilgili bilgilerin aktarıldığı anlamlı bir parça oluştur-

rüst, tarafsız olma, yalan yanlış yazmama” sözleriyle V. cüm-

mak için cümlelerin IV-II-V-I-III biçiminde sıralanması gerek-

lede geçen “doğrulardan uzaklaşmama” sözü arasında an-

tiği anlaşılmaktadır.

lamca yakınlık söz konusudur.

Buna göre V. cümle baştan üçüncü sırada olacaktır.
(Cevap D)
Kaplan Akademi

(Cevap E)

2.

Alıntı cümleler tırnak işareti (“ “) içine alınır. Tamamlanmış

7.

cümlelerin sonuna nokta (.) konur. Alıntılarda tırnak işaretin-

V. cümleye kadar İstanbul hakkında yazılmış yerli ve yabancı kitaplarla bu kitapların konularından söz edilirken V. cüm-

den önce iki nokta (:) getirilir. Buna göre, cümlede paran-

lede son yıllarda çıkan kitaplardan söz edilerek yeni bir ko-

tezle belirtilen yerlere şu işaretler getirilmelidir: Ahmet Ham-

nuya giriş yapılmıştır.

di Tanpınar (:) (“) Hayatta rövanş yoktur (.) (“) diyor.

(Cevap D)

(Cevap C)

8.

Buna bağlı olarak paragrafın ilk cümlesinde mutlulukla ilgili “erişilebilecek” ifadesiyle “erişmenin yollarının” anlatılaca-

A’da “sürpriz”, C’de “yaptığı”, E’de “dinlemeyen” sözcüklerinin yazımı yanlıştır. D’de yazım yanlışı yapılmamıştır. B seçeneğinde ise “bir takım” ve “Tokat” sözcükleri yanlış yazılmıştır.
(Cevap B)

www.kaplanakademi.com

3.

ğı okuyucuya sezdirilmiştir. Yine paragrafın son cümlesinde
“Eğer bunlar doğru bir biçimde gerçekleştirilirse mutsuzluk
söz konusu olmaz.” yargısıyla öncesinde “mutluluğa erişmenin yolları” anlatılmaktadır.
Paragraf; giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.
Bir parçanın ilk cümlesinden o parçada ne anlatıldığı anlaşılabilir. Yine parçanın son cümlesinde paragrafta anlatılmak, vurgulanmak istenenler çıkarılabilir.
(Cevap D)

9.

I numaralı cümlede Akdeniz ve Ege kıyılarındaki antik kentlerden bahsedilmiş ve II numaralı cümledeki örneklerle açıklama kuvvetlendirilmiş. “İç Anadolu ve Doğu Anadolu’daki

4.

yerleşimlerle yaşları bakımından karşılaştırıldıklarında her bi-

Cümlede geçen “başkalarının rüzgârıyla yelkenlerine yön

ri daha dünkü çocuktur bu kentlerin” cümlesi II numaralı

veren sözü” başkalarının etkisinde kalan, eylemlerinde yön-

cümleden sonra gelmeli çünkü; bir karşılaştırmadan bahse-

lendirmelere açık olan anlamına gelmektedir.

diyor ve Akdeniz, Ege ile; İç Anadolu, Doğu Anadolu karşı-

(Cevap E)
Kaplan Akademi

laştırılmalı.
(Cevap B)

10.

“Ben de gençlik yıllarımda onu aradım.” cümlesine bakılarak söz konusu kişinin bir şeylerin peşinde olduğu anlamı

5.

A seçeneğinde, yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anla-

çıkarılabilir. Parçanın genelinde ise yazarın özgün bir ses

tım bozukluğu vardır. Bağlı cümlelerde yüklemin ortak kul-

araması ve onu bulma süreci anlatılmıştır. Sesin yeniliği ve

lanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Cümledeki anla-

sürekliliğinin hangi çabayla mümkün olduğunun anlatıldığı

tım bozukluğu “hiç” sözcüğünden sonra “zaman geçirmi-

bu parçanın A seçeneğindeki ifadeyle tamamlanması müm-

yor” sözü getirilerek düzeltilebilir.

kündür.
(Cevap A)

(Cevap A)
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11.

3

3

15. 1. kez Şubat ayında

3

3 6
9
12
1− + +
+
4 8 12 16
4

4

3 3 3 3
6
3 2+3 5
+ + + =1 + =1 + =
=
4 4 4 4
4
2
2
2
(Cevap B)

4. seçim

3. kez

4. seçim

4. kez

4. seçim

5. kez

4. seçim

16. seçim sonra iktidara gelir.
Kaplan Akademi

= 1−

4

2. kez

16 seçim 16 . 5 = 80 ay sonra yapılır.
80 ay sonra

Şubat
0

80 12
72 6
Mart
1

8

Nisan
2

…

Ekim
8
(Cevap D)

12.

f (3) = 2 : 3 - 5
f (3) = 6 - 5
f (3) = 1

= g(1)
= 11
(gof )(3)
16.

⇒ 12 + k =
11
=
k 11 − 1

= 6435 bulunur.

k = 10 bulunur.

(Cevap C)

www.kaplanakademi.com

(Cevap B)

13.

15  14  13  12  11  10  9  8
 3   15 
3   8  = 1
8  7  6  5  4  3  2 1
   

L ve M birbirinden ve sıfırdan farklı rakam

17.

Aslında sorudaki haritada verilen Karadeniz (I ve II numaralı) kıyılarındaki yerlerde de don olayı fazla görülmez. Ancak

2L73M sayısı 3 ile tam bölünüyor ise

bu yerlerde yaz kuraklığı yaşanmaz. Buna göre, don olay-

2 + L + 7 + 3 + M = 3k
L + M + 12 = 3 : k
L + M = 3 : k - 12
L + M = 3 : (k - 4)

larına karşı dayanıksız olan ve yaz kuraklığı isteyen bir tarım
ürünü Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki (III ve IV numaralı)
tarım alanlarında yetiştirilebilir.

+ L + 6 = 3k + 6
Yani, L + M sayısı 3 ün katıdır. M6L sayısı M
[

olduğundan 3 ile kalansız bölünebilir.

(Cevap C)

3:k+6

Kaplan Akademi

(Cevap C)

18.

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu nedenle Güney Yarım Küre’de yaz mevsiminin yaşandığı tarihlerde Türkiye’de

14.

kış mevsimi yaşanır. Türkiye’de 23 Eylül ile 21 Mart tarihleri

3

27 x =
7 ⇒ ( 3x ) =
7
3

arasında güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süreleri kısalır. Kış mevsimi bu tarihler arasında yaşanır. Bu du-

( 3x )3 = 3 7

ruma bağlı olarak Zonguldak’ta kış mevsiminde gündüz süresi en kısa, Hatay’da ise en uzundur.

x

3 =37
(Cevap B)

(Cevap E)
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19.

Nobel ödülü alan ilk Türk vatandaşı Orhan Pamuk’tur. Dün-

25.

Machu Picchu, Mayalara ait antik kentlerdendir (Peru). Şe-

ya’nın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Orhan Pamuk,

hir, And Dağları’nın üzerinde, 2360 m yüksekliğindeki Urum-

Nobel ödülünü 2006 yılında almıştır.

bamba Vadisi’nde kurulmuştur. 1450 yılında inşa edilmiş
olan şehir, 200’den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağ-

(Cevap A)

lanmış taş yapılardan oluşur. Adını yakınındaki dağdan alan
şehrin tarım alanları, teraslar halindedir.

20.

2019’da 4. kez Dünya Şampiyonu ve 9. kez Avrupa Şampiyonu olan güreşcimiz Rıza Kayaalp’dir.

Kaplan Akademi

(Cevap: C)

(Cevap B)

26.

