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1. Üniversite binasına girdiğimde akşam olmak 

üzereydi; girişte yer alan büyük salonun zayıf 
ışığında gece bekçisiyle göz göze geldim. 

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
 
A) Çocukluk arkadaşımla yıllar sonra yolda kar-

şılaştım. 
B) Şoför, dikiz aynasından gözümün içine baktı 

dakikalarca. 
C) Öğretmen, sınav süresince gözünü dikerek 

baktı konuşan öğrencilere. 
D) Gözümü kaçırmadan yüzüne bakınca suçunu 

itiraf etti. 
E) Bakışlarımız karşılaşınca ikimizin de aynı 

şeyleri hissettiğini anladım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Yapıtlarında sıradan söyleyişlere fazlaca yer 

veren bir şairin kalıcı olması beklenemez. Çünkü 

farklı söyleyişlerle yapıtını kanatlandıramayan bir 

şairin çorak toprağı ekmeye çalışan çiftçiden far-

kı yoktur. Onun, yapıtlarını canlandırmak için ih-

tiyaç duyduğu tek şey yenilikçi bir havadır. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 
hangisiyle ilgili açıklama, sözcüğün anlamına 
uygun değildir? 
 
A) I numaralı sözcük: Gereğinden biraz az 
B) II numaralı sözcük: Her zaman geçerliğini 

sürdürecek olan 
C) III numaralı sözcük: Dile getirme biçimi 
D) IV numaralı sözcük: Verimsiz, bakımsız 
E) V numaralı sözcük: Tarz, biçim 

3. Eleştirmen, anlayan insandır; öyle olduğu için de 
kendi dışındaki dünyayı dinlemeye eğilir. Çünkü 
yıllar içinde, karşısına gelen her yapıtı anlama 
eğitiminden geçmiştir. 

Bu parçadaki “kendi dışındaki dünyayı dinleme-
ye eğilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir? 
 
A) Çevresindekilerin duygu ve düşüncelerine 

kulak vermek 
B) İnsanların gizli ve ayırıcı yönlerini bulup orta-

ya koymak 
C) Yaratacağı tipleri toplumdaki sıradan insanlar 

arasından seçmek 
D) İnsanları gözlemleyerek ortak yönlerini gös-

termek 
E) Okurun dünyasına farklı renkler sunma ça-

basında olmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

söz eyleme sorulan farklı bir sorunun yanıtı-
dır? 
 
A) Yönetim kurulu toplantısı iki saat sürdü. 
B) Önümüzdeki yaz Antalya’ya taşınacaklarmış. 
C) İki hafta sonra sınavlarım bitiyor. 
D) Bu yıl epeyce yağmur yağdı. 
E) Her sonbaharda bu yazlıklar boşalır. 
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5. (I) Yılanlı Kale, Çukurova’nın en büyük ören 
yerlerinden biri. (II) Kilisesi, hamamı ve su kanal-
larıyla oldukça ilginç bir yer. (III) Ne var ki kale 
yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş olduğu için 
kaleye çıkmak hiç de kolay değil. (IV) Buna kar-
şılık Çukurova’nın kavurucu sıcakları insanı bu-
naltırken kalenin zirvesindeki serinlik sarıp sar-
malıyor bedenimizi. (V) Kaledeki kazılar tamam-
lanıp turizm açısından gerekli düzenlemeler yapı-
lırsa ülkemiz önemli bir ören yeri kazanmış ola-
cak. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde hem olumlu hem olumsuz bir durum-
dan söz edilmektedir?  
 
A) I           B) II          C) III          D) IV           E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (I) Sanatın üç ana dalı olan müzik, edebiyat ve 

resimde, birbirinden başarılı eserler vermiş, 85 
yıllık dopdolu bir hayatın sahibi karşımda duru-
yor. (II) Böyle büyük bir sanatçı hakkında birta-
kım şeyler yazmak kolay değil. (III) Hele sanatçı, 
eserlerine çeşitli açıklamalar getirmişse ancak bu 
yeni bir eserin haberini vermek ya da onu hatır-
latmakla mümkün olabilir. (IV) Evet, Ertuğrul 
Oğuz Fırat’ın dört eserden oluşan “Acı Gölgelerin 
Rastlantısında “ piyasaya çıktı. (V) Seksen beş 
yıllık bir ressama bugün göstermelik bir ödül 
vermenin neresi “sanatı yeniden canlandırma” 
çabasıdır? 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 
A) I. cümlede, bir değerlendirme yapılmıştır. 
B) II. cümlede, olumsuz bir eleştiri söz konusu-

dur. 
C) III. cümlede, yargı bir koşula bağlanmıştır. 
D) IV. cümlede, nesnel bir anlatım vardır. 
E) V. cümlede, bir düşünceye karşı çıkma anla-

mı vardır. 

7. (I) Kendisinden “Kadınlar ve Kurmaca Yazın” 
konulu bir konuşma istendiğinde Woolf, yaşama 
ve edebiyata bakışını tümden değiştiren bir aç-
mazın içine girer ve “Kendine Ait Oda”yı yazma-
ya başlar. (II) Kadının yaşamda ve edebiyattaki 
yerini özgün bir biçemle anlattığı bu çalışma, ya-
zarın hayli ilginç gözlemlerine dayanır. (III) Söz 
konusu panele hazırlanırken bütün edebiyat tari-
hinde ve geçmişte, kendine yaşamda yer edin-
meye çalışan kadının izini sürmeye başlar. (IV) 
Karşılaştığı şey kadının yüzyıllardır bir aşağılan-
manın odağında olduğu, her zaman bir erk tara-
fından tanımlandığı, güçsüz, iradesiz ve bir in-
sanla kıyaslanamayacak derecede ilkel bir yara-
tık olduğudur. (V) “Gerçekten de böyle miydi?” 
sorusunu kendine hiç aralıksız sormaya başlar 
Woolf.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 
A) I. cümlede, sanatçının bir eserini yazmasında 

etkili olan durumdan söz edilmiştir. 
B) II. cümlede, yapıtın üslubuyla ilgili bilgi veril-

mektedir. 
C) III. cümlede, sanatçının yaptığı bir çalışmanın 

içeriğinden söz edilmiştir. 
D) IV. cümlede, bir saptama yapılmıştır. 
E) V. cümlede, yazarın topluma yönelik sorgu-

laması söz konusudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. (I) Bu aralar kiminle konuşsam aynı şeyden 

şikâyetçi: Günler ne çabuk geçiyor! (II) Galiba in-
san otuz beşini geçince artık günlerin, haftaların 
değil yılların da kısalmaya başladığını fark edi-
yor. (III) O kocaman yıl, toplanıp büzülüyor gö-
zünüzün önünde ve küçük, değersiz, anlamsız 
bir zamana dönüşüyor. (IV) Siz, onun üstüne ha-
yaller kuran, her gününü, her ayını iple çeken 
tutkulu adam olmuyorsunuz artık. (V) Zamanın 
ipleri çoktan çıkmış oluyor elinizden.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde tahmin anlamı vardır?  
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 
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9. (I) “Uzaklara Giden Yol” insana, insan olmanın 
gerekliliğini anımsatan ve Batı’nın Afrika’ya yöne-
lik acımasızlığını, zulmünü çarpıcı ve gerçekçi bir 
dille anlatan yeni bir yapıt. (II) 1992-2002 yılla-
rında iç savaş yaşayan ülkesinde 12 yaşında sa-
vaşa katılan İsmael Beah tarafından yazılmış. 
(III) Kitapta bir çocuk askerin gözünden savaşın 
nasıl bir şey olduğunu tüm çıplaklığıyla görmek 
mümkün. (IV) Bir zamanlar, Shakespeare mono-
logları okuyan birinin nasıl bir katile dönüştüğünü 
gördüğümüz gerçek ve etkileyici bir hikâye. (V) 
Bu yapıt Selçuk Anapa’nın çevirisiyle Epsilon 
Yayınları’ndan çıktı ve Türk okuruna sunuldu.   

