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Genel Açıklama 

1. Bu kitapçıkta 100 (yüz) soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baĢlayabilirsiniz. 

2. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır. 

3. ĠĢaretlemelerinizi yumuĢak uçlu kurĢun kalem ile, iĢaretleme yapacağınız alanı taĢırmadan yapınız. 

4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz. 

5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruĢturmayınız ve gereksiz 

iĢaret koymayınız. 

6. Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği iĢaretlenecektir. Birden fazla iĢaretleme yapmanız duru-

munda o soruya verdiğiniz cevap yanlıĢ sayılacaktır. 

7. Testte yanlıĢ cevaplar, doğru cevaplardan düĢülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iĢaret-

lemek yararınıza olabilir. 

8. Soru kitapçığındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 

9. Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Gazi Üniversitesi 

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve AraĢtırma Merkezi’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının 

çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerek-

li cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peĢinen kabullenmiĢ sayılır. 
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1. AĢağıdakilerden hangisi “gündem belir-

leme” kuramını / yaklaĢımını doğru bi-

çimde ifade eder? 

 

A) Medya insanların nasıl düĢüneceklerini 

(düĢüncenin içeriğini), nasıl karar vere-

ceklerini belirler. 

B) Medyanın olaylara verdiği önem ve 

öncelik, bir süre sonra kamuoyunun da 

önem ve önceliği haline gelmektedir.  

C) Kamuoyunun bu konuya dikkatinin çe-

kilmiĢ olmasından ziyade, kiĢilerin ne 

düĢündüğü önemlidir. 

D) Medya, halkın gündeminde olan konu-

lardan farklı olarak sürekli biçimde 

kendi gündemini oluĢturur.  

E) YaklaĢım, medya yorum ve eleĢtirileri-

nin halkın gündemine etki etmediğini 

ileri sürer.  

 

 

 

 

 

 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi Gerbner’in 

“ekme kuramı”na göre doğru bir ifa-

dedir?  

 

A) Medyanın etkisi anlık ve geçicidir.  

B) Medya, bu anlamda bireyi yalnızlaĢtı-

ran bir araçtır.  

C) Televizyon gerçekliği yansıtan bir araç 

olarak yaĢadıkları dünyaya göre dav-

ranmalarını öğütler.  

D) Özellikle televizyonun etkisine fazla 

açık olan kesimler, gerçek dünyadan 

uzaklaĢırlar ve televizyon üzerinden ta-

nıdıkları dünyayı daha fazla gerçek ola-

rak görürler. 

E) Televizyon, belirli bir sınıfın kültürünü 

ve hayal dünyasını değil, her kesimin 

hayal dünyasını yansıtır. 

3. “Shannon ve Weaver anlamın iletide 

içerildiğini düĢünür. ĠletiĢim modeli ile-

tinin kusursuz Ģekilde gönderilmesi için 

ortaya çıkan teknik sorunların çözüle-

bilmesi için ortaya atılmıĢtır. ĠletiĢimin 

tek yönlü bir süreç olduğunu savuna-

rak, toplumdaki bireyleri etkilemeye 

yönelik kitle iletiĢim araçları politikala-

rına kapı açmıĢlardır.” görüĢünden ha-

reketle Shannon ve Weaver modeline 

göre aĢağıdakilerden hangisi modeli en 

iyi ifade eder?  

 

A) Modelde kaynak pasiftir, ileti seçimi-

nin karar sürecine katılmaz.  

B) Seçilen ileti aktarıcı tarafından, kanal 

aracılığıyla alıcıya gönderilmesinde bir 

sinyalden söz edilmez.  

C) Shannon ve Weaver modeli, iletiĢimi 

basit ve doğrusal bir süreç olarak gör-

mez. 

D) Bilgi kuramı üzerine temellendirdikleri 

bu modelde, bilgi aktarımından ziyade 

insanın duygusal durumu göz ardı 

edilmez. 

E) Model matematiksel bir kuram niteli-

ğinde olup iletiĢim sürecini kaynaktan 

gönderilen iletinin kanal aracılığı ile 

hedef kitleye ulaĢması olarak nitelen-

dirmektedir. 
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4. Gönderici ya da profesyonel akıl, kitleye 

aktarmak istediği mesajı bir kanalla ya da 

araçla iletir. “Kanal, sinyali taĢıyan her-

hangi bir fiziksel araçtır. Kanal fiziksel 

olabilir (sesimiz, bedenimiz), teknik olabi-

lir (telefon) ya da toplumsal olabilir (okul-

larımız, gazeteler vb). Kanal, mesajın 

göndericiden alıcıya iletildiği yoldur.” gö-

rüĢünden hareketle, ĠletiĢimci M. McLu-

han’ın duyu organları üzerindeki etkileri-

ne göre sıcak ve soğuk medya olmak üze-

re ikiye ayrılabilir.  

 

AĢağıdakilerden hangisi sıcak medya 

kategorisinde yer almaz? 

 

A) Kitap 

B) Dergi  

C) Gazeteler 

D) Sinema ve Televizyon 

E) Radyo  

 

5. Liberal ve eleĢtirel kuramlar arasındaki 

farklılıkları aĢağıdakilerden hangisi or-

taya koymaktadır?  

 

A) Liberal yaklaĢımlarda, iletiĢim iletilerin 

aktarılması olarak görülürken, eleĢtirel 

kuramlarda anlamların üretimi ve deği-

Ģimi olarak görülür. 

B) Liberal yaklaĢımlar, Marksizme daya-

nırken, eleĢtirel kuramlar iĢlevselciliğe 

dayanır. 

C) Liberal ve eleĢtirel yaklaĢımlarda sade-

ce toplumsal oluĢumda iletiĢimin rolü 

önemlidir. 

D) Liberal yaklaĢımlarda göstergebilim, 

psikoloji, dilbilim gibi toplum bilim-

lerden faydalanılırken, eleĢtirel kuram-

larda sosyoloji, siyaset bilimi, sosyal 

psikoloji bilimlerden faydalanılır. 

E) Liberal yaklaĢımlarda toplumsal ileti-

Ģime dikkat çekilirken, eleĢtirel kuram-

larda pozitivizmin önemine daha geniĢ 

bağlamının önemine dikkat çekilir.  

6. “Amerikalı siyaset bilimcisi Lasswell, 

bir iletiĢim eylemini tanımlamanın en 

uygun yolunun, bazı sorulara cevap 

aramak olduğunu belirtmektedir. 

Lasswell, etki konumunu temel sorun 

olarak ele alır ve iletilerin her zaman 

etkileyici olduğunu varsayar.” iddiasın-

dan hareketle aĢağıdakilerden hangisi 

Lasswell ĠletiĢim Modelinin temel soru-

ları olarak tanımlanamaz? 

 

A) Kim 

B) Neyi 

C) Hangi kanaldan, kime  

D) Ne zaman 

E) Hangi etkiyle 

 

 

7. Fransız düĢünür Jean Baudrillard, “Simu-

lasyon Kuramı”yla McLuhan’ın fikirlerini 

daha ileri götürerek teknolojinin tarihsel 

geliĢimi ve etkileri konusunda daha kap-

samlı görüĢler geliĢtirmiĢtir.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Baudrillard’ ın 

“Simulasyon Kuramı”yla ilgilidir? 

 

A) Simülasyon bir araç, bir makine, bir 

sistem, bir olguya özgü iĢleyiĢ biçimi-

nin incelenme, gösterme ya da açıkla-

ma amacıyla bir maket ya da bilgisayar 

programı aracılığıyla doğal bir Ģekilde 

yeniden üretilmesidir.  

B) Simülasyon sonucu ortaya çıkan simü-

lakr gerçeğin kendisi olarak kabul edi-

lir.  

C) Hipergerçeklik ya da sanal gerçeklik 

denilen Ģey, gerçeğin simüle edilmiĢ 

Ģeklidir. 

D) Bu görüntüye Baudrillard, reel gerçek-

lik de demektir.  

E) Bu düzeyde gerçeklik ile sanal olan 

birbirine karıĢmaz. Birini diğerinden 

ayırt etmek mümkündür.  
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8. Marshall McLuhan “medium is messa-

ge (araç mesajdır)” önermesi ile ilgili 

aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) McLuhan’a göre bir mesajdan daha 

önemli olan Ģey o mesajın iletildiği 

mecradır, yani araçtır.  