76 yaşındaki Avusturyalı yazar Peter Handke;
Dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran etkili çalışmasından dolayı bu ödüle layık görülmüştür.
(Cevap: E)

21.

Türk silaklı Kuvvetleri Ocak 2018’de Afrin’e Türkiye’nin güvenliği için yaptığı operasyonun adı; Zeytin Dalı Harekatı’dır.

22.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 2018
seçimleri sonrası ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Fuat

www.kaplanakademi.com

(Cevap C)

27.

l. Dünya Savaşı’nın en önemli iki nedeni sömürgecilik yarışı ve Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirlerdir. Bunların dışında;
siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya’nın sömür-

Oktay atanmıştır.

gecilik yarışına başlaması ve Rusya’nın Panslavist politikasıyla Avusturya’yı tehdit etmesi de l. Dünya Savaşı’nın ne-

(Cevap A)

denlerindendir. Ancak Alsace-Loren meselesi (D) İtalya ile
Fransa arasında değil Almanya ve Fransa arasında meydana gelen bir sorundur.
Cevap D

23.

Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbath Shakespeare’nin kaCehov tarafından yazılmıştır.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

leme aldığı oyunlardandır. “Alacakaranlıkta” adlı oyun Anton
28.

– Bükreş Antlaşması ll. Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan ile Balkan devletleri arasında imzalanmıştır.
– Londra Antlaşması l. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı ile savaşa katılan Balkan devletleri arasında imzalanmıştır.
– Atina Antlaşması ll. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan’la Osmanlı arasında imzalanmıştır.
– İstanbul Antlaşması Balkan Savaşları sonucunda Bulga-

24.

ristan’la Osmanlı arasında imzalanmıştır.

2019’un sonunda Edirne’de yapılan açılışla TANAP (Trans
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı) ile Azerbaycan doğalgazının

– Berlin Antlaşması da 93 Harbi’nin sonucunda Osmanlı

Avrupa’ya geçmesi projesidir.

ve Rusya ile Avrupalı devletler arasında imzalanmıştır.
(Cevap C)

Cevap C
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29. (ll) TBMM’nin ülke yönetimini üstlenmesi daha önce bu gö-

33.

ması üzerine toplanmıştır. Anlaşma Devletleri Sevr Antlaş-

göstermektedir.

ması’nda bazı değişiklikler yaparak TBMM temsilcilerinin
önüne sürmüştür ancak Türk tarafı antlaşmayı ulusal bağım-

(lll) Kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün mecliste

sızlığa ters düştüğü gerekçesiyle reddetmiştir. Herhangi bir

toplanması TBMM’nin hem yasama hem de yürütme yet-

sonuç alınamamasına rağmen Londra Konferansı, Misakı-

kisini kullanacağının göstergesidir. Bu yetkileri millet adıyasi ve hukuki yetkilerden mahrum bırakmaktadır.
Cevap E

millî’nin uluslararası platforma taşınmasını ve Türk Devleti’nin diplomatik alanda tanınmasını sağlaması açısından

Kaplan Akademi

na TBMM’nin kullanacak olması padişah ve halifeyi si-

önemli bir gelişmedir.
Cevap E

34.
30.

cıyla 1925’te çıkarılmıştır.
(C) Devletin adının belirlenmesi Cumhuriyetin ilanından he-

leler verilmiştir. Ancak Doğu Cephesi komutanı Kâzım Kara-

men sonradır. 1920 yılından beri fiili olarak uygulanan

bekir’in yaptığı başarılı savunma sayesinde Ermeniler barış

Cumhuriyet yeni rejim olarak ilan edilmiştir.

yapmaya mecbur kalmıştır.

(D) Kabine Hükûmetine geçilmesi Cumhuriyetin ilanından

3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması’yla da Erme-

hemen sonra gerçekleşmiştir.

niler Doğu Anadolu’daki tüm isteklerinden vazgeçmişlerdir.
Gümrü Antlaşması, Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerini geadının da geçtiği ilk uluslararası antlaşmadır.
Cevap A

İstiklâl Marşı, 12 Mart 1921’de Birinci TBMM’de kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan şiiri mec-

(E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk muhalefet partisi
www.kaplanakademi.com

çersiz saymakla birlikte; TBMM’nin imzaladığı ve “Türkiye”

Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923’tür.
(A) Takrir-i Sükûn Kanunu Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak ama-

Sevr Antlaşması’nın sağladığı yasal dayanağa sırtını yaslayan Ermenilerle Kurtuluş Savaşı Dönemi’nde uzun mücade-

31.

Londra Konferansı Türk ordusunun l. İnönü Savaşı’nı kazan-

revi yüklenen padişahın yetkilerinin elinden alındığını

olarak 1924 yılında kurulmuştur.
Ankara’nın başkent olarak ilanı Cumhuriyetin ilanından önce 13 Ekim 1923’tür.
Cevap B

35.

Örtük program boyutu programın uygulama sürecinde öğretmen - öğrenci - yöneticilerin birbirleriyle ve kendi aralarında ortaya koydukları iletişimin ürünüdür. Eğitim sürecin-

liste Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver okumuş-

deki informal öğrenmeler örtük programı oluşturur. Örtük

tur. İstiklâl Marşı’nın ilk bestesi 1924 -1930 yıllarında kullanı-

öğrenme ve sosyal öğrenme örtük programın oluşmasında

lan ve Ali Rıfat Çağatay’a ait olan bestedir. Günümüzde kul-

önemli rol oynar. Okul ve sınıf atmosferi öğrencilerin öğret-

lanılan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman

menlere, derslere, okula karşı tutumlarının şekillenmesinde

Zeki Üngör’e ait olan beste ise 1930 yılında kabul edilmiştir.

örtük program boyutu ön plandadır. Örnekte verilen durum
olumsuz bir sınıf ortamını yansıtmaktadır. Öğrencilerin öğ-

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı Ankara’da bu-

retmen ve dersleri bu şekildeki algılayışları örtük program

lunan Taceddin Dergahı’nda yazmıştır. Marş, “Kah-

boyutunda yer almaktadır.

raman Ordumuza” ithaf edilmiştir.

(Cevap E)

Kaplan Akademi

Cevap A

36.

Olumsuz öğrenme ortamlarının değiştirilmesi, öğrenme için
sınıfta pozitif disiplinin sağlanması sınıf yönetimi kapsamında yer almaktadır. İstenmeyen davranışların önüne geçilme-

32.

Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşan en önemli konular-

si için ceza veya dıştan kontrol etkili yollar değildir. Sınıfta

dan biri kapitülasyonların kaldırılmasıdır (lll). Kapitülasyon-

öğrenme için etkili bir ortamın oluşturulması etkili sınıf yö-

lar maddesi Türk Heyetinden kesinlikle taviz verilmemesi is-

netimi gerektirir. Öğretmenlerin bu yönde geliştirilmesi için

tenen konulardan biridir. Diğer meselelerin çözümü, Lozan

hizmet içi eğitim olanakları sorunun çözümü için verilen di-

Antlaşması’ndan sonra gerçekleşmiştir.

ğer önerilerden en etkili olanıdır.
Cevap C

(Cevap C)
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37.

Sınıfta öğrenme öğretme zamanının verimli kullanılabilmesi

42.

Öğretim yazılımları öğrenme öğretme süreçlerinde öğretme-

için en temel unsur planlamadır. Etkili bir plan hazırlanması

nin yerine geçerek öğrencilerde istenen öğrenmeleri sağla-

ve öğretim sürecinin bu plan doğrultusunda yürütülmesi öğ-

mak amacıyla tasarlanmaktadır. Bu yazılımlarda öğrencinin

retmeni zaman tuzaklarından kurtarır ve zamanı verimli kul-

öğrenmesini sağlayacak değişkenleri içeren tüm etkinlikler

lanmasını sağlar

yer almaktadır.
(Cevap C)
Kaplan Akademi

(Cevap A)

38.

