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1.  Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen 
yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat; 
konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisin-
den sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma ola-
rak tanımlanan ve sınai haklar arasında gösterilen fikri 
mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Coğrafi işaret

B)  Tescilsiz haklar

C)  Marka

D)  Endüstriyel tasarım

E)  Patent

2.   I.   Cinsiyet

 II.  Medeni durum

 III. Yaş

Yukarıda verilen özelliklerin değişkenlik durumları aşağıda-
ki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

3.  Aşağıdakilerden hangisi anlatı araştırmasının türlerin-
den değildir? 

A)  Biyografi

B)  Fenomenoloji

C)  Kişisel hikayeler

D)  Sözlü tarih

E)  Otobiyografi

4.  İçeriğin uzman görüşüne dayalı değerlendirilmesi, araç-
ta yer alan maddelerin veya soruların ölçülmek istenen 
içeriğe ya da aracın ölçme amacına uygun olup olmadığı-
nın incelenmesi hangi geçerlilik türü ile ilgilidir? 

A) Kapsam geçerliği

B)  Ölçüt geçerliği

C)  Yapı geçerliği

D)  Görünüş geçerliği

E)  Yordama geçerliği

5.  Test geliştirmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)  Test ile ölçülecek özelliğin belirlenmesi

B)  Testin amacının belirlenmesi

C)  Madde yazımı ve madde havuzunun oluşturulması

D)  Teknik denetim ve dil anlaşılırlığının incelenmesi

E)  Ön uygulamanın yapılması

6.  I. Başlık

 II. Giriş bölümü

 III. Özet bölümü

 IV. Yöntem bölümü

 V. Bulgular bölümü

 VI. Tartışma bölümü

 VII. Kaynaklar listesi

 VIII. Ekler

 IX. Yazar notu

Yukarıda verilen bilimsel raporun bölümlerinden hangileri-
nin yerleri değiştirilirse doğru bir sıralama yapılmış olur? 

A)  I ve II

B) VIII ve IX

C)  II ve III

D)  IV ve V

E)  V ve VI

Cinsiyet Medeni durum Yaş

A) süreksiz süreksiz süreksiz

B) sürekli sürekli süreksiz

C) süreksiz sürekli süreksiz

D) süreksiz süreksiz sürekli

E) sürekli sürekli sürekli
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10. 

Yukarıda verilen kaynaklardan hangisi veya hangileri alan-
yazın çalışmasında kullanılan ikincil kaynaklar arasında gös-
terilebilir?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız IV

C)  III ve IV

D)  I-II ve III

E)  I ve II

11.  Araştırmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylara bi-
limsel raporun hangi bölümünde yer verilir? 

A)  Yöntem bölümü

B)  Bulgular bölümü

C)  Tartışma bölümü

D) Yazar notu

E)  Özet bölümü

12.  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel raporlarda uyulması 
gereken yazım kurallarından biri değildir?

A) Sayfa numarası sayfanın sağ üst köşesine yerleştirilmelidir. 

B)  APA stilinin genel kurallarına göre 10 ve 10’unun üzerinde-
ki sayılar rakamla, 10’nun altındaki sayılar ise yazıyla ifade 
edilmelidir. 

C)  Rakam olarak kullanılan “0” ile harf olan “o” birbirinin ye-
rine kullanılmamalıdır.

D)  Ofis yazılımlarında kelime işlemci programı İngilizce ise 
ondalığı nokta, Türkçe ise virgül ile yazılması gerekir.

E)  Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solundan 2.00 cm boşluk 
bırakılmalıdır.

7.  Araştırma problemi tanımlanırken “Araştırmanın temel 
değişkeni hakkında genel bilgiler verilerek problemin bağ-
lamı ve neden önemli olduğu açıklanması” aşağıdaki hangi 
başlık altında sunulur?  

A)  Araştırma fikrinin kaynakları

B)  Giriş bilgisi

C)  Gelişme

D)  Bilgileri özetleme

E)  Problem durumuna işaret etme

8.  Araştırmacının müdahale ettiği, değiştirdiği bağımsız de-
ğişkendir. Nitel bir değişkendir.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bağım-
sız değişkenlerin değiştirilebilen sınıfına örnek olarak veri-
lebilir?

A)  Cinsiyet

B)  Tedavi türü

C)  Yaş

D)  Okula devam durumu

E)  Doğum yeri

9.  “Kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Çalışma hakkında fi-
kir vermelidir. Bu nedenle bilgi yoğunluğu açısından yeterli 
olmalı bununla birlikte okunaklı, eksiksiz ve iyi düzenlen-
miş olmalıdır. Araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemi-
ni yansıtmalıdır. 120 kelimeyi geçmemeli ve en önemli olan 
bilgiyle başlanmalıdır. Çalışmanın en önemli dört veya beş 
bulgusu veya sonucu verilmelidir.”

Yukarıda bilimsel raporun hangi bölümüyle ilgili bilgi veril-
miştir?  

A)  Başlık  

B)  Giriş bölümü

C)  Özet bölümü 

D)  Yöntem bölümü

E)  Bulgular bölümü

I. Ansiklopediler

II. Çeşitli kaynaklardan üretilen kitaplar

III. Derleme makaleleri

IV. Araştırma raporları
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15.  Aşağıdakilerden hangisi sınai haklar arasında gösterile-
mez?

A)  Marka hakkı

B)  Veri tabanları

C)  Faydalı model

D)  Know-How

E)  Endüstriyel tasarım

13.  I. Tablo isimlerine sayı numarasından sonra a, b, gibi  
 ekler getirilmemelidir.

 II. Tablo sütunlarına isim verilmelidir.

 III. Tablolarda bazı hücrelere ilişkin bir veri olmadığında  
 o hücre boş bırakılmalı ancak elde edilmemiş ya da  
 rapor edilmeyen bir veri ise tire (-) işareti ile   
 gösterilmelidir.

Bilimsel raporlarda tabloların kullanılması ile ilgili yukarıda 
verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I

B)  Yalnız II

C)  I ve II

D)  II ve III

E)  I-II ve III 

 

14.  Bir ülke ya da bölgeye ait tüketim, yatırım, tasarruf, ih-
racat, ithalat ve benzeri temel ve sosyal büyüklüklerdeki 
değişiklikleri, belirli öncelikler gözetilerek önceden be-
lirlenen akılcı hedefler doğrultusunda, belirli bir sürede 
etkilemek, yönlendirmek, kontrol etmek ve uzun dönem-
li karar alma sürecini düzenlemek için harcanan bilinçli 
çaba olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A)  Performans 

B)  Atılım

C)  Kalkınma

D)  Proje

E)  Planlama

1) E 2) D 3) B 4) A 5) B 6) C 7) B 8) B 9) C 10) D 11) A 12) E 13) E 14) E 15) B
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