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangileri yoruma açık değildir? 
 
A) I ve II    B) II ve III       C) II ve IV 
              D) II ve V                   E) III ve V  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Kış aylarında gri bir gökyüzü altında ve yaprakla-

rını dökmüş ağaçların arasında, burada dolaşı-

yordum. Beykoz Korusu, devasa ağaçları ve o 

ağaçların gölgesinde serinleme imkânı veren kır 

kahvesiyle benim için bir rahatlama mekânı. 

Şimdi yeşile kesmiş bu koru, üzerinde parlayan 

gökyüzü ile birlikte insana yeni ilhamlar veriyor. 

Kainatın canlanışı, bende her seferinde bir hay-

ret duygusu uyandırıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcük ya da 
sözlerin hangisinden önce betimleyici öğeler 
kullanılmamıştır? 
 
A) V           B) IV          C) III           D) II          E) I 

11. Hiroşima, Japonya’nın ikinci büyük şehridir.       

II. Dünya Savaşı’na kadar Batılılarca adı pek du-

yulmamış bir şehir olan Hiroşima, atom bombası 

yüzünden tarihe geçti. Japonya’nın önemli bir 

askeri bölgesi olan şehre Amerikalılar tarafından 

6 ağustos 1945’te ilk atom bombası atıldı. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcük ya da 
sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Kolaj yaparken kullanacağımız malzemeleri fon 

kartonu (I) ahşap (II) kumaş (III) tuval bezi (IV) 
kare şeklinde kesilmiş (V) fon kağıdı şeklinde sı-
ralayabiliriz. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden 
hangisine herhangi bir noktalama işareti 
koymaya gerek yoktur? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Olumsuz düşüncelere karşı insanın yapabileceği 

iki şey vardır ( ) bunları tahlil etmek ya da bunları 
yok saymayı öğrenmek ( ) Önemli olan ( ) bunları 
ele alırken yapacağınız seçimdir ( )  

Bu cümlede ayraçla ( ) belirtilen yerlere, sıra-
sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen nokta-
lama işaretleri getirilmelidir? 
 
A) (:) (,) (:) (.) 
B) (:) (.) (,) (.) 
C) (.) (;) (,) (…) 
D) (;) (…) (;) (!) 
E) (,) (…) (:) (.) 

I 
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IV 

V 
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I

IV 

III

V
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14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 
A) Bu yaşa kadar özel keyfimin istediği gibi dav-

ranamadım aileme karşı. 
B) Kilo vermek isteyenler, karbonhidratlı besinler 

tüketmemelidir. 
C) Bu tür güçlüklerin bir daha yaşanmaması için 

elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
D) Kışın bu bölgede ulaşım kızaklarla sağlanı-

yor. 
E) Doğal çevrenin korunması için herkese görev 

düşüyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Bazı eleştirmenlerin, yazınsal yapıtları irde-

lerken öznel davrandığı çok açık. 
B) Evin arkasında küçük, yemyeşil bir bahçe 

vardı. 
C) Garsonlar sipariş alırken, genellikle, sol elini 

sağ elinin bileğinden tutar. 
D) Her romanının özgün bir konusunun olmasını 

isterdi. 
E) İki büyük takım arasındaki maç, berabere so-

nuçlandı. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Sıcak yaz akşamlarında balkonda oturup geç 

saatlere kadar konuşurduk. 
B) Son yılların en yağışlı aylarını geride bıraktık. 
C) Isparta’da sel sularına kapılan iki kişi vatan-

daşların yardımıyla kurtarılmış. 
D) Ağacın pencereye değen dallarını kesmek 

gerekiyor. 
E) Sınıfımızda edebiyata ilgi duyan öğrenci çok 

azdı. 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 
A) Ondan duyduğum bu sözlerden sonra, dost-

luğumuzun değerini daha iyi anladım. 
B) Onların hepsi aynı yolun yolcusu, elbet birbir-

lerini kollayacak. 
C) Bu yıl da tatilimizi aynen geçen yıl olduğu gibi 

Güzelçamlı’da geçireceğiz. 
D) Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma 

o ülkenin uygarlık aynasıdır. 
E) Çok yorulunca kendimi bir çayla ödüllendiri-

yorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Şiir ailenin haylaz, havai ve biraz da hayırsız 

çocuğudur. Duyguludur, zaman zaman hırçındır, 
kavga etmeyi sever. Ağır konuşur, ağır aşk ya-
şar. Meraklıdır, romanın da öykünün de işine 
burnunu sokar. Sevimlidir, girdiği yerden çıkmaz, 
kimse ona git diyemez. Roman ise ailenin ağır-
başlı, ciddi, ne yaptığını bilen çocuğudur. Tüm ai-
le bireylerini sever sevmesine; ama burnu büyük-
tür. Bir işe karışırsa son sözü söylemeyi tercih 
eder. Öykünün hakkını korur. Roman öyküyü giz-
lice sever; çünkü kendi çocukluğunu görür öykü-
de. Ama şiire de öyküye de akıl vermeye kalkar. 
Hırslıdır. Tartışmaları o açar, gündemi o değişti-
rir. Akıllıdır ne de olsa, şiir kadar duygularına ye-
nilmez. 

Bu parçanın anlatımında, düşünceyi geliştir-
me yollarından hangisine başvurulmuştur? 
 
A) Tanık göstermeye 
B) Örneklemeye 
C) Tanımlamaya 
D) Karşılaştırmaya 
E) Betimlemeye 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı - 9 5

19. Birçoğumuz, uzun bir tatilden sonra işe ya da 
okula başlarken uyanmak için saatimizin alarmını 
kurarız. Aradan birkaç gün ya da birkaç hafta 
geçtikten sonra saat çalmadan kısa bir süre önce 
ya da sadece birkaç dakika önce uyandığımız 
olur. … 

Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdaki-
lerin hangisiyle sürdürülebilir? 
 
A) Bu yüzden, yaşamımızda saatin görevi de 

son bulmuş olur. 
B) Kısacası uyku, yemek içmek gibi doğal ihti-

yaçlarımızın başında gelir. 
C) Çünkü bedenimizin kendi doğal saati devreye 

girip ne kadar uyuyacağımızı, ne zaman uya-
nacağımızı bize söyler. 

