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1. Bir edebiyat dergisinin yazarlara yönelik olarak 

düzenlediği 2007 Yılının En Beğenilen Yaza-
rı/Kitabı anketinde başarılı yapıtı ile ilk on arası-
na girmiş yazarlarımızdan biri. Ama ilk ona gir-
mesinin arkasında on yedi yıllık yazın hayatı var. 
Ayrıca bu yazarımız, kalemini, yazın alanının pek 
çok kulvarında deneyen, aldığı ödüllerle de adını 
sıkça duyuran bir sanatçı. 

Bu parçadaki “kalemini, yazın alanının pek çok 
kulvarında deneyen” sözüyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Edebiyata tam anlamıyla hâkim olan 
B) Edebiyat alanında çeşitli türlerde eser veren 
C) Eserlerinde farklı konuları ele alan 
D) Edebiyat dünyasının nitelikli isimlerinden olan 
E) Çeşitli dergilerde birçok yazısı çıkan 

 
 
 
2. İnsanı, yazmaya güdüleyen nedir acaba? Yaşa-

dığı çevrede saygın bir yer edinmek mi? Ünlenip 

hiç tanımadığı insanlar arasında okunup sözü 

edilmek mi? Para kazanmak mı? Bunların tam 

karşılıklar olacağını sanmıyorum. Bence, önemli 

olan yazının çekim gücü. Yazan ve yazdıklarıyla 

dergilerde boy gösteren bir gence, arkadaşları 

gıpta etmez olur mu? Ailesi onunla gurur duymaz 

mı? Her şey daha kolay yoluna girmez mi? 

Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili aşa-
ğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. söz: Kendine bir konum sağlamak 
B) II. söz: Adı anılmak 
C) III. söz: Görünmek 
D) IV. söz: Kıskanmak 
E) V. söz: İstenilen, gerekli olan biçimde geliş-

meye başlamak 

3. Çocuklar için yazılmış her iyi kitap yüreğimi ka-
natlandırıyor. Hele ki bu bir “ilk kitap”sa umut çi-
çeklerine boyanıyor her yan. “An Koleksiyoncu-
su”, fantastik bir dizi olmakla beraber, sorgula-
yan, eleştirel, diyalektik bir yaklaşımla felsefe 
temeline de oturtuyor söylemini. Bakış Kutlu’nun 
ilk kitabı olmasına karşın onun gelecekte yaza-
caklarının muştusunu da veriyor. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Yazarın yeni yapıtlarının habercisi olmak 
B) Yazarın yeni yapıtlarına ilişkin ipuçları taşı-

mak 
C) Yazarın bakış açısını iletmek 
D) Yazarın yetkinliğini ortaya koymak 
E) Okurun öngörüsünü yansıtmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (I) Keçi, Yukarı Mezopotamya’da yaklaşık 10 bin 

yıl önce koyunla birlikte evcilleştirilen ilk hayvan 
türlerinden biri. (II) Çayönü, Çatalhöyük, keçinin 
evcilleştirilmesine ilişkin ilk kanıtları veren yerler. 
(III) Bu kanıtlara dayanarak keçinin anavatanının 
Anadolu olduğu düşünülüyor. (IV) Keçinin evcil-
leştirilmesinin nedenleri arasında beslenmesinin 
ve barınmasının ucuz, veriminin yüksek, susuz-
luğa ve hastalığa karşı dayanıklı olması sayılabi-
lir. (V) Keçi, koyun ve sığırın aksine, dağlık böl-
gelerde ağıla gerek duymadan sınırlı bir bakımla 
yaşayabilir. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde “tahmin” anlamı vardır? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 
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5. Aşağıdakilerden hangisinde ikileme bir eyle-
mi nitelemektedir? 
 
A) Manavın tezgâhında irili ufaklı domatesler sı-

ralanmıştı. 
B) Kedimiz Tekir, uyurken mırıl mırıl sesler çıka-

rıyordu. 
C) Çocukluğumdan, aklımda hayal meyal görün-

tüler kaldı. 
D) Günlerdir bu derste doğru dürüst tek bir soru 

sormadılar. 
E) Sınavın sonlarına doğru üç beş öğrenci bon-

cuk boncuk terliyordu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. (I) Her sayfası bir takvim yaprağı niteliğinde olan 

romanda her bölüm, anlatılan dönemden bir fo-
toğrafla birbirine bağlanmış. (II) Buna rağmen 
anlatılan tarihi olayların fotoğraflarına yer veril-
memesi bir eksiklik olarak dikkat çekiyor. (III) Ya-
zar, Türk Arkeoloji Tarihi açısından oldukça de-
ğerli olan, Nemrut Dağı’ndaki kazı çalışmaları sı-
rasında çektiği fotoğrafları okurla paylaşmış. (IV) 
Bu fotoğraflar sayfalar arasına veya romanın so-
nuna eklenseydi eser daha bir anlam kazanırdı. 
(V) Okur, öyküsünü okuduğu tarihi olayların fo-
toğraflarını görme şansından mahrum bırakılmış. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir “öneri” söz konusudur? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 