B) McLuhan’ın teorisinde “biçim” değil 

“içerik” önemlidir.  

C) McLuhan’ın teorisinde asıl etki içerikte 

kodlanan anlamla inĢa edilmektedir.  

D) McLuhan çalıĢmalarında mesaj önemli 

değildir. 

E) McLuhan’a göre araç her zaman ikin-

cildir.  

 

 

9. Wilbur Schramm’ın geliĢtirdiği modelin 

temel yapı taĢı medya örgütü ya da ileti-

Ģim araçlarıdır. Schramm kitle iletiĢim 

araçlarının öncelikle grubu etkilediğini ve 

gruptan bireye yansıyan bir iĢleyiĢ süreci-

ne sahip olduğunu ileri sürer.  

 

Schramm’ın modeline göre aĢağıdaki-

lerden hangisi söylenemez? 

 

A) Kitle iletiĢim araçlarına her gün gelen 

birçok içerik/ileti, iletiĢimci tarafından 

değerlendirilir ve seçeceklerini hedef 

kitlesine aktarır.  

B) ĠletiĢimci kendisine gelen içeriği/iletiyi 

değiĢtirerek, yorumlayarak, yeniden 

üreterek hedef kitlesine aktarır.  

C) ĠletiĢim araçlarının ulaĢtığı bireylerin 

ait olduğu birincil ve ikincil gruplar 

vardır.  

D) Kitle iletiĢim araçlarından alınan ileti-

ler birey tarafından anılan grupların 

üyelerine ulaĢtırılır. 

E) Schramm’da toplum diğer haberleĢme 

birimleri gibi hem kod açımlayıcısı, 

hem yorumlayıcı, hem de kodlayıcı 

olarak görev yapmaktadır.  

 

10.  “Matematiksel iletiĢim modelinde gön-

derilecek enformasyon, olası iletiler 

arasından seçilir. Burada iletilerin sayı-

sı arttıkça seçimde olasılık önemli bir 

rol oynamaya baĢlar.” görüĢünden ha-

reketle bu modele iliĢkin aĢağıdakiler-

den hangisi uygundur?  

 

A) Matematik iletiĢim kuramında iletiĢim 

sürecinde iletiĢimcinin gelen içe-

rik/iletiler arasından seçim yapma öz-

gürlüğü sınırlıdır.  

B) Matematiksel iletiĢim kuramında ileti-

Ģim, alıcıdan vericiye doğrudan aktarı-

lan bir süreçtir.  

C) Hedef kitlenin tepkisi kaynak gönderil-

diğinde iletiĢim süreci tamamlanmıĢ 

kabul edilir.  

D) Matematiksel iletiĢim kuramının taĢı-

dığı teknolojik boyut ve matematiksel 

iletiĢim modeli hiçbir biçimde diğer 

yaklaĢımlar tarafından dikkate alınma-

mıĢtır.  

E) Kuramın özellikle 1910-1920 döne-

minde daha anlamlı olduğu ve üzerinde 

düĢünüldüğü belirtilmektedir.  
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11. “EĢik bekçisi veya kapı tutucu terimi bir 

mesaj kitle iletiĢim araçlarından bireysel 

izleyici ya da dinleyiciye geçerken bu me-

saja müdahale edenleri anlatır. Bu kavra-

mı ilk kez Kurt Lewin, karar verme meka-

nizmasını araĢtırdığı çalıĢmasında kul-

lanmıĢ, enformasyonun daima belirli ka-

nallardan geçtikten sonra bireylere ulaĢtı-

ğını ileri sürmüĢtür.  

 

AĢağıdakilerden hangisi bu terimi doğ-

ru ifade etmektedir?  

 

A) EĢik bekçileri, her zaman gerçekliği ol-

duğu gibi hedef kitlelerine iletir.  

B) EĢik bekçileri, bir mesajın gönderici-

den alıcıya giderken geçtiği kiĢiler ya 

da gruplar olabilir. 

C) EĢik bekçilerinin ana iĢlevi olayları, ge-

liĢmeleri, değerlendirmeleri müdahale 

etmeden iletmektir.  

D) EĢik bekçileri iletilerle/mesajlarla ilgili 

sadece hedef kitlenin tepkisi üzerinde 

yetki kullanırlar.  

E) EĢik bekçileri bilgi ve denetim yapma-

dan mesajlar kamuoyuna ulaĢtırılmak-

tadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. “Kanaat önderi iletiĢimde en önemli rol 

oynayan grup üyesi olarak düĢünülebi-

lir. Kanaat önderi, iletiĢimi grubun 

dünya görüĢüne göre biçimlendirerek, 

saygı duyulan bir önder, dolayısıyla gü-

venilir bir kaynak olarak etkide bulu-

nur.” iddiasından hareketle kanaat ön-

derine iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi 

yanlıĢtır? 

 

A) Bireyler toplumda yalnız değildir ve 

diğerleriyle etkileĢim içerisindedir. 

Birbirleriyle görüĢ alıĢveriĢinde bulu-

nurlar, çeĢitli düzeylerde iliĢkiler içinde 

olurlar. 

B) Toplumdaki bazı bireyler diğerlerine 

göre daha ön plandadır ve bu nedenle 

çevrelerindeki kiĢiler üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. 

C) Bireyler kitle iletiĢim araçlarından 

gönderilen iletileri kendi yaĢam pratik-

lerine katmadan önce, güvendikleri bir-

takım kiĢilerin görüĢlerine baĢvururlar 

ve iletileri bu yolla benimserler. 

D) Kanaat önderleri bilgi, eğitim düzeyi, 

ekonomik konum, entelektüel sermaye 

vb.) özellikler bakımından toplumda 

öne çıkmıĢ kiĢilerdir ve çevrelerinden 

saygı görürler. 

E) Bireyler kitle iletiĢim araçlarından 

gönderilen iletileri birbirleriyle pay-

laĢmazlar. 
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13. Ġki AĢamalı ĠletiĢim AkıĢı, “kitle toplumu 

kuramlarının tersine, çoğulcu bir toplum-

da kitle iletiĢim mesajlarının akıĢının ka-

naat önderlerince dolayımlandığını öne 

süren bir yaklaĢımdır”.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Lazarsfeld'in 

kullandığı bir kavram olan 'Ġki AĢamalı 

AkıĢ' modelinin temel varsayımların-

dandır?  

 

A) Bireyler toplumdan izoledirler, diğer 

insanlarla etkileĢimler çok sınırlıdır, 

böylece daha heterojen bir yapı vardır.  

B) Kitle iletiĢim araçlarından gönderilen 

iletilere tepki anında ve doğrudan olur. 

C) Gelen mesaj alıcı tarafından doğru ola-

rak algılanır ve kabul edilir.  

D) Kitle iletiĢim mesajları karĢısında bi-

reyler eĢit değildir, fakat iletiĢim süreci 

içinde farklı rolleri vardır.  

E) Toplumdaki bireyler birbirleri üzerinde 

eĢit etki ve statüye sahiptir.  

 

 

14. “Bilgi Açığı Kuramı kitle iletiĢim araç-

larının toplumun her kesimini eĢit de-

recede bilgilendirme konusunda baĢarı-

sızlığını açıklamaya çalıĢan bir hipotez 

olarak 1970 yılında ortaya çıkmıĢtır. Bu 

hipoteze göre, kitle iletiĢim araçları top-

lumun her kesimini eĢit derecede bilgi-

lendirmemekte ve toplum kesimleri 

arasında var olan bilgi açığı daha da 

geniĢlemektedir.” görüĢünden hareketle 

bilgi açığının oluĢmasında aĢağıdaki-

lerden hangisi etkili değildir? 

 

A) ĠletiĢim becerileri  

B) EĢik bekçileri 

C) Önceden verilmiĢ olan bilgiler  

D) Bilginin kabulü  

E) Kitle iletiĢim araçlarının doğası 

 

15. Suskunluk sarmalı anonim bir toplumda 

bağlılığın, değerler ve hedefler üzerindeki 

yeterli bir anlaĢma düzeyi aracılığıyla sü-

rekli olarak sağlanmak zorunda olduğu 

varsayımı üzerine kuruludur. Bu anlaĢma 

Neuman tarafından kamuoyu olarak ta-

nımlanmaktadır. 

 

AĢağıdakilerden hangisi Suskunluk 

sarmalı kuramının varsayımlarından-

dır? 