43.

Uğur Öğretmen’in dersinde uygulamış olduğu tartışma tekniği zıt paneldir. Bu teknikte sınıf soru cevap grubu olarak
iki gruba ayrılır. Hazırlık sürecinde öğretmen gruplara yar-

Arama motoru ve veri tabanları araştırma süreçlerinde kul-

dımcı olur. Hazırlık aşamasından sonra soru grubu soruları-

lanılabilecek nitelikteki internet uygulamalarıdır. Bloglar öğ-

nı yöneltir.

renme-öğretme amaçlı kullanılabilir. Sosyal ağ ise iletişim

(Cevap D)

amaçlı kullanılmaktadır.
(Cevap B)

44.

Yansıtıcı düşünme bireyin öğrenme süreçleri üzerinde düşünmesidir. Yansıtıcı düşünen bireyler kendi öğrenmelerini
kontrol edebilir, daha üst düzey öğrenmeler için neler yapa-

39.

Materyalde dikkat edilmesi gereken yerlerin algısal ayırt edilebilirliğini arttırma seçicilik ile ilgilidir. Farklı renk, koyu yazı, daha büyük punto gibi araçlar yazılı materyallerde seçiciliği arttırmak için kullanılabilir.
(Cevap D)

www.kaplanakademi.com

bileceklerini planlar, süreç içerisindeki hata ve eksiklerine
yönelik eleştirel bir bakış ortaya koyabilirler.
(Cevap B)

45.

Yaşam boyu öğrenme bireyin sürekli bir öğrenme çabası
içerisinde olmasıdır. Öğrenmenin sadece okul süreci ile sınırlandırılmamasıdır.
(Cevap D)

40.

Bütünlük, görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak
görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisi sağlanmalıdır.

46.

Verilen örnekte görsel ve bununla ilişkili olan açıklama bü-

bir konu üzerinde tartışmalarına dayanan bir öğretim tekni-

tünlük sağlamadığı için sorunlar yaşanmıştır.

ğidir. Öğrenciler tartışma sürecinde görüşlerini değiştirebilir. Bu öğrencinin yeni fikirlere açık olmasını sağlar.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

(Cevap D)

47.
41.

Görüş geliştirme öğrencilerin farklı görüşler barındırabilecek

Slavin tarafından geliştirilen etkili öğrenme modelinin temel

Oran-ölçek Objelerin büyüklüğüyle ilgili ilkedir. Öğretmenin

odağı öğrenme-öğretme süreçlerinde değiştirilebilir ve kont-

kalemin yanına yerleştirdiği sandalye görseli öğrencinin ka-

rol edilebilir değişkenlerin kontrol altına alınmasıdır. Etkili öğ-

lemi sandalye ile ölçeklendirerek algılamasına neden olmuş-

retim modeli dört temel niteliğe sahiptir; 1-Öğretimin niteli-

tur.

ği, 2-Öğretimi uygun hale getirme, 3-Güdülenme, 4-Zaman
(Cevap D)

(Cevap A)

36

MEB • EKYS • DENEME • 4

2020-MEB-EKYS
48.

Grup başarısını değerlendirmek için aritmetik ortalama ve

54.

ortanca değerleri kullanılır. Grup dağılımlarına baktığımız za-

Bir davranışın öğrenilmiş davranış olabilmesi için,
• Yaşantılara dayalı olması (I)

man G2 hariç diğer tüm grupların çarpık olduğunu görürüz,

• Davranışta bir değişiklik olması

yani tüm gruplarda aritmetik ortalama ve ortanca değerleri

• Değişikliğin oldukça devamlı olması gerekir. (II)

arasında fark vardır. Çarpık dağılımların değerlendirilmesin-

(Cevap A)

de ortanca daha anlamlı bir başarı ölçütü verir. Buna göre
(Cevap D)

49.

Çarpıklık aritmetik ortalama ve ortanca arasındaki fark ile hesaplanır. Aritmetik ortalaması ve ortancası arasındaki farkın

Kaplan Akademi

ortancası en yüksek olan G4 en başarılı gruptur.

55.

Hatice’nin koşulsuz bir tepki olan acı çekme davranışını hastane uyarıcısıyla eşleştirerek hastaneden korkması onun tep-

fazla olması grubun çarpıklık katsayısını arttırır. Buna göre
G5 aritmetik ortalama ve ortanca değerleri arasındaki farkın

kisel koşullandığını gösterir.

en fazla olduğu yani dağılımı en çarpık dağılımdır.

Koşullu bir tepki olan hastane korkusunun pekiştirilmediği
için bir süre sonra ortadan kalkması davranışta sönme ol-

(Cevap E)

duğunu gösterir.
(Cevap C)

50.

Yazılı yoklama türündeki testlerin avantajlı özelliklerinden biri öğrenciye cevaplama özgürlüğü tanıyarak onun yazılı anlatım ve düşündüklerini organize etme becerilerini geliştirir.
lanması için tercih edildiğinden öğrencileri üst düzey öğrenmelere yönlendirir.
(Cevap B)

51.

Yapılandırılmış grid bilginin birbirinden bağımsız olmadığı,
öğrenmelerin ilişkili ve bütün olduğu sayıltısına dayanmak-
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Bu sınav türü daha çok üst düzey bilişsel kazanımların yok56.

Bellek destekleyici ipuçları içerikle doğal olarak var olmayan ilişkiler kurarak kodlamaya yardımcı olur. Doğal bağlantıların olmadığı durumlarda çağrışımlar oluşturarak bağlantı yaratırlar. Örnek durumda sözel semboller kullanılarak bellek destekleyici ipucu oluşturulmuştur. Kullanılan yöntem ilk
harfleri kullanma stratejisidir.
(Cevap D)

tadır. Bu araç ile öğrencilerin konuyu birbiriyle ilişkilendirmesini desteklemektedir.
(Cevap B)
57.

Bireyin başkalarının tepkisine aldırmadan, kendi bilişsel standartlarına ulaşmak amacıyla çaba harcamasına içsel pekiştirme denir. Burcu’nun kendini rahatlatmak amacıyla kullan-

52.

Gelişim, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin ürünüdür. Ancak

dığı “İyi ki de çalışmamışım” ifadesi bir yönden kendine de-

bazı özelliklerde kalıtım bazılarında ise çevresel faktörler da-

ğer vermesini sağlamıştır.

ha etkilidir. Kalıtımsal faktörlerin baskın olduğu gelişimsel

(Cevap C)

törlerin etkisi ile özellikte gözlenebilecek sınırlardır.
(Cevap C)

53.

Yeni bir davranış kazandırılırken önce sürekli, sonra aralıklı

Kaplan Akademi

özelliklerde erim ranjı daha dardır. Erim ranjı çevresel fak-

58.

Başlangıçta nötr olan tıbbi malzemelerin geçirilen olumsuz
yaşantı (acıma) sonucunda ağlama tepkisi ile ilişkilendiril-

ya da oranlı tarifeler kullanılması gerekmektedir. İrem Öğret-

mesi klasik koşullanmayı gösterir. Burada dikiş atmak için

men’in çocuklar ellerini her yıkadıklarında onları ödüllendir-

getirilen aletler başlangıçta nötr uyarıcı iken koşullanma son-

mesi sürekli pekiştirme tarifesine, bazen üç bazen dört ba-

rasında koşullu uyarıcı hâline gelmiştir. Başlangıçta sadece

zen de altı davranışını ödüllendirmesi değişken oranlı tarife-

canının acımasına verilen ağlama tepkisi koşulsuz tepki iken

ye örnektir. Çünkü değişken oranlı tarifede zaman değil, bel-

koşullanma sonrasında koşullu tepki olmuştur. Bu soruda

li sayıdaki doğru davranış önemlidir.

yanlış veri D seçeneğidir.
(Cevap E)

(Cevap D)
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59.