D) Sağlıklı bir uyku, günümüzü zinde ve verimli 
bir biçimde geçirmemizi sağlar. 

E) Bu nedenle, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
ölçüde uyumaya başlarız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Çocukken büyümeyi, gelişmeyi, adam olmayı 

bekliyoruz. İyi bir yaşam ve mutluluk bekliyoruz. 
Uykudayken sabahın olmasını, uyanmayı bekli-
yoruz. Daha sonra da bakmışız ki yaşlanıyoruz. 
Ölümü bekliyoruz ondan sonra da. 

Aşağıdakilerden hangisi, başına da sonuna 
da konulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam 
bütünlüğünü bozmaz? 

  
A) Beklemekten sıkılmayan insan var mıdır aca-

ba? 
B) Beklemekte umut vardır. 
C) Beklemek, zamanı kısıtlı insanın harcı değil-

dir. 
D) Beklemekle geçiyor yaşamımız. 
E) Beklemek, sabırsız insanlar için bir çiledir. 

21. Günümüzde yazılan eleştirilerde önce yazarın 
adı, bundan önce çıkardığı eserler anılır; sonra 
yeni eserinin neden söz ettiği bir kalemde geçilir, 
bu arada eserden birkaç dize ya da satır aktarılır. 
Sonunda, tutum yergi tutumuysa yazarın kopya 
çektiği, övgü tutumuysa unutulmayacak bir eser 
verdiği açıklanır. Eleştirmenlerimiz - ne yazık ki  -
eleştiri işinin yazılı dedikodu olmadığını öğrene-
mediler. 

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakı-
nılmaktadır? 
 
A) Eleştirilerin belli bir plan gözetilerek yazılma-

masından 
B) Eleştirilerde, yapıtın biçiminden çok, içeriğinin 

ön planda olmasından 
C) Eleştirmenlerin nesnel eleştiri anlayışından 

yoksun olmasından 
D) Eleştirinin yazınsal boyutunun göz ardı edil-

mesinden 
E) Eleştirilen yapıtlardan özensizce alıntılar ya-

pılmasından 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. (I) İtalyanlar yaratıcılıklarıyla, kalabalık ailelerini 

doyurmanın en ekonomik ve en lezzetli yolunu 
bulmuşlardır. (II) Bu ekonomik lezzet İtalyan mut-
fağının tek hâkimi olan ve "pasta" denilen ma-
karnadır. (III) İtalyan evlerinde makarna, taze 
ekmek gibi günlük pişirilir. (IV) Kuzey bölgelerin-
de şehriye ve spagetti kullanılır; ama güneyde 
akla gelebilecek her türde makarna göze çarpar. 
(V) Bu değişik makarnalar çok çeşitli soslarla 
zenginleştirilerek servis yapılır. (VI) İtalyanlar 
makarnanın yanı sıra sulu ve koyu olmak üzere 
iki türde son derece lezzetli çorba da yapar ve 
çorbalar daima kızarmış ekmek parçalarıyla ser-
vis edilir.  

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar? 
 
A) II           B) III          C) IV          D) V         E) VI 
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23. (I) Kök hücreler vücudumuzda bütün dokuları ve 
organları oluşturan ana hücrelerdir. (II) Henüz 
farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölüne-
bilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara 
dönüşebilme yeteneğine sahiptir. (III) Günümüz-
de bu hastalıkların bazılarının tedavisinde organ 
veya doku nakilleri yapılmaktadır. (IV) Bu özellik-
leri bakımından kök hücreler sinir sistemi hasta-
lıkları, metabolik hastalıklar, organ yetmezlikleri, 
kalp hastalıkları ve daha birçok alanda kullanıma 
sahiptir. (V) Ancak, organ veya doku nakli gerek-
tiren hastaların çokluğu, uygun organ ve doku-
nun her zaman bulunamaması gibi sorunlar na-
killerde sıkıntı oluşturmaktadır. (VI) Bilim ve tek-
nolojideki son gelişmeler doğrultusunda bu sıkın-
tıların giderilmesine yönelik çalışmalar da hız ka-
zanmıştır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
leri yer değiştirirse parça anlamlı bir bütün 
oluşturur? 
 
A) II ve V    B) III ve IV       C) III ve V 
              D) IV ve V                   E) V ve VI  

 
 
 
 
 
 
 
24. Deniz ortasındaki Kızkulesi… Hâlâ düşlerime 

giren, gizemli bir dünyasıydı çocukluğumun. Adı 
dünyanın hemen her yerinde bilinen Ayasofya… 
İlk gördüğüm günkü görkeminden bir şey yitir-
memişti. Altı minareli Sultan Ahmet Camisi …(1) 
Binlerce dükkânı olan Kapalıçarşı … (2) Altında 
deniz, üstünde koşuşan insanlar olan Galata 
Köprüsü… (3) 

  
 I. İstanbul’da yaşayan aceleci ve telaşlı insan-

ların yaşamına karışmış bir yerdi. 
 II. Sık sık gittiğimiz; ama aradığımız dükkânı 

çoğu kez bulamadığımız bir labirenti andırır-
dı. 

 III. Ramazan aylarında mahyalarından süzülen 
ışıklar çok uzaktan bile görünürdü.  

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi 
için 1, 2 ve 3 numaralı yerlere I, II ve III numa-
ralı cümlelerin hangileri getirilmelidir? 
 

1 2 3 
A) III I II 
B) II III I 
C) I III II 
D) I II III 
E) III II I 

25. 1950’li yıllarda yazmaya başladım ve ilk öyküm 
1953’te “Küçük Dergi”de yayımlandı. Dolayısıyla 
çevrem o yıllarda, ondan önceki ve sonraki yıl-
larda bu dergide yazmaya başlamış olanlardan 
oluşuyordu. Bunların içinde adlarını yitirenler de 
var, öyküyü bırakıp başka alanlarda çalışmalarını 
yoğunlaştırmış olanlar da. O yıllarda hepimiz ba-
rut gibiydik ve sert alaycıydık, hem kendimize 
hem başkalarına karşı. Alışılmış yazın biçimleri-
ne, yerleşmiş kalıplara, toplum düzenine, o yıl-
lardaki ülke koşullarına ve ellerinde erki tutanlara 
karşı çıkıyorduk. Ağır bir baskı altındaydık ve 
hoşnut değildik gidişten, birbirimizi de eleştiriyor-
duk kıyasıya. Bu eğilimlerimizi yazılarımızda, öy-
külerimizde, şiirlerimizde yansıtmaya çalışıyor-
duk. 