 

A) Toplum “sapkın” bireyleri de kendile-

rinden kabul eder ve gruba alırlar. 

B) Bireyler sürekli olarak toplum içerisin-

de kalarak kendilerini güvende hisse-

der. 

C) Toplumdaki her birey cesaretle kendi 

fikirlerini açıklayabilir, savunabilir.  

D) Sarmalın oluĢmasında medya temel bir 

rol oynamaz.  

E) Ġnsanlar kendi fikirlerinin kamuoyunda 

kabul gördüğüne inanırlarsa, özel ve 

kamusal tartıĢmalarda yüksek sesle ko-

nuĢma cesareti bulurlar.  
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16. EleĢtirel düĢünmenin bilgiyi etkili bir 

Ģekilde kazanma, değerlendirme ve kul-

lanma yeteneklerine ve eğilimlerine da-

yandığı belirtilirken aĢağıdakilerden 

hangisi eleĢtirel düĢünmenin beĢ temel 

boyutu içerisinde yer alır?  

 

A) Tutarsızlık ve ayrıĢtırma 

B) Uygulanabilme 

C) Yansıtma 

D) Yetersizlik 

E) ĠletiĢim kuramama 

 

 

 

 

17. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünmenin özelliklerinden biri değildir? 

 

A) Katılma 

B) Yargılama 

C) Bilginin geliĢtirilmesi 

D) Sorgulama 

E) Eksiklik ve yanlıĢlıkları ifade etme 

 

 

 

 

18. “Bireyin ne yapacağına ve neye inana-

cağına karar vermesi için çözümleyici, 

değerlendirmeye yönelik bilinçli yargı-

larda bulunması ve bu yargıları ifade 

etmesi" olarak yeteneklerden ve eğilim-

lerden oluĢtuğu iddia edilen eleĢtirel 

düĢünmeye iliĢkin aĢağıdaki eğilimler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Durumu parçalarıyla göz önüne alma 

B) Nedenler aramama 

C) Bilgilendirmeyi önemsememe 

D) Güvenilir kaynakları kullanma ve kul-

lanılan kaynakları belirtme 

E) Ana noktaya bağlı kalmaya çalıĢmama 

 

19. AĢağıdakilerden hangisi “kendi düĢün-

ce süreçlerimizin bilincinde olarak, 

baĢkalarının düĢünce süreçlerini göz 

önünde tutarak, öğrendiklerimizi uygu-

layarak kendimizi ve çevremizde yer 

alan olayları anlayabilmeyi amaç edi-

nen aktif ve organize zihinsel süreç” 

olarak tanımlanan eleĢtirel düĢünme 

becerilerindendir? 

 

A) Yorumları olduğu gibi kabul etme 

B) Farklı bakıĢ açılarına kapalılık 

C) Çıkarsama yapabilmedeki yetersizlik 

D) Tercih ve verileri açıklayabil-

me/tartıĢabilme  

E) Değerlendirmeyi gereksiz görme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. “Bir problem durumunu bilimsel, kül-

türel ve sosyal standart ölçülere göre 

tutarlılık ve geçerlilik bakımından yar-

gılama ve değerlendirmede iĢe koĢulan 

tavır, bilgi ve beceri süreçlerinin bütü-

nüdür.” Ģeklinde tanımlanan eleĢtirel 

düĢünme aĢağıdakilerden hangisini 

kapsar? 

 

A) Kendisine göre sübjektif çıkarsamaları 

yapmak  

B) Tümevarım muhakeme ve değerlen-

dirme yapabilme becerileri 

C) Problem yaratma 

D) Duygusal bağ kurma 

E) Sorgulama ve araĢtırma davranıĢları 
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21. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünmenin temel özellikleri arasında yer 

alır?  

 

A) EleĢtirel düĢünme muhakemeye-akıl 

yürütmeye- dayalıdır. 

B) EleĢtirel düĢünmede duygular göz ardı 

edilmemelidir. 

C) EleĢtirel düĢünme sürecinde elde edilen 

çıkarımların uygun, geçerli ve sağlam 

kanıtlara dayalı olmasına gerek yoktur, 

geliĢi güzel olması sakınca teĢkil et-

mez. 

D) EleĢtirel düĢünme yüzeysel düĢünmeyi 

gerektirir: Bir düĢünceyi geliĢtirmek, 

baĢkasına ve kendine ait düĢünceleri 

duygusal bir Ģekilde değerlendirmeyi 

gerektirir. 

E) EleĢtirel düĢünme farklı görüĢleri dik-

kate aldığı için odaklanmaya gerek 

yoktur: Birçok farklı amaçlarla düĢün-

meyi gerektirir. Bu amaçlar ise, bireyin 

ne yaptığı veya neye inandığıyla ilgili 

olarak karar vermesini gerektirmez.  

 

 

 

 

 

 

 

22. EleĢtirel düĢünme ile ilgili evrensel bazı 

beceriler belirlenmiĢtir.   

 

AĢağıdakilerden hangisi düĢünme ile il-

gili belirlenen evrensel becerilerden bi-

ridir? 

 

A) Duygusal çıkarsama 

B) Sorgulama ve değerlendirme 

C) Aynen kabul etme ve yorum yapmama 

D) Düzenleme yapmadan ve düĢünmeden 

karar verme 

E) Yenilikleri dikkate alma 

 

23. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünme becerisi olarak değerlendiril-

mez? 

 

A) KuĢku temelli sorgulayıcı bir yaklaĢım-

la konulara bakma 

B) Yorum yapma ve karar verme becerisi 

C) Sebep-sonuç iliĢkilerini bulma 

D) Herkesin inandığını kabul etme 

E) Ayrıntılarda benzerlik ve farklılıkları 

yakalama 

 

 

24. EleĢtirel düĢünme ile ilgili aĢağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

A) Derinlemesine düĢünmeyi gerekli kıl-

maz. 

B) Ġnsanları olduğu gibi kabul etmeyi ge-

rektirir. 

C) Aktif, amaçlı ve bilinçli olmayı gerekti-

rir. 

D) Sorgulama ve yargılamayı insan hakkı-

na saygısızlık olarak değerlendirir. 

E) Neye inanıp inanmayacağı ve ne yapı-

lacağı konusunda düĢünmeyi gereksiz 

görür.  

 

 

 

25. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünmenin boyutları olarak değerlendi-

rilir? 

 

A) Sorunu görmeme 

B) Sorunun çözümü için mevcut bilgiyi 

yeterli görme  

C) Ġlgili ve sonuca götürücü varsayımları 

seçme ve formüle etme 

D) Sorunun insanları nasıl etkileyeceğini 

dikkate alma 

E) Genel geçer sonuçlar çıkarma ve çıkar-

samaların geçerliğini tartıĢmama 
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26. “Bireylerin eleĢtirel düĢünmeye yönelik 

eğilimleri onların bu beceriyi daha et-

kin kullanma olasılığını arttırır.” görü-

Ģünden hareketle aĢağıdakilerden han-

gisi eleĢtirel düĢünme eğilimlerinin özel-

likleri olarak tanımlanamaz? 

 

A) Doğruyu arama ve sistematiklik 

B) Analitiklik 

C) Açık fikirlilik 

D) Meraklılık 

E) Kendine güven eksikliği 

 

 

 

27. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel düĢü-

nen bireyin, bu süreç içinde göstereceği 

belli davranıĢlardan biridir?  

 

A) Bilgi edinmeye çalıĢma 

B) Her kaynağı geçerli ve güvenilir kabul 

etme 

C) Ġçinde bulunduğu durumu dikkate al-

madan karar verme 

D) Temel konu ile ilgili düĢüncesini ge-

rektiğinde değiĢtirebilme 

E) Genel kabulleri benimseme ve geçerli 

kabul etme 

 

 

 

 

28. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünme sürecinin aĢamaları olarak ele 

alınmaktadır?  

 

A) Değer iddiaları ile doğrulanabilir olgu-

ları bir kabul etme 

B) Bir iddia ve nedenlerin uygun olanları-

nı olmayanlardan ayırt etme 

C) Bir ifadenin doğruluğundan daha çok 

ifadeyi önemseme 

D) Önyargıları önemsemeden karar alma 

E) AlıĢkanlıkları dikkate alma 

 

29. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünme ile nitelikliyi niteliksizden, doğ-

ruyu yanlıĢtan ayırt edebileceğimiz öz-

gürce seçim yapmamızı ve değerlen-

dirmemizi sağlayan bir süzgece sahip 

olabileceğimizi gösteren özellikler ola-

rak değerlendirilir? 