7.  (I) Rodos, etrafını çevreleyen surlarıyla Yunanis-
tan’ın en kozmopolit adası sayılıyor. (II) Rodos 
Adası, yeni şehir ve surlarla çevrili eski şehir ol-
mak üzere ikiye ayrılıyor. (III) Eski şehirde, görü-
lecek en ilginç yerlerden biri Büyük Efendi Kona-
ğı. (IV) Burası 1956’daki büyük patlama sonucu 
tahrip olmuş. (V) Daha sonra Mussolini ve 
Emmanuel’in yazlık olarak kullanması için İtal-
yanlar tarafından restore edilmiş. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde yazarın kişisel görüşüne yer verilmiş-
tir? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (I) Balina avcılığının ilk dönemlerinde, küçük ve 
yakalanması kolay olan ispermeçet balinalarının 
nüfuslarının çok azalmasıyla balina avcılarının 
gözü, daha büyük balinalara çevrilmiştir. (II) 
1864’te buharlı gemilerle büyük balinaları avla-
mak için özel olarak tasarlanmış zıpkınların dev-
reye girmesiyle gök balinalar da hedef hâline 
gelmiştir. (III) Uluslararası Balinacılık Kurulu’nun, 
bu canlıların avlanmasını 1966’daki yasaklayışı-
na kadar geçen yüz yıllık dönemde de küresel 
nüfusları yüz yıl önceki nüfuslarının %1’inin altı-
na inmiştir. (IV) Türleri tehdit altında olan gök ba-
linalar, en az beş topluluğa dağılmış olarak dün-
ya denizlerine yayılmış durumdadır. (V) Koruma 
altında olsalar da denizlerdeki kirlenme ve gide-
rek artan okyanus trafiğinin, seslenişlerini boğa-
rak eş bulmalarını güçleştirmesi gibi etkenler, 
gök balina nüfuslarının geri kazanılmasının 
önündeki tehditlerdir. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. cümlede, balina avcılarının büyük balinala-

ra yönelişinin nedeni açıklanmıştır. 
B) II. cümlede, zıpkınların hangi amaçla tasar-

landığı belirtilmiştir. 
C) III. cümlede, balinaların nüfusundaki azalma-

ya dikkat çekilmiştir. 
D) IV. cümlede, gök balinaların dünya denizleri-

ne yayılışının gerekçesi belirtilmiştir. 
E) V. cümlede, gök balinaların nüfus artışına 

engel olan etkenlerden söz edilmiştir. 
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9. (I) Ekim ve kasım aylarında satışları ciddi oranda 
düşen otomotiv sektörü, yılın son ayına büyük 
stokla girdi. (II) Kasımda satışların bıçak gibi ke-
silip otomotiv pazarının beklenenden daha fazla 
daralması, firmaların ellerindeki stoku 160 bine 
çıkardı. (III) Otomotiv sektörü yetkilileri, kaba bir 
hesapla, bu stokun maddi yükünün 2.5 milyar do-
ları bulduğunu belirtiyor. (IV) Otomotiv firmalarını 
zorlayan en büyük sorun ise bu paranın bir kıs-
mının henüz ödenmemiş olması. (V) Gelecek yıl, 
vadelerin gelmesiyle bu sorun otomotiv firmaları-
nın korkulu rüyası olacak gibi görünüyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. cümlede, otomotiv sektöründeki stok artışı-

nın gerekçesi belirtiliyor. 
B) II. cümlede, bir saptama yapılıyor. 
C) III. cümlede, otomotiv sektöründeki stokların, 

sektörü maddi külfet altında bıraktığı belirtili-
yor. 

D) IV. cümlede, yetkililerin stoklaşmaya karşı 
ürettikleri çözümler belirtiliyor. 

E) V. cümlede, otomotiv firmalarını bekleyen 
tehlikeye dikkat çekiliyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Beslenme şekli aslında alışkanlıktır. Bazı insan-

lar soya sütünün tadını çok beğeniyor; bazıları 

ise inek sütüne alıştıkları için soya sütünü pek 

hazzetmiyor. Soya sütünden hoşlanmayanların 

bu sütü direk içmek yerine farklı şekillerde tü-

ketmeleri öneriliyor. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 
hangisinin yazımı yanlıştır? 

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

11. Antik Çağda dünyanın 7 harikası olarak kabul 
edilen yerlerden bazıları şunlardır ( ) Giza’daki 
Büyük Piramit ( ) Babil’in Asma Bahçeleri ( ) 
Olimpia’daki Zeus Heykeli ( )  

Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere 
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen 
noktalama işaretleri getirilmelidir? 
 
A) (.) (,) (,) (…) 
B) (;) (;) (,) (.) 
C) (:) (,) (,) (.) 
D) (:) (,) (,) (…) 
E) (.) (;) (,) (.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Serçeler, öbür kuşlardan farklıdır: Bir bakarsınız 

balkonun parmaklığındadır, bir bakarsınız masa-
daki bardağın yanında (I) Yaklaşır hiç çekinme-
den, konuşmak ister (II) Dilinden anlamazsınız 
(III) Bakar, iyice bakar (IV) Bir şaşkınlığı vardır 
(V) dostluk arar gibi. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi-
sinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti 
kullanılmalıdır? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. (I) Laura Marning henüz 18 yaşında ve yılın en 

hüzünlü albümlerinin birinde onun ismi yazıyor. 
(II) Laura, 1 Şubat 1990 yılında İngiltere’de dün-
yaya gelmiş. (III) Müziğe çok düşkün bir ailenin 
içinde büyümüş. (IV) Aile fertlerinin en büyük eğ-
lencesi, akşamları verandada oturup gitar çala-
rak şarkılar söylemekmiş. (V) Laura, henüz üç 
yaşındayken gitarla çeşitli şarkıları çalıp mırılda-
nabiliyormuş. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisinde anlatım bozukluğu vardır? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 

I 

II 

III 

IV 

V 
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14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 
A) Sağlık Bakanlığı, ayaktan tedavi yönetmeliği-

ni iptal ettiğini açıkladı. 
B) Çocuklara gömlek, kendime de siyah bir ka-

zak aldım. 
C) Bu devirde kimse, kimseden yardım bekle-

memeli. 
D) Devlet tiyatroları, önümüzdeki sezon yabancı 

oyunlar sergileyecekmiş. 
E) Birçok ünlü sanatçının katılımıyla çekilen film 

büyük beğeni topladı. 
 