İlgi basamağında bireyin mesleki yönelimini hoşlandığı, yap-

64.

657 sayılı devlet memurları kanunu’na göre memura eşinin

maktan zevk aldığı, uğraşırken keyif duyduğu etkinlikler be-

doğum yapması durumunda isteği üzerine en fazla 10 gün

lirlemektedir. Parçadaki durumda Melih’in uzay ve astrono-

izin verilir. Kadın memura ise doğumdan önce 8 hafta do-

miye yönelik yoğun bir ilgisi vardır. Mesleki yönelimi de bu

ğumdan sonra ise 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ana-

ilgi doğrultusundadır.

lık izni verilir.
Cevap C
Kaplan Akademi

(Cevap B)

60.

65.

5018 sayılı Kanun’a göre TBMM ve Sayıştay ile Düzenleyici
ve Denetleyici Kurumlar (BDDK, RTÜK, SPK gibi..) Eylül ayı
sonuna kadar doğrudan TBMM’ye sunar bir örneğini de Ha-

Okul rehber öğretmeninin planlama konusundaki görevi oku-

zine ve Maliye Bakanlığı’na gönderir.

lun yıllık çalışma planını hazırlamaktır. Sınıf yıllık rehberlik ça-

(Cevap C)

lışma planlarının hazırlanması sınıf rehber öğretmeninin görev ve sorumluluğundadır.
(Cevap E)

66.

I. ve III. öncüllerde verilen ifadeler halkla ilişkiler ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardandır. II. öncüllerde verilen “bütçeleme konusundaki deneyimleri” ifadesi ise

61.

Klik gruptan soyutlanmış sadece kendi aralarında tercihte
bulunmuş alt gruptur. Verilen sosyogramda K, J ve L öğrencileri yalnızca kendi aralarında tercih yapmış ve gruptan soyutlanmıştır. A ve B öğrencileri karşılıklı çeken/ikili çeken olarak adlandırılabilir.
(Cevap E)
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halkla ilişkiler ajansı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir.
(Cevap D)

67.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu’na göre bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40’dan fazla olamaz.
(Cevap D)

62.

Sosyograma dikkat edildiğinde ikili ilişkilerin ve grupların
öğrenciler tarafından aynı cins arkadaşlarla oluşturulduğu
görülür. Bu kapsamda grup bütünlüğü tam sağlanamamış-

68.

tır. Grup rehberlik etkinlikleri etkili bir biçimde kullanılırsa so-

Kanun’a göre konfederasyon genel kurulları, üye sendikalarca seçilen en çok 500 delegeden oluşur. Üye sendikala-

run aşılabilir.

rın genel kurula kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirtilir.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

(Cevap C)

69.

657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre, kınama, uyarma, aylıktan kesme kademe ilerlemesinin durdurulması ve

63.

5018 sayılı kanuna göre bütçeler bütçe tasarıları bir sonra-

devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezaları arasında

ki yılı görüşürken aynı zamanda bunu takip eden 2 yılın büt-

sayılmıştır. Geçici görevden uzaklaştırma ise geçici bir ön-

çe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

lemdir.

(Cevap B)

(Cevap E)
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70.

Soru kökünde verilen kanun 1739 Sayılı Milli Eğitim Kanu-

73.

nu içerisinde düzenlenmiştir.

Öğretmenlik Meslek Etiği İlkelerinden biri de tarafsızlıktır. Tarafsızlık; dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini

(Cevap E)

engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı gerektirir. Tarafsızlık ancak nesnel olabilmekle mümkündür. Bireylerin nesnel olabilmeleri, karşılarındaki birey ya da olayKaplan Akademi

lar hakkında kendi ilgi, gereksinim ve korkularını işe karışrülmesini gerektirir.
(Cevap B)

Bilgilendirme (enformasyon) verici’nin alıcıya (hedef) bilgi
verme sürecidir ve tek yönlüdür. İletişim ise verici ile alıcı arasında gerçekleşen karşılıklı bir süreçtir. Kaynağın mesajını
alan alıcının kaynağa geribeslemede bulunmasıyla iletişim
süreci gerçekleşir. Geribeslemenin olmadığı bir süreç tek taraflı bir bilgilendirmeden ibarettir.
(Cevap D)
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71.

tırmadan, bu görüntüleri çarpıtmadan aradaki farklılığın gö-

74.

1982 Anayasası’na göre;
• Silah altında bulunan er ve erbaşlar,
• Askeri öğrenciler
• Cezaevlerinde bulunan taksirli suçlar hariç hükümlüler,
seçimler ve halk oylamalarında oy kullanamazlar.

72.

İnformel örgüt, herhangi bir ön planlama ve düzenleme olmadan, kişiler arası ilişkiler sonucu oluşan bir yapıdır. Biçimsel olmayan örgütün özünü biçimsel örgüt içindeki gruplaşmalar oluşturmaktadır. Biçimsel olmayan örgütlerin oluşu-

Kaplan Akademi

(Cevap A)

munda, benzer yörelerin insanı olmak, belli alanlarda çıkar
birliği etmiş olmak, benzer mesleklerde çalışıyor olmak veya bazı konularda fikir birliğine varmış olmak gibi nedenler

75.

Soruda verilen A, B, D, E seçenekleri Cumhurbaşkanının gö-

rol oynamış olabilir. Biçimsel olmayan örgütlerin, herhangi

revleri arasında yer alır. C seçeneğinde verilen Bakanlar Ku-

bir resmi dayanağı yoktur. Kendiliğinden oluşan informel ör-

rulu için güven oylaması TBMM genel kurulunda yapılır. Gü-

gütlerde genellikle güçlü bir dayanışma vardır.

ven oylaması için kabul yeter sayısı salt çoğunluk olup 276’dır.
(Cevap C)

(Cevap C)
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76.

Yönetim alt sistemlerinin amacı, sistemin etkinliğini kurmak

79.

Dilekçe, kişi veya kurumların bir isteğini dile getirmek için

ve sürdürmektir. Sistemin tüm alt sistemlerini, bütünlük için-

kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara yazdığı kısa mek-

de ve tümleşik olarak yöneten, yönetim alt sistemleridir.

tuplardır. Dilekçe çok kısa ve öz olmalıdır. Anlatılmak istenen
konu anlaşılır ve okuyanın anlayabileceği bir üslupla yazıl-

(Cevap A)

malıdır.

77.

Yönetici, kurumun işlevlerini yürütmekle ve kurum sahibine
karşı sorumludur. Yöneticiler kurumun amacını saptar daha
sonra kurumu amaca doğru yöneltir. Amaca kolay, en iyi gidilecek yollarını bulur, kararları verir, üretim faktörlerinin tedarikini ve düzenlemesini yapar.

Kaplan Akademi

(Cevap B)
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(Cevap B)

78.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre; öğrencinin
ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden

80.

Etik, pratik felsefenin bir bölümü olarak insan eylemleri ve

birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle

onların ürünlerini konu alır. Etik; insanların kurduğu bireysel

velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş

ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normla-

ders gününe kadar izin verilebilir. Özre bağlı izinler devam-

rı, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan

sızlıktan sayılmaz.

araştıran bir felsefe dalıdır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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EĞİTİM KURUMLARINA
YÖNETİCİ SEÇME SINAVI
(2020-MEB-EKYS)

5. DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun 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.

2020-MEB-EKYS
1.