Bu parçaya göre, yazarın da içinde bulundu-
ğu grupla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
 
A) Özgün olma çabası içinde oldukları 
B) Düşüncelerini yapıtlarına taşıyabildikleri 
C) İçinde bulundukları dönemi acımasızca eleş-

tirdikleri 
D) Sorunları zaman zaman kaba kuvvetle çöz-

dükleri 
E) Kendilerini, düzenin bir parçası olarak göre-

medikleri 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
26. Engizisyon, Ortaçağ’da Katolik Kilisesi’nce kuru-

lan özel soruşturma mahkemelerine verilen ad-
dır. Latince, soruşturma anlamına gelen inguiro 
sözcüğünden türetilmiştir. Bu mahkemeler, dü-
şünce ve inançları kilisece yanlış ya da tehlikeli 
bulunan kişiler ile simyacı, büyücü ya da cadı 
olarak nitelendirilen kimseleri sorgular ve ceza-
landırırdı. Birçok ülkede kurulmuş olan engizis-
yon mahkemelerinin en ünlüleri Ortaçağ engizis-
yonu, İspanyol engizisyonu ve Roma engizisyo-
nu’dur. 

Bu parçada engizisyonla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Adının kökenine 
B) Üyelerinin sadece Katoliklerden seçildiğine 
C) Kilise anlayışına dayalı kararlar verdiğine 
D) Ne zaman kurulduğuna 
E) İşlevinin ne olduğuna 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı - 9 7

27. Gerçek edebiyat yapıtının ve gerçek şiirin yeri, 
durağan olanın, değişmeye karşı koyanın değil, 
ileriye doğru değişim içinde olanın yanıdır. Bu 
yüzden, toplum yaşamında uyutucu değil, uyan-
dırıcı düşünmeye çağırıcı bir rol oynar. Dünyaya, 
toplumsal olaylara alışılandan başka bir gözle 
bakmaya, toplumun işleyiş mekanizmasını, insa-
nın kendisini, toplum içindeki yerini ve rolünü an-
lamaya çağırır. 

Bu parçada “sanat yapıtı”nın hangi özelliğin-
den söz edilmemiştir? 

 
A) Toplumsal gelişimi hızlandırmasından 
B) İnsanın, kendisini tanımasına yardımcı olma-

sından 
C) Yenilikten yana olmasından 
D) İlerici bir yönünün bulunmasından 
E) İnsanları bilinçlendirici olmasından 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Aslında bir kış meyvesi olan narı, artık yazın da 

bulmak mümkün. İthal narlar sayesinde, yazın da 
narın tadını çıkarabilirsiniz. Çekirdeklerinin tadı 
ekşimsi ve buruktur ama tatlılara hoş bir lezzet 
verir. Narın en güzel yanı, ferahlık veren suyu-
dur. Nar şurubu da kokteyl karışımları için mü-
kemmeldir. Narın içinde bol miktarda bulunan 
meyve asitleri, şeker ve potasyum sağlık için 
hayli yararlıdır. Ön Asya ülkelerinde de çokça tü-
ketilen bu meyve, aynı zamanda tene, saçlara ve 
tırnaklara çok iyi gelir. 

Bu parçada narla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Yazın tüketilenlerinin yurt dışından getirildiği-

ne 
B) Tatlılarda kullanıldığına 
C) Şurup hâlinde de tüketilebildiğine 
D) Tedavi amaçlı kullanıldığına 
E) Şeker ve potasyum yönünden zengin oldu-

ğuna 

29. Erzurum'un 30 km doğusundaki Dumlubaba 
kaynağından çıkan Fırat, Adıyaman ve 
Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, 
daha sonra Irak topraklarına girer. Irak'ta denize 
uzak olmayan bir noktada Dicle ile birleşerek 
Şatt'ul Arap'ı oluşturur ve Basra Körfezi'ne dökü-
lür. Nehrin en önemli kolları Murat, Karasu, 
Tohma, Peri, Çaltı ve Munzur çaylarıdır. Fırat’ın  
rejimi Türkiye'deki diğer akarsulara göre daha 
düzenlidir. Mart ile haziran ayları arasında yavaş 
yavaş kabarır, temmuz ile ocak ayları arasında 
çekilmiş olmasına rağmen yine de bol su akışı 
olur. 

Bu parçada “Fırat” ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Ülkemiz sınırları dışında denize döküldüğüne 
B) Türkiye’nin en uzun nehri olduğuna 
C) Birden fazla kolu olduğuna 
D) Düzenli bir rejime sahip olduğuna 
E) İller arasında sınır oluşturduğuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Rodos Heykeli 32 metre yüksekliğinde, demir ve 

taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykel-
dir. Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios'a 
ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna ka-
dar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen, Rodos 
Heykeli dünyanın yedi harikasından biri olmayı 
başarmıştır. Bunun en büyük sebebi, devasa bir 
heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki in-
sanlar için beraberliğin simgesi olması idi. Rodos 
Heykeli’nin yapılması 12 yıl sürmüş ve heykel 
MÖ 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulu-
nan heykel MÖ 226 yılında bir deprem sonucun-
da yıkılmıştır. 

Bu parçada “ Rodos Heykeli” yle ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Dünyaca tanınmış bir özelliğe sahip olduğu-

na 
B) Yapıldığı dönemde, birlikteliği temsil ettiğine 
C) Deniz kenarında bir bölgede inşa edildiğine 
D) Bir deprem nedeniyle yıkıldığına 
E) Yapımında birden fazla sanatçının çalıştığına 
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31. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere, 

a3 – b3 = 37 

olduğuna göre, a2 + b2 kaçtır? 

A) 13         B) 17        C) 19        D) 25         E) 34 

 

 

 

 

 

32. x ve y birer pozitif tamsayı olmak üzere, 

x y x y
4 12 7 3
+ = +  

25 < x + y < 35  

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? 

A) 28         B) 29        C) 30        D) 32         E) 33 

 

 

 

 

 

 

 

33. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak oluşturu-

lan ve  

A + C = B + F 

koşulunu sağlayan rakamları farklı en küçük 

altı basamaklı ABCDEF sayısının onlar basa-

mağındaki rakam kaçtır? 

A) 0           B) 2           C) 3           D) 4           E) 5 

 

 

 

 

 

 

 

34. Dört basamaklı 3x1y sayısı 30 ile kalansız 

bölünebildiğine göre, x + y toplamının alabi-

leceği en büyük değer kaçtır? 

A) 7          B) 8          C) 9           D) 10          E) 11 

35. 4 ile bölündüğünde 3, 9 ve 10 ile bölündü-

ğünde 1 kalanını veren üç basamaklı en kü-

çük doğal sayı kaçtır? 

A) 181       B) 271      C) 281      D) 321      E) 361 

 

 

 

 

 

 

36. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere, 

413,8 . a b=  

olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? 

A) 30         B) 35        C) 40        D) 45         E) 50 

 

 

 

 

 

 

 

37. x, y, b ve a tamsayılar olmak üzere, 

xa – yb + xb – ya = 24  

olduğuna göre, x – y + a + b işleminin sonucu 

kaç olabilir? 

A) –24        B) –12       C) 10       D) 15        E) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. ( ) ( )4 4a 1 2a 3+ = −  

olduğuna göre, a nın alabileceği değerler top-

lamı kaçtır? 

A) 4         B) 
14
3

         C) 5          D) 
17
3

         E) 7 
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39. 
2x 4(4x 8) 1−− =  

eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaç-

tır? 