 
 
 
 
 
 

 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Yazlığın bahçesinde renk renk, iri iri karanfil-

ler vardı. 
B) Masmavi gökyüzü ve deniz kimi mutlu etmez 

ki? 
C) İkinci el bir araba aldım, motorunu yenilettim. 
D) Eşimin gereksiz israfları yüzünden bütçemiz 

hep açık veriyor. 
E) İyi kitaplar okursanız bilginiz ve görgünüz ar-

tar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam karı-

şıklığından kaynaklanan bir anlatım bozuklu-
ğu vardır? 

 
A) Emekli albayın evinde yapılan aramada iki 

ruhsatlı tabanca bulunmuş. 
B) Son derece hoşgörülü ve açık fikirli bir insan-

dı babam. 
C) Uzun ve yorucu bir günü daha geride bırak-

mıştık. 
D) Sabah uyandığımda sobanın sönmüş oldu-

ğunu gördüm. 
E) Bazı aylarda bu yağmurlar iki üç gün kimseye 

göz açtırmaz.  

17. (I) Santorini; onlarca metre yükseklikte kibirli ve 
nazlı nazlı süzülen martılarıyla ünlü bir ada. (II) 
Adanın başkenti Fira’nın en önemli özelliklerin-
den biri de sadece bu adaya özgü evleri. (III) 
Adanın evleri küçük, kireç beyazı, sayısız pence-
reli ve özel çatı kaplamaları kullanılarak inşa 
edilmiş. (IV) Kimi restorana, kimi bara dönüştü-
rülmüş bu mekânlarda büyüleyici bir deniz ve 
ada manzarasının tadını çıkarıyorsunuz. (V) De-
nizden yüzlerce metre yükseklikte kurulu köyleri 
ve romantik terasları, öfkeli bir volkandan geriye 
kalan krateri seyrediyor. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde insana ait özellikler cansız varlıklara ak-
tarılmıştır? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. (I) Çizgi roman, Belçika’nın milli sanatıdır dersek 
durumu abartmış olmayız. (II) Bu küçük ülke; sa-
natçıları, yayınevleri, özel müze ve festivalleriyle 
Avrupa çizgi romanının lokomotifi durumunda. 
(III) Belçika her yıl çizgi romanlarla ilgili on mil-
yonlarca albüm basıyor ve bunların büyük bir 
kısmını ihraç ediyor. (IV) Red Kit’i yaratan 
Mavrice de Bevere de bir Belçikalıydı. (V) Çizgi 
romanlarla ilgili yayınları birçok dile çevrilen ya-
yınevleri, yabancı sanatçıları da kendilerine bağ-
layarak bu pazardaki aslan paylarını sağlama 
alıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 

 
A) I           B) II           C) III          D) IV          E) V 
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19. Anadolu topraklarında yaşayan insanların “yaşı-
yorum” diyebilmesi için, gerektiği yerde ve gerek-
tiği zamanda kullanabileceği bir güce ihtiyacı 
vardır. … Sözü edilen nitelikteki güce eriştiği za-
man, Anadolu toprakları kendisini yurt tutan in-
sanların mezarı olmaktan çıkacak ve engin yaşa-
tıcı gücü ile bu topraklardan hayat fışkıracaktır. 
Bu gerçeği bilmek zorundayız, bu gerçeği bir 
çağdan bir çağa, bir nesilden bir nesle aktarmalı-
yız. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilebilir?  
 
A) Bu güç, bilgi ve çalışkanlıkla beslenen, diz-

ginlenmiş ve eğitilmiş güçtür. 
B) Bu güç, teknolojiyi beraberinde getirmelidir. 
C) Güç, yerinde ve zamanında kullanıldığı za-

man hedefine ulaşır. 
D) Kontrolsüz güç, güç değildir. 
E) Bu güç, doğru kullanılmazsa toplumları fela-

kete götürür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Dünyadan göçüp gitmiş insanlar, yıllar önce 

yaşadığımız semtler ve gördüğümüz yerler, ko-
kuların esrarengiz diliyle canlanır. Hafızamızdan 
insanlar ve mekânlar yitip gitse de kokular bizde 
kalır; yaşatır onları. Kokular bir yandan özlemle-
rimizi giderir, bir yandan da yaşamımıza giren 
tüm ayrıntıların, insanların, yitirdiklerimizin, se-
vinçli ve hüzünlü günlerin hatırasını bizde sürekli 
taze tutar. 

Aşağıdakilerin hangisi, başına da sonuna da 
konulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam bü-
tünlüğünü bozmaz? 
 
A) Kokuların en güzeli, insanın doğal kokusu-

dur. 
B) Kokular, hatıraların uyarıcısıdır. 
C) Her insanın, her mekânın kendine özgü bir 

kokusu vardır. 
D) Hepimiz dünyada kokular bırakıp göçeriz. 
E) İnsan beyninde kokuları ve renkleri saklayan 

bir merkez vardır. 