ÇÖZÜMLER

Virgül “ve, veya, ya da” bağlaçlarından önce veya sonra;

6.

maktadır. II. cümlede, bir engebenin konumundan (nehre

ler arasında kullanılamaz. Bu bilgiler ışığında II numaralı yer-

bakan tepede) ve görüntüsünden (pürüzsüz, dik gövdeli)

de kullanılan “ya da” bağlacından önce ve sonra virgül ko-

söz edilmektedir. III. cümlede, ağaçların durumuyla ilgili bir

nulamaz.

açıklama (ağaçların çok sık, dallarının birbirine karışmış olması) yapılmaktadır. V. cümlede, görülen kişiyle ilgili betim-

(Cevap B)

leme (avcı kılıklı bir adam olması) yapılmaktadır. Ancak IV.
cümlede, bir böceğin ormanda nasıl beslendiğinden söz

Kaplan Akademi
2.

I. cümlede, bir kişinin durumu (yorgun argın olması) anlatıl-

isim ve sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlanan sözcük-

edilmemiştir.
(Cevap D)

A, C, D ve E seçeneklerinde ünlü düşmesine uğramış sözcük yoktur. B seçeneğindeki “burnundan” sözcüğünde ünlü düşmesi gerçekleşmiştir: “burun” ® “burnundan”
(Cevap B)
7.

Parçada sanatçı, rekabetten, kıskançlıktan, aleyhte konuşmadan yakınmaktadır. III ile numaralanmış cümlede ise bu
durumdan duymamayı, görmemeyi tercih ederek; o tür ortamlara girmeyerek korunduğunu belirtmektedir.

3.

“Geleceğe yelken açmak” sözü “kalıcılık” kavramını düşündürmektedir. A seçeneğinde aynı düşünce vurgulanmaktadır.
(Cevap A)
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(Cevap C)

8.

Anlatım bozukluğu sorularında her şeyden önce cümledeki
her sözcüğün anlamı ve görevi iyi özümsenmelidir. Soruya
baktığımızda; B, C, D ve E seçeneklerinde herhangi bir anlatım bozukluğuna rastlamamaktayız. A seçeneğinde özne
– yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusudur. Özne eğer insansa ve çoğulsa yüklem
tekil veya çoğul olabilir. “Doktorlar geldi” de denilebilir, “Doktorlar geldiler.” de denilebilinir. Özne eğer insan dışında bir
varlıksa (canlı-cansız) ve çoğul eki almışsa yüklem (kişileştirmeler hariç) tekil olmak zorunda. Yani A seçeneğindeki

4.

cümle:

“Bayramlıklarını giymiş çocuklar gibi” sözü “süslenme” söz-

“Bütün gün yağan yağmurun etkisiyle iş yerimizi sular bastı.”

cüğünü akla getirmektedir. Buna göre, bu sözle anlatılmak

şeklinde olacaktı. Ayrıca A seçeneğindeki “yağan” ifadesi

istenen “Eserlerini süslü bir dille kaleme aldığı” sözü olabi-

de gereksizdir.

lir.

(Cevap A)

5.

Belirtili isim tamlaması, tamlayanı ve tamlananı ek alan isim

Kaplan Akademi

(Cevap B)
9.

Bu tip sorularda parçadaki cümleler okunduktan sonra seçenekler okunursa parçanın niçin okunduğu anlaşılmayacağından her seçenek için parçanın yeniden okunması gerekebilir. Böyle bir hataya düşmemek ve zaman kazanmak
için her seçenek sırayla okunup ardından o seçenekle ilgili

tamlamasıdır. A seçeneğindeki “hayatın zorluğu”, B seçene-

cümle okunmalıdır. Parçanın III. cümlesinde Türkiye’de kül-

ğindeki “Ankara’nın merkezi” tamlamaları bu tanıma uymak-

tür ve sanat kurumlarının dijital iletişim kanallarını kullandı-

tadır. “Hayatın bütün zorluğunu” tamlaması cümlenin nes-

ğı belirtilmiştir. Buna göre bu cümleyle ilgili olarak teknolo-

nesi, “Ankara’nın merkezinde” tamlaması ise yükleme yö-

jiyi kullanmada öteki ülkelerin gerisinde kalındığını söyle-

neltilen “Nerede?” sorusuna cevap verdiği için dolaylı tüm-

mek mümkün değildir. Diğer cümlelerle ilgili olarak seçenek-

leç görevindedir.

lerde belirtilenler arasında bir yanlışlık yoktur.
(Cevap B)

(Cevap C)
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10.

Üslup (biçem), bir eserin oluşturulmasında dilin nasıl kulla-

15.

nıldığına ilişkin bilgi içeren ifadelerdir. Buna göre parçadaki
II. ve V. cümlelerde üsluba dâhil edilebilecek bir ifadenin yer

2
(x - 3x - 4) : (x - 2)
2
(x + 1) : (x - 16)

almadığını söylemek mümkündür. Üslup cümleleri “Nasıl an-

=

(x + 1) : (x - 4) : (x - 2)

(x + 1) : (x - 4) : (x + 4)
x-2
=
bulunur.
x+4
(Cevap A)

latılmış?” sorusuna cevap olabilecek niteliktedir.

11.

 1 
−

 25 

−3
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(Cevap D)

( −52 )3 =
( −25) =
=
−56
3

−3 5

 1  
( −56 )5 =
−530 bulunur.
 −
  =
 25  

16.

1. musluk 1 saatte:

96
= 12m3 su akıtır.
8

96
= 8 m3 su akıtır
12
O halde 1 saatte havuza 12 + 8 = 20 m3 su akar.
5
Havuzun ’sı x saatte dolsun;
6
2. musluk 1 saatte:

(Cevap B)

16

96 ⋅

5
= 20 ⋅ x ⇒ 16 ⋅ 5 = 20x ⇒ 80= 20x ⇒ x= 4
6
1

Yavaş akan musluktan (2. musluktan) 1 saatte 8 m3 su aktı-

9 + 49 =
3

9+7 =

ğından, 8 . 4 = 32 m3 su akar.

16 = 4 rasyonel sayıdır.

(Cevap B)

1
0.000001
= 0,001
=
1000 rasyonel sayıdır.
1
27

: ( 12 + 3 ) =

1
3 3

: 3 3 = 1 rasyonel sayıdır.

10 : 8 : 5 = 10 : 8 : 5 = 400 = 20 rasyonel sayıdır.
10 + 15 rasyonel değil irrasyonel sayıdır.
(Cevap E)

13.

En iyi ihtimalle gireceği sınavlardan 100 puan aldığı düşü-
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12.

17.

Bir araç v hızla (4a) km lik yolu 4t saatte alırsa,
4a = v : 4t & v =

a
dir.
t

Aynı araç (6a) km yolu 2t saatte alması için hızı
6a
a
=3
t
2t
v1 = 3 : v bulunur.
v1 =

Bu da hızını 3 katına çıkarması demektir.

nülür. İlk üç sınavının ortalaması 24 ise toplamı 3 : 24 = 72

(Cevap B)

dir. Bundan sonra n tane sınava girsin ve her birinden 100
puan alsın.
72 + 100 : n
= 45 & 72 + 100 : n = 45 : n + 135
n+3
55 : n = 135 - 72
55 : n = 63
63
n=
>1
55

18.

lerinin enerji kaynağı sudur. Bu santrallerde elektrik üretimi

n en az 2 olmalıdır.

yağışın fazla veya az olmasına göre değişir. Yağışın fazla ol(Cevap D)

Karınca 4 adım kuzeye 3 adım batıya ilerlerse toplamda 7
adım ilerlemiş olur.
Toplam 49 adım atıldığında

duğu yıllarda elektrik üretimi de fazla olur. Çan (Çanakkale),
Çayırhan (Ankara), Elbistan (Kahramanmaraş) – Yatağan
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14.