 

A) Güven sorunu yaĢayan 

B) Sorgulamayan 

C) Seçici davranmayan ve elemeyen  

D) BaĢkalarının takipçisi değil yol açıcısı 

olan 

E) Ben olsaydım ne yapardım diye sorma-

yan, egosunu önemsemeyen 

 

 

 

30. AĢağıdakilerden hangisi eleĢtirel dü-

Ģünmenin gereklerinden biri değildir?  

 

A) Kendi düĢünce süreçlerimizin bilincin-

de olmak 

B) BaĢkalarının düĢünce süreçlerini göz 

önünde tutmak 

C) Yeni fikirlere mesafeli olmak 

D) Öğrendiklerimizi uygulayarak kendi-

mizi ve çevremizde yer alan olayları 

anlayabilmemizi amaç edinmek 

E) Gözlem ve bilgiye dayanarak sonuçlara 

ulaĢmak 

 

 

 

 

31. AĢağıdakilerden hangisi dijital dünya 

bileĢenleri içerisinde yer alır?  

 

A) EtkileĢimsizlik 

B) Hipergerçeklik 

C) Toplumsallıktan kaçınma 

D) Ġzolasyon 

E) Bireylerin diledikleri kiĢilerle iletiĢime 

geçebilme zorluğu 
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32. Dijital kültür aĢağıdaki alanlardan 

hangisini içerir? 

 

A) Dijital kültüre eriĢim için gerekli olan 

bilgisayar, mobil telefonlar, dijital ka-

meralar, modern televizyonlar gibi tek-

nik ekipmanlar 

B) Bilgiye ulaĢmada engeller koyma  

C) Dijital kültürün oluĢturduğu ulaĢılabi-

lirlik durumu sayesinde bir bilgi top-

lumuna dönüĢmek için önemli ve yeter-

li bir değer yaratamaması 

D) Geleneksel araçları kullanma  

E) Dijital olmayan platformlarda yaratıl-

mıĢ kültürel elementler 

 

 

 

 

 

 

 

33. Ġçinde bulunduğumuz dijital çağın ya-

pısını tanımlamaya yardımcı olan diji-

tal kültür kavramı için aĢağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 

A) Dijital kültür, aynı anda farklı mecrala-

ra ulaĢabilme özelliği ile sosyalleĢme 

pratiğini azaltmaktadır. 

B) Dijital kültür, teknoloji ve iletiĢim iliĢ-

kisinin potansiyelini göz ardı etmekte-

dir.  

C) Bilgisayar ve internetin yaĢantımıza 

girmesiyle hızla geliĢen koĢullarda, bi-

reyler artık sayısız ve sınırsız düzeyde 

bir iletiĢim imkanı bulmaktadır. 

D) DeğiĢen bu yeni kültürel dünyaya uyar-

lanan bireyler gibi iliĢkiler, kimlikler 

ve dolayısıyla benlikler de hızla nostal-

jik bir hal almaktadır. 

E) Dijital dünyadaki performans alanı olan 

sosyal ağlar, faydalı iĢlevlerine rağmen 

dijital kültürel pratiklerin sergilenmesi-

ne zemin yaratamamaktadır.  

34. GeliĢen değerler sisteminin ve bir dizi 

beklentinin çevrimiçi kullanıcılar ile 

birlikte bilgi ve haber medyası üretici-

leri tarafından ifade edilmesi olarak di-

jital kültürün meydana gelmesinde aĢa-

ğıdakilerden hangisi yer alır?  

 

A) Medyadan uzaklaĢma 

B) PaylaĢımın azalması 

C) Medyanın etkisizleĢtirilmesi 

D) Ġçeriğin kullanıcı tarafından yaratılması 

E) PaylaĢımlara ve geri bildirime kapalılık 

 

 

35. Dijital kültür ve çevrimiçi sosyal ağlarda 

iletiĢimde bulunabilen bireyler içerik üre-

tebilmelerinden dolayı doğrudan doğruya 

toplumsal, kültürel ya da siyasal alanlarda 

anlam üretimine katılabilmektedirler.  

 

Kültürel anlamda aĢağıdakilerden han-

gisi bunun olumsuz yanlarından biri 

değildir? 

 

A) PaylaĢımlara anında cevap verebilme 

B) Ġletilerin sayısal çokluğu 

C) Manipülasyona açık olması 

D) SosyalleĢmenin yalıtılmıĢ koĢullarda 

gerçekleĢmesi 

E) Bireyi geçici sosyal iliĢkilerin içinde 

oyalaması gibi nedenlerden dolayı çev-

rimiçi ve çevrimdıĢı bu iki farklı ya-

Ģam, birbiriyle örtüĢtüğü kadar çeliĢ-

mesi 

 

36. AĢağıdakilerden hangisi dijital kültü-

rün özelliklerinden biridir? 

 

A) Programsızlık ve yaratıcılıktan uzak-

laĢma  

B) YavaĢlama 

C) Parçalanmaya kapalılık 

D) Kullanıcının pasif tüketiciliği 

E) GörselleĢtirme 
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37. Dijital teknolojinin günden güne geliĢme-

siyle beraber artık her kullanıcı bir dijital 

kimliğe sahiptir. Belki de dijital hayatın 

bu kadar sevilip kısa sürede benimsenme-

sinin en büyük faktörlerinden bir tanesi, 

kiĢinin düĢüncelerini rahat ve özgür bir 

Ģekilde sosyal medya gibi platformlarda 

ifade edebilmesidir.  

 

AĢağıdakilerden hangisi bunu destekle-

yen nedenlerdendir? 

 

A) Katılımcılar; sosyal medyadaki katı-

lımcılar birbirlerini pasifize eder. 

B) Kabul Görme; toplumda kabul görme-

miĢ insanları dahi önemli bir birey ko-

numuna alarak geri bildirim sağlar. 

C) Tek Yönlü ĠletiĢim; katılımcılarına tek 

yönlü iletiĢim sağlar. 

D) Destekleme; bu araçlar beğenme, yo-

rum yapma ve bilgi paylaĢımında bu-

lunma gibi konulardan kaçınırlar, bir-

birlerine destek vermezler. 

E) Açıklık; sosyal medya araçları geribil-

dirime izin vermez ve sınırlı kiĢiye izin 

verir. 

 

 

 

 

 

38. Dijital kültür, bilgisayar ve internet gibi 

araçların ortaya çıkıĢıyla güçlenen, kül-

türel üretimde dijital ortamların özel-

liklerini arayan ve dijital ortamlarla 

bağı bulunan bir kültürel ortam olarak, 

aĢağıdakilerden hangisi ile açıklanabi-

lir? 

 

A) PaylaĢımlar yapabilme 

B) Basılı materyallere dokunabilme 

C) PaylaĢımlara kapalı olma  

D) Teknolojiye sınırlı eriĢim 

E) Yüz yüze iletiĢime ağırlık verme 

 

39. Dijital kültür “dijital devrim, bilgisayar 

ve iletiĢim/telekomünikasyon gibi dijital 

cihazların hızlı bir Ģekilde etkilerini an-

latan bir son terimdir.” iddiasından ha-

reketle dijital kültürle ilgili aĢağıdaki-

lerden hangisi doğrudur? 

 

A) Dijital kültür; evrensele eriĢim, kimli-

ğin olumlanması, aidiyetin yakalanma-

sı, bireyin ve/veya bilginin daha geniĢ 

zaman ve uzamda anlam kazanmasıdır. 

B) Dijital kültürü oluĢturan/olumlayan 

teknolojiler; herkesin bilgi gereksini-

mini karĢılamaya yardımcı olurken ay-

nı zamanda herkesin bilgi potansiyelin-

den yararlanma yeteneğini kısıtlamak-

tadır. 

C) Dijital ortamın oluĢmasına rağmen in-

san ve evreni aynı kalmıĢtır.  

D) Dijital kültür özellikle, uzun zamanda 

gerçekleĢen, toplumsal değiĢimin za-

mana yayılması ve teknolojik dönü-

Ģümlerin yaĢanmasıyla iliĢkili değildir. 