A) –2          B) 
1
4

         C) 2         D) 4         E) 
17
4

 

 

 

 

 

 

 

40. 5 a=  olduğuna göre, 

3 30 3 30 3 30
6 . 6 . 6
+ +

 

ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 
a
6

       B) 
a
2

       C) 
2a
3

       D) 
3a
2

       E) 2a 

 

 

 

 

 

 

41. a > 0 olmak üzere, 

a 2a 3a 4a ... 19a 20a 420− + + − + + − + =  

olduğuna göre, a kaçtır? 

A) 1           B) 2          C) 4           D) 8           E) 10 

 

 

 

 

 

 

42. x ve y birer tamsayı olmak üzere, 

1 1
1

x 2y 2 x 2y 2
+ =

− + + −
 

olduğuna göre, x . y kaçtır? 

A) 2           B) 4           C) 5          D) 8          E) 12 

43. x < 0 

x2 < x . y 

x y
0

z
− >  

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-

rudur? 

A) x < y < 0 < z 

B) x < y < z < 0 

C) y < z < 0 < x 

D) y < x < 0 < z 

E) y < 0 < x < z 

 

 

 

 

44. a . b = 3 

b 5
c 2
=  

7
c

d
=  

e
d

3
=  

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yan-

lıştır? 

A) a, d ile doğru orantılı 

B) b, e ile ters orantılı 

C) b, c ile doğru orantılı 

D) a, e ile ters orantılı 

E) b, d ile ters orantılı 

 

 

 

 

45. Selmin ile Nermin bir işi birlikte 15 saatte bitiriyor-

lar. İkisi birlikte 6 saat çalıştıktan sonra Selmin işi 

bırakıyor ve geriye kalan işi Nermin tek başına 

15 saatte bitiriyor. 

Buna göre, Nermin bu işin tamamını tek başı-

na kaç saatte bitirir? 

A) 16         B) 18        C) 22        D) 24         E) 25 
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46. Aldığı kavunların 1
3

 ünü günde 5 tane, kala-

nını ise günde 4 tane satarak 84 günde bitiren 

satıcı kaç tane kavun satmıştır? 

A) 270       B) 300      C) 330      D) 360      E) 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci soru 

bankasını her gün çözmesi gerekenden 40 soru 

daha fazla çözerek 40 günde, 50 soru daha az 

çözerek 60 günde bitirebiliyor. 

Buna göre, soru bankasında kaç soru vardır? 

A) 10000            B) 10800             C) 10900 

        D) 11000   E) 11800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Bir satıcı elindeki bardakların 50 tanesini %20 

kârla, geriye kalanları da %50 kârla satıyor. 

Bu satışın sonundaki kârı %25 olduğuna gö-

re, %50 kârla kaç bardak satmıştır? 

A) 10         B) 15        C) 20        D) 25         E) 30 

49. A kabında ağırlıkça %60 ı şeker olan 80 gr şe-

kerli su, B kabında ağırlıkça %80 i şeker olan 40 

gr şekerli su karışımı vardır. A kabındaki karışı-

mın yarısı B kabına ilave edilerek yeni bir karışım 

oluşturuluyor. 

B kabında oluşan yeni karışımın yarısı A ka-

bında kalan karışıma ilave edilirse, elde edi-

len karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şeker olur? 

A) 64         B) 65        C) 66        D) 67         E) 68 

 

 

 

 

 

 

50.  

 

 

Aralarındaki uzaklık 600 km olan iki araç şekilde-

ki hızlarıyla aynı anda birbirlerine doğru saat 

9:15 te hareket ederek C noktasında karşılaşı-

yorlar.  

Karşılaşmalarından bir süre sonra aralarında-

ki uzaklık 150 km olduğunda saat kaçı göste-

rir? 

A) 15:15                    B) 16:00                 C) 16:15      

                 D) 16:45                    E) 17:15 

 

 

 

 

 

51. Ali parasını yıllık %40 faiz oranı ile 2 yıllığına A 

bankasına yatırıyor. Daha sonra faizi ile birlikte 

çekip tüm parasını yıllık %80 faiz oranı ile B ban-

kasına yatırıyor ve 15 ay sonra faizi ile birlikte 90 

TL olarak çekiyor. 

Buna göre, Ali’nin başlangıçtaki parası kaç 

TL’dir? 

A) 20         B) 25        C) 30        D) 35         E) 40 

60 km/sa

A B C

40 km/sa 
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52. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı ∗ işlemi, 

a3 ∗ b2 = (2a + 3b)a + b  

biçiminde tanımlanıyor. 

Buna göre, 8 ∗ 1 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 1       B) 49       C) 140        D) 280        E) 343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. İngilizce bilenlerden oluşan 22 kişilik bir grupta, 

İtalyanca bilenlerin her biri Fransızca da bilmek-

tedir. Yalnız İngilizce bilenler, üç dili de bilenlerin 

2 katı, yalnız iki dil bilenlerin ise 3 katıdır. 

Buna göre, yalnız İngilizce bilen kaç kişi var-

dır? 

A) 4          B) 6         C) 10         D) 12          E) 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. 1122233 sayısının rakamlarının yerleri değiş-

tirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabi-

lir? 

A) 24        B) 48       C) 64       D) 120         E) 210 

55.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki verilenlere göre, |BD| nin alabile-

ceği kaç farklı tamsayı değeri vardır? 

A) 6           B) 7          C) 8           D) 9          E) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 

A) 16         B) 18        C) 20        D) 22         E) 24 

•
A

B C D

ABC bir üçgen
[ ] [ ]BA AC⊥  

AB 6 cm=  

AD 8 cm=  

• •

A B

O1 O2

Şekildeki O1 ve O2 
merkezli eş çemberler 
K ve L noktalarında 
kesişmektedir. 
[ ] [ ]1 2AB // O O  

1 2O O 12 cm=  

K

L
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57.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki dik koordinat düzleminde d1 ve d2 doğ-

rularının eksenleri kestiği noktalar verilmiştir. 

d1 ve d2 doğrularının eğimleri çarpımı –1 ol-

duğuna göre, a kaçtır?  

A) 1           B) 2          C) 
5
2

          D) 3           E) 4 

 

 

 

 

 

58. – 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız. 

 

 Peşin Ödemede 
Yapılan İndirim 

(%) 
Aralık Mart 

Etek 5 80 60 
Gömlek 10 50 25 
Pantolon 15 120 75 
Ceket 30 175 90 
T-shirt 5 35 20 

 

Tabloda bir mağazada belli ürünlerin aralık ve 

mart aylarındaki taksitli satış fiyatları ve peşin 

ödemede yapılan indirim miktarları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

58. Aralık ayında 3 gömlek, 2 pantolon alıp, peşin 

ödeme yapan bir kişi kaç TL öder? 

A) 315       B) 320      C) 339      D) 390      E) 414 

59. Mart ayında her üründen peşin ödeme ile 

birer tane almak isteyen bir kişi en fazla öde-

meyi hangi üründe yapar? 