Almus (Tokat) hidroelektrik santralidir. Hidroelektrik santral-

(Muğla) ise linyit ile çalışan santrallerimizdir.
(Cevap D)

4 . 7 = 28 adım kuzeye
3 . 7 = 21 adım batıya gider.
50 adımda kuzeye atılacağı için Kuzey yönünde 29 adım ba-

19.

tı yönünde 21 adım atmıştır.

Marmara Bölgesi’nde yer alan; Durusu, Küçükçekmece ve
Büyükçekmece gölleri dalgaların taşıdığı malzemeyi bir körfezin önünde biriktirmesi sonucu oluşmuştur.

29 – 21 = 8 adım fazladır.
(Cevap D)

(Cevap C)
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20.

İlk Anayasa yapan devlet 1787’de ABD’dir. İngiltere ilk Ana-

28.

yasal hareketi 1215’te başlatan devlettir.

Osmanlıdan beri Türk kara sularında kapitülasyonların etkisiyle yabancılar yük ve yolcu taşımacılığında etkin şekilde
faaliyet göstermişlerdir. Misak-ı İktisadi’de alınan karar ge-

(Cevap B)

reği bunun sınırlandırılması benimsenmiş 1926’da çıkarılan
Kabotaj Kanunu ile kıyıların işletme hakkı Türk devletine geçmiştir.

21.

TUSAŞ Tesislerinde üretilen ilk Genel Maksat Helikopteri
Gökbey’dir.
(Cevap B)

22.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

29.

TBMM, Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Ermenistan’la savaşmış ve büyük bir başarı elde etmiştir. Bu cephedeki mücadeleler sonucunda Ermenistan’la Gümrü Antlaş-

Avrupa Birliği 1951 Kömür ve Çelik Topluluğu olarak temel-

ması imzalanmış ve Ermenistan Anadolu topraklarından çe-

leri atılmış 1957’de Avrupa Ekonomi Topluluğu olarak kurul-

kilmiştir. Anadolu’daki diğer işgal güçleri ise İngiltere, Fran-

duğunda ilk kurucu üyeleri Fransa, Almanya, Lüksemburg,

sa, İtalya ve Yunanistan’dır. İtalya dışında diğer devletlerle

Belçika, İtalya ve Hollanda’dır. İngiltere birliğe 1973 geniş-

sık sık sıcak çatışmaya girilmiştir. Afganistan’la l. İnönü Sa-

leme dalgasında katılmıştır.

vaşı sonrasında bir dostluk antlaşması imzalanmış; ABD ise
(Cevap: C)

Anadolu işgaline hiç katılmamıştır.
(Cevap C)

Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanusu birbirine bağlayan su
yolu Panama Kanalı’dır.
(Cevap A)

24.

Abdülmecit ve Abdülaziz döneminde Dolmabahçe, Çırağın
ve Beylerbeyi saraylarını yapan ünlü mimarları olan Ermeni
asıllı aile Balyan Ailesidir.

www.kaplanakademi.com

23.

30.

Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Hatay dışındaki Suriye sınırımız
çizilmiştir (l). Taraflar arasındaki savaş hali sona erince (lll),
Fransızlar Anadolu’dan çekilmeye başlamış ve İtilaf Devletleri arasındaki birlik parçalanmıştır (ll).
(Cevap E)

(Cevap A)

31.

Rusya’nın Balkanlarda uyguladığı Panslavizm politikası ve
milliyetçiliğin etkisi sonucu Bulgaristan; Yunanistan, Sırbis-

25.

tan ve Karadağ 1912–1913 yılları arasında Osmanlı’ya kar-

Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası listesinde 18 yer vardır.

şı ittifak kurmuştur. Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Batı

Aspendos burada yoktur.

Trakya, Makedonya, Selânik’i kaybetmiştir. Balkan Savaşı

(Cevap E)

sırasında Arnavutluk’un bağımsız olmasıyla Osmanlı’nın Balkanlardaki varlığı sona ermiştir. Kıbrıs 1878 yılında İngilizler
tarafından işgal edilmiş, Rodos ve Oniki Ada ise 1912 tarih-

Silahlara Veda John Steinbeck’in değil Ernest Hemingvay’ın
eseridir.
(Cevap D)
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26.

li Uşi Antlaşması’yla İtalya’ya bırakılmıştır.
(Cevap A)

32.

Millî Kongre Cemiyeti, Ermenilerin yaptıkları zulümlere kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Ayrıca Batı Anadolu’da nüfus olarak fazla olduklarını iddia eden Rumlara karşı da faaliyetlerde bulunmuşlardır. En önemli icraatı ise 23

27.

Cannes Film Festivali her yıl düzeli olarak Fransa’da düzen-

Mayıs’ta yapılan Sultanahmet mitingi olmuştur. Bu mitingde

lenmektedir.

İzmir’in işgali protesto edilmiştir.
(Cevap E)

(Cevap B)
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33.

Ulusal direncin sesini duyurabilmek amacıyla Sivas’ta çıka-

37.

Soru metninde özellikleri verilen ihtiyaç belirleme yaklaşımı

rılan gazete İrade-i Milliye’dir. İrade-i Milliye gazetesinin ku-

E seçeneğindeki “betimsel yaklaşım”dır. Bu yaklaşım da

rulması Sivas Kongresi’nde kararlaştırılmıştır. İrade-i Milliye,

mantık alanında ve araştırmalarda iki olasılığın varsayımın-

Hâkimiyet-i Milliye, Albayrak, Minber, Açıksöz, İstikbal Millî

dan hareket edilir ve ihtiyaç belirlenir.

Mücadele yanlısı yayınlardır.

A seçeneğindeki demokratik yaklaşım, temelinde kimi referans (üstün, dominant) gruplarının çoğunluğu tarafından is-

(Cevap C)

34.

İstanbul, Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde Misakımillî’nin ilan
edilmesi üzerine 16 Mart 1920’de işgal edilmiştir. Osmanlı
Devleti’nin başkentinin işgaline karşı Temsil Heyetinin aldığı önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
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tenilen değerlerin, değişikliklerin olduğu yaklaşımdır. İhtiyaç,
toplumdaki baskı gruplarının isteklerine göre ortaya çıkar.
B seçeneğindeki farklar yaklaşımı, gözlenenle beklenen başarı düzeyleri arasındaki farkı ortaya çıkarır. İhtiyaç; beklenilen beceri düzeyi ile varolan beceriler arasındaki farkla ortaya çıkar. Bu farkın boyutu mevcut bir problemin varlığını ya

– İstanbul’da tutuklanan Türk subaylarına karşı, Anlaşma

da yokluğunu ortaya koyar.

Devletleri subaylarının tutuklanması

C seçeneğindeki analitik yaklaşım, ulusal ve uluslararası koşullara dayalı değişimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incele-

– Anlaşma Devletlerinin sevkiyat güzergâhları ile bazı de-

mesi esasına dayanır. Bu yaklaşım, gelecekte ortaya çıkma-

mir yollarının tahrip edilmesi

sı olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesi sü-

– İstanbul ile resmî haberleşmenin kesilmesi

recidir. (Demirel, 2008: 78-79)

– Anadolu’dan İstanbul’a giden vergilere el konulması

(Cevap E)

– İstanbul’dan Anadolu’ya gelen evrakların geçersiz sayılması,
Umumiye’nin para ve mal varlıklarına el konulması
Temsilciler Kurulunun Ankara’ya gelmesi ise 27 Aralık
1919’da, yani kronolojik olarak İstanbul’un işgalinden önce
gerçekleşmiştir.
(Cevap B)

35.
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– Anadolu’daki Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası ve Düyun-u

Kuvayımilliye, Mondros Antlaşması, sonrası başlayan işgal-

38.