E) Dijital kültür, bilginin yerelleĢme ve 

bölgeselleĢmesine katkıda bulunduğu 

gibi aynı zamanda bilgiye daha özel ve 

sınırlı alana hapsetmektedir.  
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40. “Dijital kültürün, bir araya gelmeleri 

destekleyen teknolojisinin Ģimdi-burada 

durumu bireyin/bilginin anlamını ve 

alanını ortaya koymaktadır.” görüĢünü 

aĢağıdakilerden hangisi desteklemez? 

 

A) Dijital kültür, bireyi/bilgiyi kullandığı 

teknolojiden tanıyan/anlamlandıran bu 

kültür yapısının itkisini Ģüphesiz daha 

fazla katılımcı ve daha kiĢisel bilgi 

paylaĢımları oluĢturmaktadır. 

B) Dijital kültürde; bilginin güç olarak ka-

bul ediliĢi, bilginin dağıtımına ve pay-

laĢımına evirilmiĢ durumdadır. 

C) Dijital kültürün, bir araya gelmeleri 

destekleyen teknolojisinin Ģimdi-

burada durumu bireyin/bilginin anla-

mını ve alanını ortaya koymaktadır. 

D) Dijital kültürde bilgisel ve bireysel tek-

nolojiler, özünde kültürün doğasını da 

etkilemez. 

E) Dijital kültürün izci ve takipçi doğasın-

da her Ģeyin bir yeri ve önemi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Stratejik iletiĢim aĢağıdaki alanların 

hangisinde kurumun potansiyelini ger-

çekleĢtirmesi olarak nitelendirilir? 

 

A) Hedef belirleyememe 

B) Personele stres yönetimi eğitimi verme 

C) Kurumsal bilgi eksikliği 

D) ĠletiĢim beceri yetersizliği 

E) Personel motivasyonu eksikliği 

 

42. Stratejik iletiĢim süreci planlanırken 

dikkat edilmesi gerekenler içerisinde 

aĢağıdakilerden hangisi yer alır? 

 

A) Ġletinin, amaca uygun olarak alınması 

sağlanır. Ġletinin algılanması, çözüm-

lenmesi ve anlaĢılması iletiĢimin akıĢı-

na bırakılmaz. 

B) Mesaj kodlanırken, spesifik kodlar kul-

lanılarak özellikle kodların çözümü 

güçleĢtirilir. 

C) Mesajın amaçlanan hedefin dıĢında 

kullanılması için de gerekli önlemler 

alınır. 

D) Ġleten, mesajın iletilmesi konusunda so-

rumluluk üstlenmez.  

E) ĠletiĢim için teknoloji önemli değildir, 

önemli olan içeriktir.  

 

 

 

43. Stratejik iletiĢim ile ilgili aĢağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Stratejik iletiĢim salt en uygun mesajın 

ilgili topluma ulaĢtırılmasını, kamuo-

yunun bilgilendirilmesini amaçlayan 

kaynak odaklı pasif bir iletiĢim süreci-

dir.  

B) Stratejik iletiĢim, belirlenmiĢ mesajla-

rın kurumun vizyon ve hedeflerine uy-

gun Ģekilde ilgili toplum ile paylaĢıl-

masını sağlayacak aktif bir iletiĢim sü-

recidir. 

C) Stratejik iletiĢim, kamuoyu algısını ve 

kamuoyunu etkilemeyi dikkate alma-

yan bir iletiĢim sürecidir.  

D) Stratejik iletiĢim, bireyin vizyonunu ve 

kiĢisel özelliklerini ortaya koyduğu bir 

iletiĢim sürecidir. 

E) Stratejik iletiĢim bireyin stratejik he-

defleri ile niyet ve maksadını, eylem ve 

söylemlerini ilgili kamuoyuna sadece 

ileten bir iletiĢim sürecidir.  

 



A 

12 

  A 

44. AĢağıdakilerden hangisi direkt stratejik 

iletiĢimin çalıĢma konusu olduğu alan-

lardan biri değildir? 

 

A) Halkla iliĢkiler 

B) Bilgi yönetimi 

C) Kamu diplomasisi  

D) Oyunlar 

E) Algı ve itibar yönetimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. “Stratejik iletiĢim, tutum ve davranıĢ-

ları etkilemeye yönelik bir stratejidir.” 

görüĢünden hareketle stratejik iletiĢim 

yönetimi için aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi uygundur?  

 

A) Stratejik iletiĢim yönetimi, verilecek 

mesajların oluĢturulması, veriliĢ tarzı, 

kısa ve öz mesajların yapılandırılması 

ile ilgilidir. 

B) Stratejik iletiĢim yönetimi yeni tekno-

lojilerle ilgilenmez.  

C) Stratejik iletiĢim yönetimi mesajlarda 

sürekli tekrar gerektirmeyen, genel ifa-

de ve sözcüklerin seçilmesini gerekli 

kılar. 

D) Stratejik iletiĢim yönetimi mesajların 

hedef kitleye iletilmesinde araç seçimi-

ni önemsemez.  

E) Stratejik iletiĢim yönetimi, devletlerin 

iletiĢim faaliyetlerini kurumların inisi-

yatifine bırakır ve devlet politikalarını 

bütüncüllükten uzak yapılmasını amaç-

lar.  

 

46. Stratejik iletiĢim ile ilgili aĢağıdakiler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Stratejik iletiĢim basit ve tek taraflı bir 

bilgi paylaĢımıdır. 

B) Stratejik iletiĢim kısa vadeli stratejik 

hedeflere ulaĢmayı amaçlar.  

C) Stratejik iletiĢim kodlanmıĢ mesajların 

yer ve zaman dikkate alınmadan uygun 

araçlarla öngörülemeyen etkiler hedef-

lenerek gerçekleĢtirilir.  

D) Stratejik iletiĢim belirli aralıklarla ve 

kapalı bir süreçle ilgili (veya hedef) 

kamuoyu ile paylaĢılmasını ve kamuo-

yunun bilgilendirilmesini amaçlayan 

bir yetenektir. 

E) Stratejik iletiĢim planlamacısının da ni-

hai hedefi, kesin zaman ve yerinde 

azami bilgi gücünü toplayarak kuru-

mun stratejik hedeflerinin ilgili kamuo-

yu tarafından en iyi Ģekilde anlaĢılma-

sını ve kamuoyunun etkilenmesini sağ-

lamaktır. 

 

 

 

 

47. Kamuoyunu ikna amacı güden, kamuo-

yunun mevcut tutum ve davranıĢlarını 

da dikkate alan, tutum ve davranıĢla-

rındaki değiĢimleri ölçen aktif bir etki-

leme süreci” olarak stratejik iletiĢim 

aĢağıdakilerden hangisini dikkate alır? 

 

A) Ġlgili hedef kitlenin ön ĢartlanmıĢlığı 

olmamasını 

B) Ġlgili hedef kitlenin yanlıĢ bir algılama 

içine düĢmesini  

C) Ġlgili hedef kitlenin algıları bulunma-

masını 

D) Ġlgili hedef kitlenin iletiĢim sürecinde 

pasif bir değiĢken olmasını 

E) Ġlgili hedef kitlenin her olayda ve her 

zaman aynı tutumu takınmasını 
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48. “Neden stratejik iletiĢim modeline ihti-

yaç duyulmuĢtur?” sorusuna cevap ve-

rebilmek için geleneksel iletiĢim model-

liyle stratejik iletiĢim modeli arasındaki 

farklara iliĢkin aĢağıdakilerden hangisi 

doğrudur?  

 

A) Geleneksel iletiĢim modelinde iletiĢim 

ortamı pasif kaynak, aktif alıcı ile dıĢ 

etkilere açık bir mesaj kanalından olu-

Ģurken, stratejik iletiĢim modelinde de 

kaynak pasif ve etkisizdir.  

B) Geleneksel iletiĢim modelinde çok sa-

yıda alıcı varken, stratejik iletiĢim mo-

delinde tek alıcı vardır. 

C) Geleneksel iletiĢim modelinde alıcının 

önyargıları yok farz edilirken, stratejik 

iletiĢim modelinde dikkate alınır. 

D) Geleneksel iletiĢim modelinde kaynak 

alıcıdan bağımsız değilken, stratejik 

iletiĢim modelinde böyle değildir. 

E) Geleneksel iletiĢim sürecinde iletiĢim 

her zaman kurulurken, stratejik iletiĢim 

sürecinde iletiĢim mesaj iletileceği za-

man kurulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. AĢağıdakilerden hangisi stratejik ileti-

Ģim prensipleri olarak değerlendiril-

mez? 