21. Diğer birçok alışkanlıkta olduğu gibi, bunun da 
sebebi insanların çoğunun sağ ellerini kullanıyor 
olmasıdır. Asırlar önce daha çok sağ ellerini kul-
lanan insanlar, kılıçlarını kolay çekebilmeleri için 
sol taraflarında taşıyorlardı. Sol ayağı üzengi 
üzerine koyup sağ ayağı atın üzerine atarak bi-
nince kılıç sorun yaratmıyordu. Özellikle savaşa 
giden ordularda askerler, disiplin nedeniyle örnek 
hareket etmesi gerektiğinden bu konuda daha 
dikkatli olmak zorunda kalıyorlardı.   

Bu parça, bütünüyle ele alındığında aşağıdaki 
sorulardan hangisine yanıt olabilir? 
 
A) Ata binerken nelere dikkat etmeliyiz? 
B) Ata hangi taraftan binmek daha doğrudur? 
C) Ata neden sol taraftan binilir? 
D) Ata binmenin de bir kuralı var mıdır? 
E) At üstünde rahat etmek için ne yapmak gere-

kir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. (I) Psikolojik rahatsızlıkları tedavinin en iyi yolla-

rından biri, hastaya hastalıkla daha iyi mücadele 
için cesaret vermek, en iyi musikiyi dinletmektir. 
(II) Müziğin tedavi gücünün bilimsel olarak kabu-
lünden sonra yapılan birçok araştırma da bu fikri 
destekliyor ve tıpta müzik terapisinin yeri gün 
geçtikçe artıyor. (III)Aynı zamanda müziğin stre-
se bağlı hormonları da düzenleyebildiği belirtili-
yor. (IV) Müziğin iyileştirici gücü üzerine bugüne 
kadar yazılmış en kapsamlı kitaplardan biri Don 
Campbell’in “Mozart Etkisi” adlı kitabı. (V) 
Campbell; ses, müzik ve diğer titreşimlerin anne 
karnından başlayarak yaşamın tüm dönemlerin-
de sağlık, eğitim ve davranış alanlarında önemli 
etkilere sahip olduğunu açıklıyor. (VI)Kolay uygu-
lanabilen egzersizlerle beden ve zihin sağlığınızı 
artırmanın yollarını öğretiyor. 

Bu parça, iki paragrafa bölünmek istense 
ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 
 
A) II          B) III          C) IV          D) V          E) VI 
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23. Zeytin, tadı ve ekonomisiyle bugün dünyada dev 
bir sektör. Türkiye’nin pek çok bölgesinde yetişen 
zeytin, en büyük verimi Ege Bölgesi’nde bulmuş. 
Zeytin meyvesi, bünyesinde bulunan acılık ne-
deniyle diğer meyveler gibi ağaçtan koparıldığı 
hâliyle yenemiyor. Bu nedenle de zeytin, sofrala-
rımıza gelene dek bin bir zahmetli aşamadan ge-
çiyor. Diğer meyveler gibi, yetiştiği bölgenin mik-
ro klimasından, bölgede mevcut bitki örtüsünden, 
iklimsel değişikliklerden, sahilde ya da dağ ya-
maçlarında yetişmesinden etkileniyor. Dolayısıy-
la, aynı cins bile olsa zeytin ağacı farklı bölgeler-
de farklı aromatik değerler içeren zeytin meyvesi 
veriyor. Ayrıca bu farklılık elde edilen yağın lez-
zetine de yansıyor. 

Bu parçada “zeytin”le ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Meyvesinin, yenebilecek duruma gelene ka-

dar türlü işlemlerden geçtiğine 
B) Dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirildiğine 
C) Yetiştiği yörenin coğrafi koşullarından etki-

lendiğine 
D) Lezzetinin, yetiştiği bölgeye göre farklılık gös-

terdiğine 
E) Ekonomik açıdan önemli bir değer taşıdığına 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. (I) Renk terapisi; beden dengesini kurarak zihin-

sel ve duygusal anlamda rahatlama sağlıyor. (II) 
Bu rahatlamaya bağlı olarak günlük yaşantımız-
da hepimizin renklerden etkilendiği de bir gerçek-
tir. (III) Bulunduğumuz mekânlarda canlı renkler 
bulunması bize huzur ve neşe verirken donuk ve 
kirli renkler bizde sıkıntı yaratır. (IV) Belirli özellik-
leriyle renkler, uyarıcı oldukları kadar yapıcı ya 
da yıkıcı, itici ya da çekici olabilir. (V) Ayrıca her 
renk, kendine özgü bazı tedavi edici ve dengele-
yici unsur da taşımaktadır.  

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden sonra “ Örneğin; düşük tansiyonda, kilo 
problemlerinde mavi kullanmak tedaviye yardım-
cı olabiliyor.” cümlesi getirildiğinde parçanın 
anlam bütünlüğü bozulmaz? 
 
A) I           B) II          C) III          D) IV          E) V 

25. İnsanların bize uyum sağlamalarını istemek çok 
büyük bir yanılgıdır. Ben bunu hiç yapmadım. İn-
sanı hep, incelemeye ve özelliklerini tanımaya 
çalıştığım bağımsız bir birey olarak gördüm; on-
dan değişmesini istemedim. Bu sayede her in-
sanla geçinmeyi becerdim. 

Düşüncelerini bu sözlerle dile getiren biri 
aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? 