tişime geçmezler. Bilgisayar iletişim sürecini sürdüren temel
araçtır. Öğrenci istediği zaman sisteme girer öğretimini sürdürür gerekli gördüğü yerlerde sorularını sistem üzerinden
sorar. Öğretmen daha sonraki süreçte sisteme girdiğinde
öğrenci sorularını cevaplandırır.
(Cevap C)

39.

lere karşı, Anadolu halkının kendi imkânlarıyla kurduğu dü-

Asenkron iletişimde öğrenci ve öğretmen aynı zamanda ile-

İletişim sürecinde emir vermek, ahlak dersleri vermek, öğüt
vermek, ad takmak, alay etmek, yargılamak, eleştirmek, uyar-

zensiz birliklerdir. Halkını koruması gereken bir devletin, iş-

mak ve gözdağı vermek iletişim engellerine yol açmaktadır.

gallere sessiz kalması üzerine kurulmuş millî bir direniş ör-

D seçeneğindeki ifade öz saygı geliştirici dil için örnek ola-

gütüdür. Askerî ve teknik bilgiden yoksun olan ve belli bir

bilir, bu da iletişim engeli içermez.

merkezden yönetilmeyen bu örgüt, düzenli bir ordunun ku-

(Cevap D)

rulmasına kadar düşmanı oyalamış ve bağımsızlığın tamaCevap E

36.

Hümanistik psikoloji alanda üçüncü güç olarak kabul edilir.
Hümanistik yaklaşım davranışçılığın insanı bir makine gibi

Kaplan Akademi

men yitirilmesine engel olmuştur.

ele almasına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşıma
göre insan kendi kararlarını verebilen, özgür ve kendine özgü, değerli bir varlıktır. Her insanın doğasında iyilik ve iyiye

40.

Mert öğretmenin parçada belirtilen nitelikleri öncelikle lider-

yönelme vardır. Kuramın temsilcilerinden Maslow ihtiyaçlar

lik vasıfları ile ilgilidir. Öğretimsel liderlik öğrencilere olumlu

üzerinde durmuştur. Rogers ise daha çok benlik kavramı ile

davranışlarla model olmayı, güvenli bir sınıf ortamı oluştur-

ilgilenmiştir.

mayı ve etkileşime açık bir duruşu gerektirir.
(Cevap D)

(Cevap D)

45

MEB • EKYS • DENEME • 5

2020-MEB-EKYS
41.

Gül Öğretmenin süreç içerisinde yararlandığı öğretim tekni-

47.

Soruda verilen özellikler istasyon tekniğine aittir. İstasyon

ği karşılıklı sorgulamadır. Bu teknik ikili gruplara ayrılan öğ-

tekniğinde öğrenciler gruplar halinde belirlenen öğrenme

rencilerin birbirlerine sorular sormaları ve cevaplandırmala-

istasyonlarında çalışır. Gruplar her istasyonu dolaşarak ken-

rı şeklinde yürütülür. Öğretmenin süreçteki rolü diğer İşbir-

dinden önceki grubun yaptığı çalışmaya katkı getirir. Süre-

likli öğretim tekniklerinde olduğu gibi rehberlik etmektir.

cin sonunda her öğrenme istasyonunda tüm grupların katkı sunduğu ürünler ortaya çıkar.

(Cevap E)

42.

Parçada Piaget’nin bilişsel kuramının temel özelliklerinden
olan uyum ve adaptasyon süreçleri açıklanmaktadır. Uyum
ve örgütleme Piaget’e göre fonksiyonel değişmezlerdir ve
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(Cevap B)

doğuştan getirilen bir potansiyeldir. Bu potansiyeller beyin
48.

temelli öğrenme yaklaşımında anlam arama çabasının insa-

Buluş yoluyla öğretim stratejisi öğrencinin temel ilke ve genellemelere kendisinin ulaştığı bir yaklaşımdır. Öğretmen be-

nın doğuştan sahip olması şeklinde ifade edilmektedir.

lirsizlikler oluşturarak, yönlendirici sorularla öğrencinin bu-

(Cevap D)

luşa ulaşmasına rehberlik eder.
(Cevap A)

43.

Sözcüklere dayalı bu oyun sözel-dilsel zekanın etkin kullanımını gerektiren bir etkinliktir. Bu zeka alnı sözcükleri ve dili etkin kullanmayı gerektirir. Dil öğrenme, kelime oyunları,
alanlarıdır.
(Cevap A)

44.

Tek boyutlu düşünme proje temelli öğrenme yaklaşımının
amaçladığı düşünme becerisi kazanımlarından biri değildir.
Proje temelli öğrenme öğrencileri çok boyutlu düşünme, al-

www.kaplanakademi.com

edebiyat, şiir, söz sanatları bu zaka alanının etkin kullanım
49.

Test maddelerinin birbirleri ile uyumu testin iç tutarlığını yansıtmaktadır. Birbirleriyle uyumlu maddelerden oluşan testlerin iç tutarlıkları daha yüksektir. Orta güçlükte maddelerden
oluşan testler daha güvenilir sonuçlar verir ve bu testlerin iç
tutarlık düzeyleri daha yüksektir. Testler içerisinde iç tutarlığı en yüksek olan test II numaralı testtir.
(Cevap B)

ternatifli düşünme süreçlerine yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
(Cevap A)
50.

KR20 ve KR21 katsayıları iç tutarlık anlamında güvenirliği verir. Bir testte yer alan maddeler arasındaki güçlük düzeyleri
açısından farklılık çok fazla ise KR20 ve KR21 değerleri ara-

45.

sındaki fark da artar. Testteki maddelerin güçlük düzeyleri

İşbirlikli öğretim yaklaşımı grup öğretimine dayalıdır. Ancak

birbirine ne kadar benzerse bu değerler arasındaki farkda

işbirlikli öğretim geleneksel grup çalışmalarından farklı ola-

azalır. Buna göre KR20 ve KR21 katsayıları arasındaki en bü-

rak heterojen gruplarla yürütülür, biz bilincinin temele alın-

yük farka sahip I numaralı testte maddeler arasındaki güç-

dığı ve ortak çalışma ve ürünlerin söz konusu olduğu bir yak(Cevap D)

46.

lük düzeyi farkı en fazladır.

Kaplan Akademi

laşımdır.

Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan

(Cevap A)

51.

iki boyutlu görsel araçlardır. Kavram haritalarının öğretim sü-

Bir testteki maddelerin güçlük düzeyleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını verir. Buna göre beş maddelik bu alt tes-

reçlerinde kullanılması öğrencilerin anlamlı ve bütüncül öğ-

tin aritmetik ortalamasını bulmak için güçlük düzeylerini top-

renmelerini destekler. Öğrenci kavram haritası sayesinde
öğrenilenlerin kendi arasındaki ve önceki öğrenmelerle olan

lamalıyız.

ilişkilerini görebilir.

Aritmetik ortalama = 0,15+0,25+0,30+0,50+0,40=1,6
(Cevap C)

(Cevap A)
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52.

Gessell tarafından geliştirilen olgunlaşma kuramına göre ge-

59.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacına ula-

lişim tamamen çevresel koşullardan bağımsız olarak ilerler.

şabilmesi öğrenci ile ilgili herkesin işbirliğini gerektirir. Okul

Gelişim sürecini belirleyen temel unsur genetik altyapıdır.

yönetimi, öğretmenler, veliler ve rehberlik servisi ortak bir
anlayışla işbirliği içinde rehberlik etkinliklerini yürütmelidir.

(Cevap C)

Rehberlik hizmetleri okulda sadece rehber öğretmenin görev ve sorumluluğunda olan hizmetler değildir, bir ekip ça-

53.

Ergenlik dönemi ikincil ve birincil cinsiyet özelliklerinin kazanıldığı dönemdir. Ergenlik döneminde cinsel kimlik oluşturulur. Cinsiyet farklılıklarının ilk olarak öğrenildiği dönem
ilk çocukluktur. Son çocukluk döneminde ise çocuk kendi
cinsiyetine özgü rolleri benimser.
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lışması gerektirir.
(Cevap C)

60.