A) Etek 

B) Gömlek 

C) Pantolon 

D) Ceket 

E) T-shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 1 ceket ve 1 pantolon almak isteyen ve peşin 

ödeme yapmayacak olan bir kişi aralık yerine 

mart ayında alışveriş yaparsa kaç TL daha az 

öder? 

A) 128       B) 130      C) 137      D) 140      E) 145 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d1 

d2 

4 

a 

–8 

x 

y 
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1. İslamiyet’ten önce yaylak ve otlakların devle-

te ait olduğunun göstergesi olarak, 
I. Halkın boylar halinde yaşaması 
II. Çadır ve hayvanların özel mülk olması 
III. Devletin halktan vergi alması 

durumlarından hangileri söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
2. Selçuklularda hanedanın erkek çocuklarına 

devleti yönetme konusunda deneyim kazan-
dırmak amacıyla atanan Atabeyler; 
I. Askeri 
II. Dini 
III. İdari 

alanlardan hangisinde hanedan üyesini eğitir-
lerdi? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
3. I. Medrese 

II. Darülşifa 
III. Saray 

Yukarıdaki yapılardan hangileri Külliye’de yer 
alır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

4. I. Loncalar 
II. Medreseler 
III. Vakıflar 

Yukarıdakilerden hangileri ortaya çıktıkları 
dönemdeki etkilerini zamanla yitirmişlerdir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
5. Osmanlı Devleti’nde Kazasker; 

I. Divanı Humayun’a gelen davalara bakma 
II. Kadı ve müderrisleri atama 
III. Dirlik sahiplerini belirleme 

görevlerinden hangilerinden sorumludur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 

 
6. İstanbul’da ilk saray aşağıdaki padişahlardan 

hangisi tarafından yaptırılmıştır? 
 
A) Fatih Sultan Mehmet 
B) II.Beyazıt 
C) Yavuz Sultan Selim 
D) Kanuni Sultan Süleyman 
E) I.Ahmet 

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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7. I. Yabancıların okul açabilmesi 
II. Müslüman olmayanlar için aşağılayıcı sözler 

kullanılmaması 
III. Müslüman olmayanların bedelli askerlik yap-

maları 

Yukarıdakilerden hangileri Islahat Ferma-
nı’nda yer alan hükümler arasındadır? 

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

 
 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile 

Islahat Fermanı’nın ortak özellikleri arasında 
yer almamıştır? 

 
A) Can güvenliğinin sağlanması 
B) Müslüman olmayanlarında devlet görevine 

alınması 
C) Mal güvenliğinin sağlanması 
D) Rüşvetin önlenmesi 
E) Irz güvenliğinin sağlanması 

 
 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 

I.Dünya Savaşı’ndaki durumunu belirtmez? 
 

A) Kars, Ardahan ve Batum’u geri almaya ça-
lışmıştır. 

B) Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardımlarını 
engellemiştir. 

C) Süveyş Kanalı’na taarruzda bulunmuştur. 
D) Muş ve Bitlis’i işgalden kurtarmıştır. 
E) Batı Trakya’yı kaybetmiştir. 

 
 
 
10. Ermeni örgütleri olan Taşnak ve Hınçak’a 

karşı mücadele edenler; 
I. Killikyalılar Cemiyeti 
II. Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti 
III. Trabzon Muhafazai Hukuk Cemiyeti 

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

11. İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki direniş 
hareketlerini “isyan” diye suçlamaktan vaz-
geçip ona ulusal bir girişim gözü ile bakması; 
I. Amasya Görüşmeleri 
II. Sivas Kongresi 
III. TBMM’nin açılması 

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri ile gerçek-
leşmiştir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Temsilciler kurulu-

nun uğraşmak zorunda olduğu konulardan bi-
ri değildir? 

 
A) İstanbul’un işgaline karşı tedbir alınması 
B) Meclis-i Mebusan seçimleri ile uğraşması 
C) Damat Ferit Hükümeti’nin istifası için çalış-

ması 
D) TBMM’nin toplanması için hazırlık yapması 
E) Vatana İhanet Yasası’nın çıkarılması 

 
 
 
13. Milli Mücadele sırasında Temsil Heyeti ile 

İstanbul Hükümeti 
I. Meclis-i Mebusan’ın açılması 
II. Londra Konferansı’na katılması 
III. Meclis-i Mebusan’ın toplantı yeri 

konularından hangilerinde tutum birliği içinde 
oldukları söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’de 

ulusal sesi duyuran yayın organlarından biri 
değildir? 

 
A) İrade-i Milliye 
B) Peyamı Sabah 
C) Anadolu Ajansı 
D) Hakimiyet-i Milliye 
E) Yenigün 
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15. İstanbul’un Antlaşma devletleri tarafından 
resmen işgal edilmesinin doğrudan sonuçları 
arasında 
I. Anadolu, İstanbul ilişkilerinin kesilmesi 
II. Misak-ı Milli’nin ilan edilmesi 
III. Meclis-i Mebusan’ın kapatılması 

Yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
16. Kurtuluş Savaşı’nda ordunun maddi ve ma-

nevi gücünü olabildiğince yükseltmek, sevk 
ve yönetimini bir kat daha güçlendirmek için; 
I. Takrir-i Sükun Yasası 
II. Başkomutanlık Yasası 
III. İstiklal Mahkemelerinin açılması 

yasalarından hangileri çıkarılmıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan TBMM’de; 

I. Ayan Meclisi 
II. Müslüman olmayanların temsilcileri 
III. Meclis-i Mebusan üyeleri 

Yukarıdakilerden hangileri yer almamıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

18. I. I.İnönü 
II. Büyük Taarruz 
III. Sakarya 

Savaşları’ndan hangileri “Subaylar Savaşı” 
olarak anılmıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. I. Ulu kışla demiryolunun tahrip edilmesi 

II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması 
III. Ulusal mücadelenin fetvalarla desteklenmesi 

Yukarıdakilerden hangileri iç isyanlara karşı 
TBMM’nin aldığı önlemler arasındadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. I. Anlaşma devletlerinin Sevr Antlaşmasında 

değişiklik yapmak amacıyla Londra Konfe-
ransını toplaması 

II. Yunan ilerleyişinin durdurulabileceğinin anla-
şılması 

III. Asker kaçakları sayısında azalma olması 

Yukarıdakilerden hangileri I.İnönü Savaşı’nın 
sonuçları arasındadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
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21. 13 Ekim 1921’de TBMM ile Kafkas Cumhuri-
yetleri arasında yapılan Kars antlaşması kap-
samında; 
I. Nahçivan bölgesinin Azerbaycan’a bağlı 

özerk bir yönetime sahip olması 
II. Rusya’ya tanınan kapitülasyon hakkının kal-

dırılması 
III. Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’da kalması 

yukarıdaki hükümlerden hangileri bulunmak-
tadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Konferan-

sı’na doğrudan katılmamıştır? 
 