 
A) İnsanlarla iletişim kurmaktan çekinen 
B) İnsanları anlamaya çalışan 
C) İnsanları, olduğu gibi kabul eden 
D) İnsanları değiştirmeye çalışan 
E) İnsanlarla uyumun zorluğuna inanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. İlk klimalar 5 bin yıl önce Eski Mısırlıların serin-

lemek için kullandığı palmiye yapraklarıydı. 8. 
yüzyılda Çin hanedanları suyla çalışan pervane-
lerle serinlerdi. İlk modern klima ise Da Vinci’nin 
1500’lerde tasarladığı, su gücüyle çalışan fandı. 
1907’de fizikçi Stuart W. Cramer’in tekstil atölye-
lerindeki nem oranını dengelemek için yaptığı ça-
lışmalar “air-conditioning” (iklimlendirme) olarak 
adlandırılmaya başlandı. 20. yüzyılda elektrik 
kullanımının yaygınlaşmasıyla klimalar çeşitlendi. 
Ortalama ömürleri sekiz yıl olan klimalar, içerdik-
leri R 22 gazı yoluyla soğutma ve ısıtma işlemini 
aynı anda gerçekleştirebiliyor. Bazı klimalarda 
ozon tabakasının incelmesine neden olan halon 
gazı kullanılıyor. Bu gazın kullanımı 1 Ocak 
2008’den itibaren yasaklandı.  

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir? 
 
A) Klimalarda kullanılan radon gazının ozon ta-

bakasının incelmesinde en önemli etken ol-
duğuna 

B) Klimaların, soğutma amacının dışında da kul-
lanıldığına 

C) İnsanoğlunun eski çağlardan beri serinleme-
ye ihtiyaç duyduğuna 

D) İlk modern klimanın Da Vinci tarafından ta-
sarlandığına 

E) Elektriğin kullanımındaki yaygınlaşmanın kli-
malara olumlu yansıdığına 
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27. En çok beğenilen mutfakların başında gelen Çin 
mutfağı, bölgelere göre farklılık gösterir. Çinlilerin 
kendilerine özgü yemek pişirme, hazırlama ve 
servis yapma yöntemleri vardır. Kızartma ve bu-
harda pişirme en çok kullanılan yöntemlerdir. 
Yemeklerin en büyük özelliği çabuk pişirilmesidir. 
Bu yemekler çok yüksek ateşte ve Wok denilen 
tavalarda pişirilir. Çin yemekleri genellikle lokma 
büyüklüğündedir. Yemek çabuk pişirildiği için be-
sin değerleri ölmez ve sebzeler gevrek kalır.  

Bu parçada, “Çin mutfağı ya da yemekleri”yle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir? 
 
A) Yöresel farklılıklar gösterdiğine 
B) Besin değeri yüksek sebzeler kullanıldığına 
C) Farklı pişirme yöntemlerinin olduğuna 
D) Özgün bir sunumunun olduğuna 
E) Çoğunlukla küçük parçalar hâlinde hazırlan-

dığına  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Mine, Farsça kökenli bir sözcük. Seramik, cam 

ve metal gibi maddeleri korumak, renklendirmek 
ya da bunlara parlaklık kazandırmak için kapla-
ma olarak kullanılan camsı, saydam maddeye 
mine adı veriliyor. Diğer bir deyişle de “ ateş üze-
rine minyatür “ diye de adlandırılan mine sanatı 
altın, gümüş ve bakır gibi değerli metallerin mine 
boyalarıyla süslenmesi temeline dayanıyor. Mine 
sanatını bir “ laboratuvar sanatı “ diye de tanım-
layabiliriz; çünkü bu sanatın icrası için özel kim-
yasal işlemlerin dikkatle uygulanması ve ateş ile 
ısının kontrolü gerekiyor. İşte bu nokta, üretimin 
her aşamasında mine sanatçısının önemini de 
ortaya çıkarmaktadır. 

Bu parçada, “mine” ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Altın, gümüş ve bakır gibi metalleri korumak 

amacıyla uygulanan bir kaplama olduğuna 
B) Türkçe kökenli bir sözcük olmadığına 
C) Süsleme niteliği taşıdığına 
D) Uygulanmasının birtakım kimyasal işlemler 

gerektirdiğine 
E) Üretiminde titiz bir işçiliğe ihtiyaç duyulduğu-

na 

29. Unutulan yazarların, es geçilen eserlerin, gör-
mezden gelinenin değerbilir yazarıdır Selim İleri. 
Geçmiş zamanın bilinçsizce yüceltilmesi değil 
onun yaptığı. Her yapıtında farklı bir seçenek su-
nuyor okuruna; kıyıda kalanlara dikkat çekiyor. 
Bir başka yaşam seçeneği olabileceğini duyuru-
yor. Bunu adeta bir görev gibi yapıyor; ama aynı 
oranda da aşkla yapıyor. Dergilerde, gazetelerde 
yazdığı yazılarla inandıklarının çığırtkanlığını 
yapmıyor. Bunları yapıtları yoluyla kulağınıza, 
gönlünüze fısıldıyor. Yarınlara taşınması gerekti-
ğini düşündüğü değerlerin sesi, sözü, kalemi olu-
yor. 

Aşağıdakilerden hangisi “Selim İleri”nin bu 
parçada değinilen özelliklerinden biri değil-
dir? 
 