 

A) Eylem ve söylemlerde tutarlılık 

B) Bütünlük 

C) ġeffaflık 

D) Süreklilik 

E) Gizlilik 

 

50. Stratejik iletiĢim yönetimiyle ilgili aĢa-

ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Stratejik iletiĢim yönetimi, sadece me-

sajla ilgili kararların kuruma yönelik 

iletiĢim boyutunu düĢünerek alınmasını 

gerektirir. 

B) Stratejik iletiĢim yönetiminde iletiĢim, 

yönetim fonksiyonu olarak değer görür. 

C) Stratejik iletiĢim yönetiminde hedef 

kitleden gelen geribildirimlerin dikkate 

alınmasına gerek yoktur. 

D) Stratejik iletiĢim yönetimi ile dönemsel 

ve kısa dönemli çalıĢmaları gerekli kı-

lar.  

E) Stratejik iletiĢim yönetimi, iletiĢim faa-

liyetlerinin farklı kollardan yönetilme-

siyle mesaja farklı anlamlar yüklenile-

rek gerçekleĢtirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Avrupa Birliği ile üyelik öncesi müza-

kereleri tamamladığı halde yapılan re-

ferandumda halkın katılımı reddetmesi 

sonucu üye olmayan ülke aĢağıdakiler-

den hangisidir? 

 

A) Sırbistan 

B) Yunanistan 

C) Hırvatistan 

D) Norveç 

E) Romanya 

 



A 
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52. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye-AB 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ça-

lıĢmalarının hedeflerinden biri değil-

dir? 

 

A) Tarım tavizlerinin karĢılıklı olarak ge-

liĢtirilmesi  

B) Tercihli ticari ve ekonomik iliĢkilerin 

kamu alımları, e-ticaret ve hizmetleri 

kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi  

C) Türkiye’nin Avrupa Birliği karar alma 

süreçlerine dâhil edilmesi 

D) Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda 

AB’nin karar alma süreçlerinde Türki-

ye’nin yer almasının sağlanması 

E) Malların serbest dolaĢımının iyi iĢleyiĢi 

için gümrükler alanında daha yakın iĢ-

birliğinin tesis edilmesi 

 

 

 

53. Avrupa Birliğini kuran anlaĢma olarak 

bilinen ve 3 sütunlu Avrupa Birliği ya-

pısının oluĢturulduğu kurucu anlaĢma 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Amsterdam AntlaĢması  

B) Avrupa Tek Senedi 

C) Füzyon AntlaĢması 

D) Schengen AntlaĢması 

E) Maastricht AntlaĢması 

 

 

 

54. Eğitim, gençlik ve spor alanlarında ve-

rilen hibe destekleri hangi Avrupa Bir-

liği kurumu çatısı altında yürütülmek-

tedir? 

 

A) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

B) Avrupa Birliği Konseyi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Parlamentosu 

E) Avrupa Merkez Bankası 

 

55. Erasmus + Programını program üyesi 

ülkelerde yürüten kuruluĢlar aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Adalet Divanları 

B) Ulusal Ajanslar 

C) Avrupa Forumları 

D) Ticaret birlikleri 

E) Milli Eğitimden sorumlu bakanlıklar 

 

 

56. Avrupa Merkez Bankasının temel ama-

cı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Fabrika kurmak 

B) ĠĢsizlikle mücadele etmek 

C) AB Bütçesi ile ilgili yasalar çıkarmak 

D) Fiyat istikrarını sağlamak 

E) AB üyesi ülkelerin bütçe mevzuatını 

incelemek 

 

57. AB’nin tüm gelir ve gider hesaplarını 

denetleyen, hesapların güvenilirliği, 

bunların dayandığı iĢlemlerin hukuka 

uygunluğu ve düzgünlüğü hakkında 

uygunluk bildirimi veren kurum aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Avrupa SayıĢtayı 

B) Avrupa Birliği Zirvesi 

C) Avrupa Komisyonu 

D) Avrupa Merkez Bankası 

E) Avrupa Birliği Konseyi 

 

58. Ortak paranın kullanıldığı ya da üye 

ülke paralarının sabit bir kurdan birbi-

rine bağlandığı ekonomik bütünleĢme 

aĢaması aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Sanayi birliği 

B) Parasal birlik 

C) Ortak pazar 

D) Serbest ticaret alanı 

E) Gümrük birliği 

 



A 
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59. Avrupa Parlamentosu üyeleri aĢağıda-

kilerden hangisini temsil eder? 

 

A) Avrupa Komisyonu üyelerini 

B) Üye devletlerin Devlet BaĢkanlarını 

C) Üye devletlerin DıĢiĢleri Bakanlarını 

D) Birlik vatandaĢlarını 

E) Üye devletlerin hükümetlerini 

 

 

 

60. Türkiye Ulusal Ajansı, kuruluĢundan 

bu yana aĢağıdaki programlardan han-

gisini yürütmemiĢtir? 

 

A) Comenius Programı 

B) Gençlik Programı 

C) Ufuk 2020 Programı 

D) Leonardo da Vinci Programı 

E) Grundtvig Programı 

 

 

 

 

61. AĢağıdakilerden hangisi Türkiye Ulusal 

Ajansı bünyesinde yer alan koordina-

törlüklerden biri değildir?  

 

A) Hukuk ĠĢleri Koordinatörlüğü 

B) Program Ġzleme Koordinatörlüğü 

C) Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü 

D) YetiĢkin Eğitimi Koordinatörlüğü 

E) Lojistik Koordinatörlüğü 

 

 

 

62. Avrupa Birliği (AB) para birimi Euro 

hangi tarihte tedavüle girmiĢtir? 

 

A) 1 Ocak 1951 

B) 1 Ocak 1961 

C) 1 Ocak 2002 

D) 1 Ocak 2009 

E) 1 Ocak 2015 

 

63. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Prog-

ramları Merkezi BaĢkanlığının bütçe 

gelirleri arasında aĢağıdakilerden han-

gisi yer almaz? 

 

A) Komisyon mali katkısı 

B) Faiz gelirleri 

C) Reklam gelirleri 

D) BağıĢ ve yardımlar 

E) Geri kazanılan gelirler 

 

 

64. AB Hukuku’nun yorumlanmasında ve 

uygulanmasında hukuka riayet edilme-

sini sağlayan kurum aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Avrupa Komisyonu 

B) Avrupa Konseyi  

C) Avrupa Parlamentosu  

D) Avrupa Birliği Zirvesi  

E) Avrupa Birliği Adalet Divanı 

 

 

65. Avrupa DayanıĢma Programı (ESC) 

kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerine 

katılım için gereken yaĢ aralığı aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) 13 - 30 

B) 13 - 35 

C) 18 - 25 

D) 18 - 30 

E) 20 - 30 

 

 

66. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kul-

lanılan E-Proje Yönetim Sisteminin adı 

aĢağıdakilerden hangisidir?  

 

A) TURNA 

B) KAYSĠS 

C) EBYS 

D) SODES 

E) GPDP 



A 
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67. Avrupa Birliği’nin Eğitim, Gençlik ve 

Spor alanındaki programları kaç yıllık 

dönemleri kapsamaktadır? 

 

A) 4 

B) 5 

C) 7 

D) 8 

E) 9 

 

 

 

 

 

 

68. 18 yaĢındaki gençlerin verilecek seyahat 

bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve 

kültürel mekânlarını yalnız ya da arka-

daĢ gruplarıyla ziyaret edebilecekleri; 

daha önce sadece AB üyes  ülkelere açık 

olan, 2021 yılından  t baren tüm Prog-

ram ülkelerine açılacak faaliyet aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Discover EU 

B) Horizon 2020 

C) Youthpass 

D) Jean Monnet 

E) IPA-III 

 

 

 

 

 

 

69. Avrupa Birliği içindeki ulusal sınırları 

büyük ölçüde kaldıran anlaĢma aĢağı-

dakilerden hangisidir? 

 

A) Nice AntlaĢması 

B) Amsterdam AntlaĢması 

C) Roma AntlaĢması 

D) Lizbon AntlaĢması 

E) Schengen AntlaĢması 

 

70. 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve 

önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm poli-

tikalarının iklim değiĢikliği ekseninde 

Ģekillendirilmesini öngören düzenleme 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Paris AnlaĢması 

B) Avrupa YeĢil Mutabakatı 

C) Avrupa Paktı 

D) Avrupa Protokolü 

E) Avrupa Birliği Tek Senedi 

 

 

71. Avrupa Birliği vatandaĢlığı kavramı ilk 

kez aĢağıdaki antlaĢmalardan hangi-

sinde yer almıĢtır? 