A) İngiltere 
B) Yunanistan 
C) Fransa 
D) İtalya 
E) TBMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
23. Serbest Parti Programında; 

I. Liberalizm 
II. Laiklik 
III. Devletçilik 

yukarıdakilerden hangileri bulunur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

24. Türkiye’de 1923 – 1928 yılları arasında en çok 
tarımın geliştirilmesinde, 
I. Aşar vergisinin kaldırılması 
II. Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması 
III. Devlet’in tarım politikası 

yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I ve III 

 
 
 
 
 
25. Millet egemenliğini gerçekleştirme yolunda 

atılan en büyük adım aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Misak-ı Millinin ilanı 
B) TBMM’nin açılması 
C) Amasya Tamimi 
D) Meclis-i Mebusan’ın açılması 
E) Halifeliğin kaldırılması 

 
 
 
 
 
26. 1921 Anayasası üzerinde ilk büyük değişiklik 

aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır? 
 

A) 1923             B) 1928               C) 1937 
              D) 1939  E) 1946 

 
 
 
 
 
27. Aşağıdakilerden hangisi 1923 İzmir İktisat 

Kongresinde kabul edilen “Milli Ekonomi” il-
kesi doğrultusunda meydana gelen gelişme-
lerden biri değildir? 

 
A) Yabancı işletmelerin satın alınması 
B) Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 
C) Özel teşebbüse kredi sağlayacak bankaların 

kurulması 
D) Vergi reformunun yapılması 
E) Yerli hammaddeye dayanan yatırımlar yapıl-

ması 
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28. Cumhuriyet karşıtlarının Terakki Perver Fır-
kası’na girmelerinin nedeni olarak; 
I. Partinin tüzüğü 
II. Halifeliğin kaldırılması 
III. Liberal olması 

hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 

 
 
 
 
29. Türk ve Fransız Hükümetleri arasında 

1923’ten sonra 
I. Osmanlı borçları 
II. Hatay 
III. Yabancı okullar 

Konularından hangileriyle ilgili olarak sorun 
yaşanmıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
30. Atatürk 1927’de söylevinin sonunda şu özeti 

vermiştir; 
“Bu sözlerim ile ulusal varlığı sona ermiş sayılan 
büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığı-
nı, bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan 
ulusal ve çağdaş devleti nasıl kurduğunu anlat-
maya çalıştım” 

Atatürk’ün yukarıdaki sözleri ile, 
I. İnkılapçılık 
II. Milliyetçilik 
III. Devletçilik 

ilkelerinden hangileri arasında bağ kurulabi-
lir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

31. Coğrafi koordinatları göz önüne alındığında 
aşağıdaki kentlerden hangisinin yerel saati 
ulusal saatten daima daha geridir? 

  
A) İzmir 
B) Ankara 
C) Samsun 
D) Iğdır 
E) Şanlıurfa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Aşağıdaki bölümlerden hangisinde bulunan 

göl sayısı diğerlerinden daha fazladır? 
 

A) Orta Kızılırmak 
B) İç Batı Anadolu 
C) Batı Karadeniz 
D) Güney Marmara 
E) Dicle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Yağışın az, buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde 

humus bakımından fakir topraklar görülür. 
 
 
 
 
 
 
 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandı-

rılmış yerlerden hangisinde bu tip topraklara 
rastlanmaz? 

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

I

V 
IV II

III 
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34.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki Doğu Anadolu Bölgesi haritasında 
numaralanmış merkezlerden hangisinde yıllık 
yağış miktarı daha azdır? 
 
A) I           B) II          C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
35. Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili; 

I.  Çukurova’da nüfus yoğunluğu Göller Yöre-
si’nden fazladır. 

II.  Ege Bölgesi’nde nüfus daha çok kıyıdaki tek-
tonik çöküntülerde bulunmaktadır. 

III.  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin nüfusu İç 
Anadolu Bölgesi’nden fazladır. 

IV.  İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü çevresinde 
nüfus azdır 

özelliklerinden hangileri yanlıştır? 
  

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

  
  
 
 
 
 
36. Türkiye’de iç göçlerle ilgili aşağıdaki yargı-

lardan hangisi yanlıştır? 
 

A) Adana çevresine olan göçlerin bir bölümü 
mevsimliktir. 

B) Karadeniz Bölgesi’nin aldığı göç miktarı ver-
diği göç miktarından fazladır. 

C) Kentten kente olan göçlerin oranı artmakta-
dır. 

D) Yerleşim amaçlı göçlerin en fazla olduğu böl-
ge Marmara’dır. 

E) Göç eden nüfus içerisinde erkeklerin oranı 
fazladır. 

37. Aşağıdakilerden hangisi aynı bölgede yer 
alan Gaziantep’in Adıyaman’a göre daha fazla 
gelişmesinin nedenlerinden biri değildir? 

  
A) Ulaşım çeşitliliğinin fazla olması 
B) Sermaye birikiminin fazla olması 
C) Yer altı kaynakları bakımından zengin olması 
D) Sanayinin gelişmiş olması 
E) Ticaretin gelişmiş olması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. Türkiye’de pamuk tarımın yapıldığı bir yörede 

aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi 
yapılamaz? 

 
A) Arıcılık 
B) Zeytin tarımı 
C) Büyükbaş mera hayvancılığı 
D) Deniz turizmi 
E) Buğday tarımı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 

yetişme alanı diğerlerinden daha dardır? 
 

A) Mısır 
B) Şekerpancarı 
C) Ayçiçeği 
D) Tütün 
E) Fındık 

I 

II 

III 

IV 

V 
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40. Aşağıdaki grafikte turunçgillerin 2002-2005 yılları 
arasında ihracat miktarları verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Yalnızca grafikteki bilgilerden yararlanarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

 
A) Bütün dönemlerde en az greyfurt ihraç edil-

miştir. 
B) Turunçgil ihracatının en fazla olduğu yıl 

2005’tir. 
C) 2003 yılında bütün ürünlerin ihracatı bir ön-

ceki yıla göre azalmıştır. 
D) Mandalina ihracatının en fazla olduğu yılda 

greyfurt ihracatı en azdır. 
E) 2005 yılı limon ihracatı, 2004 yılı portakal ve 

greyfurt ihracatının toplamından fazladır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
41. Türkiye’de süt ve süt ürünlerinde üretim değerleri 

yıllar itibariyle artış kaydetmesine rağmen, henüz 
istenen düzeye ulaşamamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisinin süt veriminin dü-
şük olmasında etkili olduğu söylenemez? 

 
A) Hayvan sayısının az olması 
B) Yerli ırkların süt veriminin düşük olması 
C) Mera hayvancılığının yaygın olması 
D) Küçükbaş hayvancılığın yaygın olması 
E) Besi hayvancılığının gelişmemiş olması 

42. I.  Dağların uzanışı 
II.  Dağların yükseltisi 
III.  Rüzgârın hızı 
IV.  Matematik konumu 

Ege Bölgesi’nin rüzgâr enerjisi üretimine el-
verişli olmasında yukarıdakilerden hangileri 
etkili olmuştur? 
 