A) Geçmişe körü körüne sahip çıkmaması 
B) Okurlarına değişik seçenekler sunması 
C) Bazı değerleri, geleceğe taşımayı amaçla-

ması 
D) Geçmişte kalmış sanatçı ya da yapıtları gün-

deme getirmesi 
E) Yazılarında öznel bir biçemin ağır basması 

 
 
 
 

30. Ördek, kazsılar takımının ördekgiller ailesinden 
perde ayaklı bir su kuşudur. Avrupa’da, en fazla 
bulunan tür, yeşilbaş ördektir. Yeşilbaş ördeğin 
erkeği; yeşil başlı, beyaz kolyeli, grimsi bedenli 
ve turuncu ayaklı, çok güzel bir kuştur. Dişisi 
esmer renktedir, boyu 55-60 cm’dir. Bu ördek, 
evcil ördeğin atasıdır. Bunun yanında Avrupa ba-
taklıklarında yaşayan uzun kuyruklu kıl kuyruk, 
çok hızlı uçan, küçük, kış bağırtlak ördeği ve yaz 
bağırtlak ördeği denen başka türler de vardır. Bü-
tün bu ördekler su yüzünde yaşar yani dalmaz; 
ama çamurlu suyu çalkalayıp bulandırmayı, göğ-
sünü suya batırmayı sever. Besinleri; taneler, 
yapraklar, yumuşakçalar ve kurtçuklardan oluşur. 
Su içine tümüyle dalan ördekler de vardır. Bazı-
ları çok tatlı sularda yaşar. Bunlar, kızıl başlı ve 
gri bedenli, siyah ve beyaz lekeli, tepeliklidir. Da-
lıcı öbür ördekler, denizlerde yaşar. Deniz ördek-
leri, başlıca yumuşakçalar ve kabuklularla besle-
nir. 

Bu parçada, ördekle ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisinden söz edilmemiştir? 

 
A) Ayaklarının perdeli olduğundan 
B) Farklı türleri olduğundan 
C) Avrupa’da en fazla bulunan türünün hangisi 

olduğundan 
D) Çok hızlı yüzdüğünden 
E) Kazsılar takımından olduğundan 
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31. A = 3 . 4 + 4 . 5 + … + 24 . 25 

B = 42 + 52 + … + 252 

olduğuna göre, B nin A cinsinden değeri aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 

A) A – 325        B) A – 319  

C) A + 325        D) A + 319 

          E) A + 400  

 

 

 

 

 

32. a ve b sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere, 

1 1 1
x a b
= +  

a . b = 25  

olduğuna göre, x sayısı en az kaçtır? 

A) 5         B) 2         C) 
5
2

         D) 
2
5

         E) 
25
26

 

 

 

 

 

 

 

33. 5 basamaklı bir doğal sayı ile 11 basamaklı 

bir doğal sayının çarpımı en az kaç basamak-

lıdır? 

A) 14         B) 15        C) 16        D) 17         E) 18 

 

 

 

 

 

 

34. Rakamları farklı 2x53y sayısı 12 ile bölündüğün-

de 11 kalanını vermektedir. 

Buna göre, x in alabileceği kaç farklı değer 

vardır? 

A) 3           B) 4           C) 5           D) 6           E) 7 

35. İki basamaklı üç doğal sayının ortak bölenle-

rinin en büyüğü 8 olduğuna göre, bu sayıların 

toplamı en çok kaçtır? 

A) 288       B) 282      C) 280      D) 264      E) 114 

 

 

 

 

 

 

36. x ve y pozitif tamsayılardır. 

Buna göre, 5x 6y
2x 3y

+
+

 kesrinin değeri aşağıdaki-

lerden hangisi olabilir? 

A) 4         B) 
7
2

         C) 
11
5

         D) 
3
2

         E) 1 

 

 

 

 

 

 

37. 
2 2

2

2x(x 1) 5(x 1)
(4x 25) . (x 1)

− + −
− −

 

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakiler-

den hangisidir? 

A) 
2x 1
4x 5

−
+

               B) 
x 1

2x 5
−
+

              C) 
x 2

2x 5
−
−

 

             D) 
x 1

2x 5
+
−

               E) 
x 3

2x 5
+
+

 

 

 

 

 

 

 

38. 
2

2

x 6x 1 x 3 x 2
x 1 x 1 x 1
+ + + −

= −
− − +

 

denklemini sağlayan x tamsayısı kaçtır? 

A) -1           B) 0           C) 1          D) 2           E) 3 
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39. 
x 2

0
x 6

−
<

−
 

eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı de-

ğeri vardır?  

A) 6          B) 8          C) 9          D) 10          E) 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40. –3 < x < 2 

–4 < y ≤  3 

olduğuna göre, x2 – y3 ifadesinin çözüm aralı-

ğı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) [–27,73)        B) )( 27,73−  

C) ](16,25         D) ( )16,25  

          E) ( )12,36−  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 
3 2a 4a3 2a

3x 2y x
. . 1

2y 3x 3y

− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

olduğuna göre, a kaçtır? 

A) –1          B) 
1

2
−

        C) 0         D) 
1
2

         E) 1 

42. 
( ) ( ) ( )

( )

12 3 203 4 0

54

2 . 2 . 2

2

− −− −

−−

− − −
 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) –22        B) –2–4       C) –24      D) 2–2       E) 218 

 

 

 

 

43. 5 3
A

2 3

−
=

+
 

olduğuna göre, 3 2

5 3

−
+

 ifadesinin A türünden 

değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
3A
4

      B) 
2A
5

       C) 
A
2

       D) 
A
5

       E) 
A
4

 

 

 

 

 

 

44. Aynı kapasitedeki bir grup işçi bir işi 12 günde 

bitirebiliyor.  

İşçilerin günlük çalışma süreleri 1
5

ine indiri-

lir, işçi sayısı 5 kat artırılırsa aynı işin 2 katı 

kaç günde biter? 

A) 6         B) 18         C) 20         D) 24         E) 30 

 

 

 

 

 

45. Bir minibüsün bagajı 8 küçük ve 14 büyük bavul 

veya 20 küçük ve 8 büyük bavul alabiliyor. 