 

A) Lizbon AntlaĢması 

B) Nice AntlaĢması 

C) Maastricht AntlaĢması 

D) Paris AntlaĢması 

E) Roma AntlaĢması 

 

72. Avrupa Birliği Türkiye arasında müza-

kerelerin baĢlamasıyla birlikte, müza-

kereye açılan ilk fasıl aĢağıdakilerden 

hangisi olmuĢtur? 

 

A) Vergilendirme 

B) Enerji 

C) Çevre 

D) Bilim ve araĢtırma 

E) Balıkçılık 

 

 

73. AĢağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa 

Birliği üyesi olmadığı halde Program 

üyesi ülke statüsünde yer almaktadır? 

 

A) Estonya 

B) Ġsveç 

C) Ġzlanda  

D) Litvanya 

E) Lüksemburg 
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74. T.C. DıĢ Ģler  Bakanlığı Avrupa B rl ğ  

BaĢkanlığı tarafından Haz ne ve Mal ye 

Bakanlığı, Merkez  F nans ve Ġhale Bi-

r m  ve Avrupa B rl ğ  Türk ye Dele-

gasyonu  le  Ģ b rl ğ   çer s nde 

yürütülen 1989 yılında Türk ye Cum-

huriyeti ve Avrupa Komisyonu arasın-

da yapılan b r anlaĢma  le hayata 

geç r len burs programı aĢağıdak ler-

den hangisidir? 

 

A) Jean Monnet 

B) Erasmus Mundus 

C) Horizon 2020 

D) Marie Curie 

E) Erasmus+ Master Loan  

 

 

 

 

75. AB Hukuku ile ilgili aĢağıdaki ifadeler-

den hangisi doğrudur? 

 

A) Uluslararası özel hukuktur.  

B) Ulusal hukuktur. 

C) Uluslararası kamu hukukudur. 

D) Örf ve adet hukukudur. 

E) Uluslarüstü hukuktur.  

 

 

 

76. AĢağıdakilerden hangisi noktalama 

iĢaretleri ile ilgili doğru bir bilgidir?  

 

A) EĢ görevli sözcükleri birbirinden ayır-

mak için konuĢma çizgisi konur.  

B) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cüm-

lelerin sonuna noktalı virgül konur. 

C) Soru eki veya sözü içeren cümlelerin 

veya sözlerin sonuna ünlem konur. 

D) Sevinç, korku, ĢaĢma vb. duyguları an-

latan cümlelerin sonuna virgül konur.  

E) Saat ve dakika gösteren sayıları birbi-

rinden ayırmak için nokta konur.  

 

77. AĢağıdaki cümlelerin hangisinde “de, 

da”nın yazımı doğrudur? 

 

A) Bende seninle gelmek istiyorum. 

B) Seninkinde bu özellikler yok. 

C) Gelsende olurdu ama artık çok geç. 

D) ÇalıĢmasanda kazanırdın sen.  

E) Sende bir gün anlayacaksın.  

 

 

78. AĢağıdaki atasözlerinden hangisinde 

birlik ve beraberliğin önemi vurgulan-

mamaktadır?  

 

A) Altın eli bıçak kesmez. 

B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

C) Yalnız taĢ duvar olmaz. 

D) Ağaç yaprağıyla gürler.  

E) Yalnız kalanı kurt kapar. 

 

79. “Henüz” sözcüğü aĢağıdaki cümlelerin 

hangisinde “Ģimdi” anlamında kulla-

nılmıĢtır? 

 

A) Henüz bu konuyu öğretmen anlatmadı.  

B) Çiçekler açsa da henüz bahar gelmedi. 

C) Henüz uyandım, kendime gelemedim.  

D) Henüz o olgunluğa eriĢemedi maalesef. 

E) Sevse de henüz kendisine söyleyemedi.  

 

 

80. AĢağıdakilerin hangisinde bir duyuya 

iliĢkin kavramın baĢka duyuya bağla-

narak anlatılması söz konusudur?  

 

A) Çorbanın sıcaklığı dilini fena hâlde 

yakmıĢtı.  

B) Her geçen gün artan hüznüyle baĢ edi-

yordu. 

C) BoĢ sözler söylenmesini kimse sevmez.  

D) YaĢamak için ayakta kalmayı öğrenme-

liydi. 

E) Onun bakıĢlarındaki soğukluk beni ür-

kütüyor.  
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81. Bir kitabı baĢtan sona okuyup bütün yön-

leriyle anlamaya çalıĢmıyoruz maalesef. 

Yazarına, yayınevine, hatta baskı sayısına 

olan takıntımız; önyargılarımız eserin 

kendisini gölgede bırakıyor. Kitabı hiç sa-

tın almadan, kitapla hiç karĢılaĢmadan da 

onunla ilgili övgülerimiz veya yergileri-

miz cebimizde hazır bekliyor.  

 

Parçada eleĢtirilen durum aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Toplumda okuma alıĢkanlığının oluĢ-

mamıĢ olması 

B) Kitap okumayan bireylerin iyi yerlere 

gelmemesi 

C) EleĢtirilen yazarların aslında çok iyi 

yazmıĢ olmaları 

D) Kitap eleĢtirisi yaparken objektif dav-

ranılmaması 

E) Kitapların edebi değerlerinin gittikçe 

azalması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82. (abc) üç basamaklı ve (ab)  iki basamaklı 

doğal sayılardır.  

 

(𝐚𝐛𝐜) − (𝐚𝐛) = 𝟐𝟑𝟒 olduğuna göre       

𝐚+ 𝐛+ 𝐜 toplamının alabileceği en bü-

yük değer aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

 A)14 

 B) 15 

 C) 16 

 D)17 

 E) 18  

 

 83. Eni 204 m ve boyu 680 m olan dikdörtgen 

Ģeklindeki bir tarla kare Ģeklinde eĢ parsel-

lere bölünüyor.  

 

Parseller en büyük alanlı olduğuna göre 

kaç tane parsel elde edilir? 

 

 A)20 

 B) 24 

 C) 28 

 D)30 

 E) 36 

 

 

 

 84. Bir iĢi Ali tek baĢına 9 saatte, AyĢe ise 

tek baĢına 18 saatte bitiriyor. Ġkisi bir-

likte 3 saat çalıĢtıktan sonra Ali iĢi bı-

rakıyor. Kalan iĢi AyĢe kaç saatte biti-

rir? 

 

 A)3 

 B) 6 

 C) 9 

 D)12 

 E) 15 

 

 

 

 85. Bir sepete 200 tane kahverengi veya beyaz 

renkte olmak üzere iki çeĢit yumurta ko-

nuluyor. Yolculuk sırasında kahverengi 

yumurtaların %10’u, beyaz yumurtaların 

ise %20’si kırılıyor. 

 

Sağlam kalan yumurtaların sayısı 172 

olduğuna göre baĢlangıçta sepette kaç 

tane beyaz yumurta vardır? 

 

 A)80 

 B) 90 

 C) 110 

 D)120 

 E) 130 
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 86. Yabancı dil bilmeyenlerin de olduğu 29 

kiĢilik bir grupta Ġngilizce bilenlerin sayı-

sı, Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır.  

 

Bu dillerden hiçbirini bilmeyenlerin sa-

yısı 7 ve her iki dili bilen 5 kiĢi olduğu-

na göre sadece Ġngilizce bilen kaç kiĢi 

vardır? 

 

 A)10 

 B) 12 

 C) 13 

 D)14 

 E) 15  

 

 

 

 

 

 

 

 87.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre ABC eĢkenar üçgen, B, F ve 

E doğrusal noktalar,  

 𝐁𝐅 ⊥  𝐀𝐂 ,  𝐁𝐃 ⊥  𝐄𝐃  ,  𝐀𝐅 = 𝟖 𝐛𝐫 

ve   𝐂𝐃 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna göre  𝐅𝐄 = 𝐱  

kaç birimdir? 

 

 A)3 3 

 B) 5 

 C) 4 3 

 D)6 

 E) 7 

 

88.  