A) I ve II 
B) I ve III 
C) II ve III 
D) Yalnız III 
E) III ve IV 

 
 
 
 
 
43. Ülkemizde hammadde kaynakları ile endüstri 

tesislerinin kuruluş yerleri arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Hammadde kaynakları göz önüne alındığında 
İç Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki endüstri 
kollarından hangisinin gelişmesi daha kolay-
dır?  

 
A) Pamuklu dokuma 
B) Bitkisel yağ 
C) Kağıt 
D) Şeker 
E) Petro-kimya 

 
 
 
 
 
44. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye 

ithalatı içerisindeki payı daha fazladır? 
  

A) Almanya               B) Rusya  C) İran 
                  D) ABD    E) Çin 

 
 
 
 
45. Doğu Karadeniz ve Antalya Bölümlerinde 

demiryolu ulaşımının gelişmemesinin temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  

  
A) Yer şekillerinin engebeli olması 
B) Denizyolu taşımacılığının gelişmiş olması 
C) Karayolu yapım maliyetlerinin daha ucuz ol-

ması 
D) Yağış miktarının fazla olması 
E) Turizmin gelişmiş olması 

2002 2003 2004 2005
0 

30 
60 
90 
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(000 ton) 
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Greyfurt 
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46. Aşağıdaki dağlardan hangisinde kış turizmi-
nin gelişmesi diğerlerine göre daha zordur? 

  
A) Kaçkar Dağları 
B) Erciyes Dağı 
C) Palandöken Dağları 
D) Ilgaz Dağları 
E) Canik Dağları 

 
 
 
 
 
 
 
 
47. • Yer şekilleri sadedir. 

•  Sönmüş yanardağlar bulunmaktadır. 
• Petro-kimya ve silah sanayi gelişmiştir. 

Yukarıda özellikleri verilen bölüm aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 
A) Yukarı Fırat 
B) Yukarı Sakarya 
C) Ergene 
D) Orta Kızılırmak 
E) İç Batı Anadolu 

 
 
 
 
 
 
 
 
48. Türkiye’de; artan enerji ihtiyacını karşılamak, 

enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji kay-
naklarını çeşitlendirip radyoaktif minarelerden 
enerji üretmek amacıyla iki nükleer santral ya-
pılması planlanmaktadır. 

Bu santraller; 
I.   Sinop 
II.  Sakarya 
III.  Mersin  
IV.  Muğla 
V.  Tekirdağ 

illerinden hangilerine yapılması planlanmak-
tadır? 

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

49. Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun 
gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde 
tutmayı emrettiği konularda hâkimin, hukuka 
ve hakkaniyete göre karar vermesine ne ad 
verilir? 

 
A) Dürüstlük 
B) Hâkimin hukuk yaratması 
C) Hâkimin takdir yetkisi 
D) İyiniyet  
E) Hâkimin boşluk doldurması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. 2010 yılında yapılacak olan Dünya Basketbol 

Şampiyonası hangi ülkede düzenlenecektir? 
 
A) Tunus 
B) Türkiye 
C) Çin 
D) Almanya 
E) Rusya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51. 21 Ekim 2007’de yapılan referandum sonu-

cunda Cumhurbaşkanlığı konusunda Anaya-
sa değişiklikleri ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır? 

 
A) Görev süresi 5 yıl olmuştur. 
B) Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı se-

çilebilir. 
C) Genel oya dayanan bir seçimle seçilir. 
D) İlk kez meclis dışından da aday olabileceği 

hükmü getirildi. 
E) Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı-

nın görev süresinin dolmasından önceki 60 
gün içinde tamamlanır. 
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52. Dokuzuncu Kalkınma Planı hangi yılları kap-
samaktadır? 

 
A) 1990 – 1994  
B) 1995 – 2001 
C) 1996 – 2000  
D) 2001 – 2005 
E) 2007 – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53. BM Güvenlik Konseyi otoritesi altında görev 

yapacak gönüllü ülkelerin askerlerinden olu-
şan bir uluslararası koalisyon şeklinde kuru-
lan Afganistan’daki Uluslararası Destek Gücü 
(ISAF), 11 Ağustos 2003 tarihinden itibaren 
aşağıdakilerden hangisi tarafından yönetili-
yor? 

 
A) Şanghay İşbirliği Örgütü 
B) Avrupa Konseyi 
C) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
D) NATO 
E) BM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
54. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Kurul üyeleri, Yargıtay ve Danıştay Genel Ku-
rulu arasından Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilir 

B) Kurul başkanını Anayasa Mahkemesi seçer 
C) Kurul kararlarına karşı yargı mercilerine baş-

vurulamaz 
D) Üyeler 4 yıl için seçilirler 
E) Hâkim ve savcıların atanması ve görev yerle-

rinin değiştirilmesi kurulun yetkilerindendir 

55. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa-
sı’ndaki sosyal ve ekonomik haklar bölümün-
de yer alan çalışma ile ilgili hükümlerden biri 
değildir? 

 
A) Herkes çalışma ve sözleşme hürriyetine sa-

hiptir. 
B) İşçiler ve işverenler önceden izin almaksızın 

sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına 
sahiptir. 

C) Sendikalardan ayrılmak Çalışma Bakanlı-
ğı‘nın iznine bağlıdır. 

D) Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim 
şartları gözönüne alınmak zorundadır. 

E) Kamu görevlileri sendikalarla toplu sözleşme 
yapabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na 

göre, Bakanlar Kurulunun görevinin sona er-
me nedenlerinden biri değildir? 

 
A) Güvensizlik oyu alması 
B) Genel seçimlerden sonra yeni meclisin top-

lanması 
C) Cumhurbaşkanı’nın değişmesi 
D) Başbakanın görevinin sona ermesi  
E) Başbakan’ın istifa etmesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişiklik-

lerinin kabulü için gerekli olan çoğunluk şartı 
meclis üye tamsayısının en az ne kadarı ol-
malıdır? 

 
A) 1/5       B) 2/5       C) 3/5        D) 1/3       E) 2/3 
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58. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden 
hangisi din ve vicdan hürriyeti ile ilgili yanlış 
bir ifadedir? 

 
A) Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriye-

tine sahiptir 
B) Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katıl-

maya zorlanamaz 
C) Kimse, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya 

zorlanamaz 
D) Vicdan hürriyeti, sıkıyönetim dönemlerinde 

sınırlandırılabilir 
E) Kimse, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı 

kınanamaz ve suçlanamaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kamu 

tüzel kişiliği yoktur? 
 

A) TRT 
B) YÖK 
C) Üniversiteler 
D) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-

rı 
E) Devlet Planlama Teşkilatı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Aşağıdaki yönetim kuruluşlarından hangisi 

kanun ile kurulmak zorunda değildir? 
 

A) İl 
B) İlçe 
C) Üniversite 
D) Belediye 
E) Bakanlıklar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sınava giren adaylar; 
 
Deneme sınavı sorularının yapısal özellikleri, 
cevapları ve analizli çözümlemelerine ilişkin 
bilgilere www.yargiyayinevi.com ya da 
www.teklider.com.tr iletişim adreslerinden 
ulaşabilirsiniz 