Buna göre, bu minibüsün bagajına en çok kaç 

tane büyük bavul yerleştirilebilir? 

A) 6         B) 10         C) 14         D) 18         E) 20 
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46. Bir atlet 4 adımda a metre atlamıştır.  

Her adımı bir öncekinin 1
2

 si kadar fazla ol-

duğuna göre, ilk adımının a türünden değeri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
2a
25

     B) 
a
75

      C) 
3a
70

      D) 
4a
25

      E) 
8a
65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Hakan ve Gökhan bir işi birlikte 10 saatte bitiri-

yor. Hakan aynı işi tek başına Gökhan’ın tek ba-

şına bitirebileceğinden 15 saat daha geç bitiriyor. 

Buna göre, Hakan aynı işi tek başına kaç sa-

atte bitirir? 

A) 12         B) 15        C) 18        D) 20         E) 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Bir mal satış fiyatı üzerinden %40 indirim yapıla-

rak 60 TL’ye satıldığında %20 kâr ediliyor. 

Bu mal indirimsiz satılırsa, kaç TL kâr elde 

edilir? 

A) 42        B) 50        C) 60        D) 72        E) 100 

49. 1600 TL sini yıllık %24 faiz oranı ile 5 aylığına 

bankaya yatıran bir kişinin aldığı faizin %10 u 

vergi olarak kesiliyor. 

Buna göre, 5 ayın sonunda bankada biriken 

para kaç TL olur? 

A) 3200                     B) 3040                   C) 2400    

                  D) 1760                  E) 1744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  

 

 

 

 

 

 

Şekilde, eşkenar üçgen biçimindeki ABC pistinin 

A köşesinden 40 km/sa, C köşesinden 50 km/sa 

hızlarıyla iki araç aynı anda şekildeki gibi yola 

çıkmaktadır.  

Araçlar ilk kez 5 saat sonra yanyana geldikle-

rine göre, pistin çevresi kaç km dir? 

A) 25        B) 50       C) 75       D) 100        E) 150 

40 km / sa
A 

B C 
50 km / sa
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51. 47 kişilik bir öğrenci grubunda matematik, fizik ve 

kimya derslerinin en az birinden geçen öğrenci 

sayısı 35, en çok birinden geçen öğrenci sayısı 

29 dur. 

Buna göre, bu gruptaki öğrencilerden kaç ta-

nesi yalnız bir dersten geçmiştir? 

A) 12         B) 17        C) 18        D) 29         E) 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Tamsayılar kümesi üzerinde ∆  işlemi,    

(2m + n) ∆  (2n – 3m) = 2m – n + 5  

biçiminde tanımlanıyor. 

Buna göre, (12 ∆  10) işleminin sonucu kaç-

tır? 

A) –2           B) –1          C) 1         D) 4          E) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Bir doktor 3 günde bir nöbet tutmaktadır. 

Doktor 52. nöbetini Cuma günü tuttuğuna gö-

re, 12. nöbetini hangi gün tutar? 

A) Salı 

B) Çarşamba 

C) Perşembe 

D) Cuma 

E) Cumartesi 

54. 3800 ile 3900 arasında rakamları farklı kaç 

farklı çift sayı vardır? 

A) 28         B) 35        C) 44        D) 75         E) 85 

 

 

 

 

 

 

 

 
55.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 

A) 16                 B) 8 8 2+                C) 6 8 2+  

               D) 8 8 3+               E) 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.  

 

 

 

Yukarıdaki verilere göre, ABCD paralelkena-

rının alanı kaç cm2 dir? 

A) 48         B) 54        C) 60       D) 80        E) 120 

30o 

15o 

A 

B C 8 

ABC bir üçgen 
o

o

m(ACB) 30

m(BAC) 15

=

=
 

BC 8 cm=  

A B 

C D 

E F 

ABCD paralelkenar 
2 . |FC| = |FB| 

2A(ADE) A(EFC) 20 cm
∆ ∆

+ =
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57. 2x – y = 10 

3x + 2y = 1 

doğrularının kesim noktasının orjine olan 

uzaklığı kaç birimdir? 

A) 1           B) 2           C) 3           D) 4           E) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. – 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız. 

 

Kişiler Kilo (kg) 

Görkem 100 

Gökmen 90 

Zerrin 75 

Hakan 65 

Gülçin 50 
 

Yukarıdaki tablo beş arkadaşın ağırlıklarını gös-

termektedir. Bir yıl içinde bu kişilerden bir kısmı 

kilo almış, geri kalanı da kilo vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Bu beş arkadaşın her birinin ağırlığı yıl içinde 

10 kg değiştiğine göre, bir yıl sonraki ağırlık-

ları ortalaması en fazla kaç kg olur? 

A) 76         B) 78        C) 80        D) 82         E) 86 

59. Gökmen’in kilosu, Zerrin’in kilosunun yüzde 

kaç fazlasıdır? 

A) 
50
3

       B) 20       C) 25       D) 
250

3
       E) 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Gökmen bir yıl içinde bir miktar kilo alıp, Gök-

men’in aldığı kilo kadar Zerrin kilo verirse, Gök-

men’in ağırlığı, Zerrin’in ağırlığının 2 katı oluyor. 

Buna göre, Zerrin kaç kilo vermiştir? 

A) 15         B) 16        C) 18        D) 20         E) 25 
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1. Orta Asya Türk Devletlerinde Kağanlara bağlı 
olarak Şadlar, Yabgular, Tiginler ülkenin idaresi-
ne katılırdı. Bunlar asıl hükümdarın yüksek ha-
kimiyeti altında töre hükümlerini yürütür, kendi 
bölgelerini ilgilendiren dış münasebetlere girer, 
ancak bütün “il” ile alakalı meselelerde toplanır-
lardı. 