 

 

 

 

 

 

ġekle göre   𝐁𝐀 ⫽  𝐄𝐃 ,   𝐁𝐃 ⫽  𝐄𝐅,  

 𝐃𝐅 = 𝟔 𝐛𝐫 ve  𝐅𝐂 = 𝟐 𝐛𝐫 olduğuna 

göre  𝐀𝐃 = 𝐱  kaç birimdir? 

 

 A)8 

 B) 12  

 C) 16 

 D)24 

 E) 32 

 

 

89. Osmanlı Devleti’nin kuruluĢ devri fe-

tihleri kronolojik olarak düĢünüldü-

ğünde en son denetim altına alınan 

Anadolu beyliği aĢağıdakilerden hangi-

sidir? 

 

A) Aydınoğulları  

B) Germiyanoğulları  

C) Hamitoğulları 

D) Karesioğulları 

E) Ramazanoğulları 

 

90. Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili 

rejim denemeleri sırasında kurulan 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuru-

cusu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ali Fuad Cebesoy 

B) Fethi Okyar 

C) Fevzi Çakmak 

D) Rauf Orbay 

E) Refet Bele  

 



A 
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91. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında tica-

rete büyük önem verilmiĢtir. Ticari haya-

tın geliĢmesi için kervansaraylar inĢa 

edilmiĢ, vergi politikaları, ulaĢım imkânla-

rı ve sigortacılık gibi alanlarda kapsamlı 

çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu dönemde ta-

rihi doğu-batı ticaret rotasının dıĢında 

Anadolu’nun kuzey-güney hattında da ti-

caret hayatı canlandırmaya çalıĢılarak as-

keri seferler düzenlenerek Ģehirler denetim 

altına alınmıĢtır.  

 

AĢağıdakilerden hangisi Anadolu Sel-

çukluları tarafından fethedilen Ģehirler 

arasında yer almaz? 

 

A) Alanya 

B) Antalya 

C) Sinop 

D) Suğdak 

E) Trabzon 

 

 

92. And dağları üzerinde yer alan ve 2007 

tarihinden itibaren Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası'ndan biri olarak adlandırılan 

Machu Picchu, aĢağıdaki ülkelerin 

hangisinde yer almaktadır? 

 

A) Arjantin 

B) Ekvador 

C) Meksika 

D) Peru 

E) ġili 

 

93. Güneydoğu Asya’nın yağıĢ rejimini 

oluĢturan, yaz ve kıĢ olmak üzere iki ti-

pi bulunan, bol yağıĢlı olarak bilinen ik-

lim tipi aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Ekvatoral 

B) Muson 

C) Savan 

D) Step 

E) Tundra 

94. 1990’lı yıllardan sonra dünyada geliĢen 

olaylar dolayısıyla bazı ülkeler dağılma 

sürecine girerek yeni ülkeler ortaya çık-

mıĢtır.  Bu süreçte eski adıyla Yugoslavya 

adıyla bilinen ülke de dağılarak bazı ülke-

ler bağımsızlığını ilan etmiĢtir.  

 

Buna göre aĢağıdaki ülkelerden hangisi 

eski Yugoslavya’dan ayrılan ülkelerden 

biri değildir? 

 

A) Arnavutluk 

B) Bosna Hersek 

C) Kosova 

D) Sırbistan 

E) Slovenya 

 

 

95.  “Referandum” kavramının tanımı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) VatandaĢların belirli süreler için köy, 

mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel 

hizmetlerini yerine getirmesi için yöne-

ticilerini seçmesi  

B) Milletvekillerini belirlemek üzere Ana-

yasa uyarınca dört yılda bir ülke gene-

linde serbest, eĢit, gizli, tek dereceli, 

genel oy, açık sayım ve döküm esasla-

rına göre, yargı organlarının yönetim 

ve denetimi altında yapılan seçim 

C) Anayasa değiĢikliği, yasaların kabulü 

gibi bazı önemli meselelerde halkın 

iradesini belirlemek amacıyla yapı-

lan oylama  

D) Ġki genel seçim arasında, türlü neden-

lerle boĢalan milletvekilliği, belediye 

baĢkanlığı ve bunun gibi seçimle geli-

nen yerler için yasalar uyarınca yapıl-

ması gereken seçim 

E) Genel seçimde aday gösterilecek kiĢile-

ri belirlemek için bir  partinin üyesi 

olan belli sayıdaki delegelerin katılı-

mıyla yapılan seçim 
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96.  

I. Ġstinaf 

II. Temyiz 

III. Ġtiraz 

 

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri 

Mahkeme tarafından verilen ara karar-

lar ile yargılamayı bitiren nihai karar-

ların hukuka uygun olmadığının düĢü-

nülmesi durumunda kararın yeniden 

gözden geçirilmesini sağlayan kanun 

yollarıdır? 

 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

97. AĢağıdak lerden hang s  399 sayılı Ka-

nun Hükmünde Kararname’de 

sözleĢmel  personel  ç n belirlenen ya-

saklardan biri değ ld r?  

 

A) Sendika kuramaz.  

B) Herhangi bir greve katılamaz.  

C) S yas  part lere üye olamaz. 

D) ĠĢ sahiplerinden hediye kabul edemez. 

E) Toplu eylem ve hareketlerde buluna-

maz. 

 

98. Son yıllarda ülkemizde havacılık ve uzay 

araçları üretiminde yerli ve milli üretimler 

oldukça hız kazanmıĢtır.  

 

Bu amaçla ülkemizde üretilen ilk yerli 

mini insansız hava aracımızın adı aĢa-

ğıdakilerden hangisidir? 

 

A) Gökçen 

B) Gökmen 

C) Göktürk 

D) Gözcü 

E) Gözetmen 

 

99. 2020 yılında ilk kez BirleĢmiĢ Milletler 

75. Genel Kurul BaĢkanlığına bir Türk 

büyükelçi seçilmiĢtir.  

 

Bu isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Volkan Bozkır  

B) Uluç Özülker 

C) Özden Sanberk 

D) Faruk Kaymakçı 

E) Cem Duna 

 

 

 

100. Vatikan'ın internet üzerinden paylaĢ-

tığı dijital yazıtlarda daha önce gün 

yüzüne çıkmamıĢ 200'e yakın Ģiirinin 

bulunduğu divanı ortaya çıkan Türk 

mutasavvıfı ve halk ozanı aĢağıdaki-

lerden hangisidir? 

 

A) Hacı Bayram-ı Veli 

B) Hacı BektaĢ-ı Veli 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 

D) Seyyid Ġmadettin Nesimî 

E) Yunus Emre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BĠTTĠ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 
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SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

1. Sınav süresince görevlilerle konuĢmak ve görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevli-

lerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuĢmaları yasaktır. 

2. Yanınızda ve sıranızda sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sıra-

sında birbirleriyle konuĢan, kopya çeken, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kim-

lik bilgileri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞI’na yazılacak ve bu 

adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çeken veya kopya vermeye kalkıĢanla-

rı uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. 

3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görev-

liler oturduğunuz yerleri değiĢtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav ku-

rallarına uymanıza bağlıdır. 

4. Sınavın baĢlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacak-

tır. Adaylar cevaplama iĢlemini erken tamamlamıĢ olsalar bile sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 

dakikası içinde adayların salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.  

5. Cevaplamaya geçmeden önce verilecek soru kitapçığının üzerinde size ayrılan yerlere adınız ve 

soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları 

toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksik 

çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem baĢlatılacaktır. 

6. Kitapçık türünü optik forma iĢaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma 

iĢaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iĢaretlemeler için koyu, siyah kur-

Ģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. 

CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru kitapçıkları üzerine 

yapılan iĢaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 

8. Soru kitapçığının sayfalarındaki boĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı 

müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 

9. Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu 

sınav salonundan dıĢarı çıkarmaları yasaktır. 

10. Sınav evrakları dağıtıldıktan sonra herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın cevap kâğıdı alı-

nır ve adayın sınava tekrar devam etmesine izin verilmez. 

11. Adayların her türlü delici ve kesici alet, ateĢli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep 

telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletiĢim sağlayan bluetooth ve 

benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broĢ ve diğer takılar, her 

türlü plastik, cam eĢya ve metal içerikli eĢyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü 

müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, 

açıölçer vb. araçları yanlarında bulundurmaları yasaktır. Aksi davranıĢta bulunanlar hakkında tu-

tanak tutulacak ve o kiĢilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.  

12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim edi-

niz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iĢlem 

yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur. 

   

 

SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

  