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitim içerisinde bireyi bütün yönleri ile geliştirmeyi amaçlayan hizmetlerdir. Bu hiz-

(Cevap B)

met grubunda yer alan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ise bireyin kendini gerçekleştirmesi için ona sunula54.

Kişilerarası uyum evresinde birey yakın çevresindekilerin is-

cak yardımları içerir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmet-

tek ve ihtiyaçlarına duyarlıdır. Bu evrede karşılık bekleme-

lerinin özünü ve temelini ise psikolojik danışma oluşturur.

den vermek söz konusudur. İyi anne, iyi baba, iyi evlat, iyi

Psikolojik danışma doğrudan kendini gerçekleştirme ama-

arkadaş vb. olabilmek için davranışlar şekillendirilir. Levent

cına yönelik bir yardım hizmetidir.

Bey’in de eşi ve çocuklarını temele alan bu düşünce tarzı ki-

(Cevap E)

şilerarası uyum evresinde olduğunu göstermektedir.

55.

Bilgiyi işleme kuramı bilginin dış dünyadan alınıp önceki bilgilerle ilişkilendirilerek anlamlandırılmasına dayanır.
(Cevap C)

56.
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(Cevap C)

61.

Psikanalitik yaklaşıma göre meslek seçimini yönlendiren temel unsur diğer davranışlarımızda olduğu gibi bilinçaltıdır.
Meslek yüceltilmiş bir davranış olarak kabul edilir.
(Cevap B)

Belirli davranışların sıklıkla tekrar edilmesi, alışkanlıklar edimsel
koşullanma ile açıklanır. Öğrenci ödevini yaptığında ortaya çıkan onu memnun ederse yani pekişirse bu davranışı daha sık
yapacaktır. Edimsel koşullanma bireyin kendi davranışlarının
(edimlerinin) sonuçlarından öğrenmesidir.
62.

(Cevap C)

Saydamlık iletişim sürecinde açık, dürüst ve samimi olmaktır. Tıpkı bir cam gibi içi dışı bir olmaktır. Duygu ve düşünceleri gizlemek, yanlış olduğunu düşündüğü durumlarda susmak ve bunu ifade etmemek saydamlığa zarar verir.

Deniz derse basit tekrarla hazırlanmamıştır. Denize çalıştığı
bölümlere ilişkin özetleme yapmıştır. Özetleme konunun
önemli noktalarının, temel düşüncelerinin kendi cümleleri ile
yeniden ifade edilmesidir.
(Cevap D)

(Cevap C)
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57.

63.
58.

Erkenlik ilkesi özel eğitime gereksinim duyan bireyin bir an

Algı ve algı yasalarını açıklayan yaklaşım Gestalt’tır. Bu yak-

önce tanılanması ile ilgilidir. Erken tanılama bireyin ihtiyaç

laşım algı ve öğrenmede bütünlük ve anlamlılığı savunur.

duyduğu özel eğitime de erken başlamasını sağlayacaktır.

(Cevap D)

(Cevap E)
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64.

A, B, C ve D şıkları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname-

69.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il, ilçe sınırı değiştiril-

si’ne göre Milli Eğitim Bakanlığı inşaat Emlak Dairesi Baş-

mesi, bir köyün başka bir ilçe ile bağlanması İçişleri Bakan-

kanlığı’nın görev ve yetkisi iken, E şıkkında geçen görev ve

lığı’nın aldığı kararla Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur.

yetki Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yet-

(Cevap A)

kisidir.
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(Cevap E)

65.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali il idare şube başkanları en az yılda 4 kez, kaymakamlar 1 kez toplar.

66.

5018 sayılı Kanuna göre A, B, C ve D şıkları harcama talimatlarında olması gereken bilgilerdir. Bunların yanında, yapılacak işin süresi ve gerçekleştirmeye görevli olanlarda yer
almalıdır. Sayıştay’ın ön izin belgesine gerek yoktur.
(Cevap E)

67.

www.kaplanakademi.com

(Cevap B)

70.

A, B, C ve E şıkları yaygın eğitiminin amaç ve görevlerindendir. Kanuna göre D şıkkında belirtilen ifade ise yükseköğretimin amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.
(Cevap D)

İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu’na göre süresinde ilköğretimi bitiremez ise en çok 2 öğretim yılı daha okula gitmesine izin verilir. Bu sürede de bitiremezlerse öğrenciye tasdikname verilir, kayıtları silinir.
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(Cevap B)

68.

Halkla ilişkileri propagandadan ayıran temel kriter doğruluk

71.

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu’nda okul idareleri ve
mülki amirlerce bu kanuna göre usulen sorulacak sorulara

ve dürüstlüktür. Propaganda çalışmalarında verilen mesaj-

cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe aykırı beyanda bu-

ların doğru olması çalışmalarında verilen mesajların doğru

lunanlara mahalli idari amir tarafından Yüz Türk Lirasi idari

olması ve hedef kitleye dürüst davranılması zorunlu değildir. Halkla ilişkilerde ise verilen mesajların kesinlikle doğru

para cezası verilebilir.

olması, hedef kitlenin asla yanıltılmaması bir zorunluluktur.

(madde. 57)

(Cevap E)

(Cevap D)
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72.

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu’na göre okula gelir

75.

sağlamak amacıyla seçilen topraklar en fazla 50 dekar ola-

Anayasa Mahkemesi
• Cumhurbaşkanını

bilir.

• TBMM Başkanını

(Cevap C)

• Bakanlar
• Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerini,
Kaplan Akademi

• Yargıtay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını
• Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını
• Cumhuriyet Başsavcı vekilini
• Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan ve üyelerini
• Sayıştay Başkan ve üyelerini
• Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılama yetkisine sahiptir.
Buna göre, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla yargılanamaz.

73.

Liderlik; grupların gücünden yararlanarak onları örgütün
amaçlarına yönlendirme sürecidir. Çağdaş liderlik rolleri öğrenme ve kendini geliştirme üzerine odaklanmıştır. Dolayısıyla, okul yöneticisi öğretmenlerden ve okulda bulunan herkesten daha fazla öğrenmeye eğilimli olmalıdır. Çünkü geleceğin okul liderliği, bilgi ve sürekli öğrenmeye dayalı bir liderlik olacaktır.
(Cevap E)

www.kaplanakademi.com

(Cevap D)

76.

1982 Anayasası’nın 79. maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşmaktadır. Üyelerin 6’sı Yargıtay, 5’i ise Danıştay Genel Kurullarının kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile
seçilir.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

77.
74.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’a

Engellilere yasalara uygun şekilde pozitif ayrımcılık yapmak

göre TBMM gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonu’n-

suretiyle onlar aleyhine oluşan fırsat eşitsizliğini gidermeye

da incelenmesi ve karara bağlanması en geç 60 gün içinde

çalışmak etik dışı davranış olarak değerlendirilemez.

olur.

(Cevap D)

(Cevap A)
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78.

A, B, C ve D seçeneklerinde verilen özellikler sistemlerin sahip olması gereken temel ilkelerdir. E seçeneğinde verilen
“yönetim basamakları olabildiğince uzun ve geniş tutulmalıdır” ifadesi ise sistemlerin sahip olması gereken temel ilkelerden biri değildir.

79.

Ahlak; bir toplumun içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak; bir toplumun iyi ya
da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız
kurallar bütünüdür.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

www.kaplanakademi.com

Kaplan Akademi

(Cevap E)

80.

Mesleğe bağlılık, kişinin işini sevmesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunur. Buda verimliliği artırır.
Mesleğe bağlılık kişinin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır.
(Cevap B)
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