Bu bilgiye göre, 
I. Türklerde federal bir devlet sisteminin olduğu 

II. Ülkenin hanedan üyeleri tarafından idare 
edildiği 

III. Her idareciyi bağlayan temel kuralların olma-
dığı 

Yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabi-
lir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I. Anadolu Selçuklu 

II. Karahanlılar 

III. Gazneliler 

Yukarıdaki devletlerden hangileri Büyük Sel-
çuklularla çağdaştır? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

3. I. Haliç 

II. Sinop 

III. Alanya 

Limanlarından hangilerinde Anadolu Selçuklu  
Devleti Tersane kurmuştur? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

4. Osmanlı Devletini yöneten birimler arasında 
Kalemiye’nin görevleri, 
I. Maliye 

II. Yazışma 

III. Diplomasi 

yukarıdakilerden hangileridir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinin köylünün “tımar 
sistemi” içindeki konumunu yansıttığı söyle-
nemez? 
 

A) Köylünün serbestçe toprağı terkedebilmesi 

B) Köylünün vergi yükümlülüğü altında olması 

C) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bı-
rakabilmesi 

D) Köylünün tımar sahibine ait bazı işleri görme-
si 

E) Köylünün toprağı ekmek zorunda olması 

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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6. Osmanlı toprak düzeninin bozulmasıyla; 
I. Ayan denilen feodal güçlerin ortaya çıkması 

II. Eyalet ordusunun giderek zayıflaması 

III. İltizam sisteminin yaygınlaşması 

yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin mey-
dana geldiği savunulabilir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

7. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi Osmanlı 
dönemine aittir? 
 

A) Konya Alaaddin Camii 

B) Rumeli Hisarı 

C) Sivas Gök Medrese 

D) Sivas Çifte Minareli Medrese 

E) Konya Karatay Medresesi 

 

 

8. I. Avrupa’da daimi elçiliklerin açılması 

II. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun 
kurulması 

III. Devlet memurlarının yeni kurulan meclislerde 
yargılanması 

gelişmelerinden hangileri III.Selim döneminde 
gerçekleşmiştir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

9. Tanzimat’tan itibaren artış gösteren “Batılı-
laşma” hareketlerinin temel amaçları arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
 

A) Merkezi otoriteyi kuvvetlendirmek 

B) Çeşitli milletleri devlet içinde tutmak 

C) Anadolu’da bir ulus devlet inşa etmek 

D) Sultanın yetkilerini sınırlandırmak 

E) Devletin içişlerine karışılmasını önlemek 

10. I.Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri birbirle-
riyle yaptığı gizli antlaşmalarda Osmanlı Devletini 
paylaşmışlardır. 

Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan yerler 
arasında yer almamıştır? 
 

A) Arapların yaşadığı yerler 

B) Boğazlar ve Marmara Bölgesi 

C) Ankara ve çevresi 

D) Antalya ve çevresi 

E) İzmir ve çevresi 

 

 

 

 

 

 
11. I. Osmanlı Devleti’nin Türk olan bölgelerine 

egemenlik verilmesi 

II. Boğazlardan her devletin ticaret gemilerinin 
yararlanması 

III. Duyun-u Umumiye idaresinin kaldırılması 

yukarıdakilerden hangileri Wilson ilkelerinde 
yer alan hükümler arasındadır? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 
12. I. Ulus egemenliği yolunda ilk çağrı olması 

II. Milli varlığa yararlı cemiyetleri birleştirmesi 

III. Manda yönetiminin reddedilmesi 

yukarıdakilerden hangileri Amasya Genelge-
si’nin Ulusal Mücadele içindeki önemini gös-
terir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı ‐ 7 15

13. I. Sivas Kongresi 

II. Amasya Görüşmeleri 

III. Mudanya Ateşkes Antlaşması 

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Milli Mü-
cadelenin örgütlenme döneminde meydana 
gelmiştir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

14. Misak-ı Milli’de yer alan konulardan bazıları 
şunlardır: 
I. Bazı bölgelerin geleceğinin halkoyu ile belir-

lenmesi 

II. Boğazların gelecekte alacağı konumun ilgili 
ülkelerle birlikte kararlaştırılabileceği 

III. Mütareke yapıldığında işgal altında olmayan 
yerlerin Osmanlı vatanı olduğu 

yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devle-
ti’nin tek başına hareket etmeyeceğinin doğ-
rudan göstergesidir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 

15. I. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti 

II. İttihat ve Terakki Fırkası 

III. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 

Mustafa Kemal Paşa yukarıdaki cemiyetler-
den hangilerinin kurucuları arasında yer al-
mamıştır? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

16. TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılmasına rağ-
men bazı yerel kongrelerin toplanması ile ilgili 
olarak, 
I. Bölgesel kurtuluşa inananların olduğu 

II. Padişahın otoritesinin Anadolu’da yayıldığı 

III. Ulusal birliğin öneminin kavrandığı 

durumlarından hangileri söylenebilir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 
17. I.TBMM Hükümeti Büyük Taarruza kadar 

aşağıdakilerden hangisiyle bir anlaşma yap-
mamıştır? 
 

A) Afganistan 

B) İngiltere 

C) Sovyet Rusya 

D) Ermenistan 

E) Fransa 

 

 

 

 

 

 

 
18. I. Milne Hattının çizilmesi 

II. Londra Konferansının toplanması 

III. Mudanya Ateşkes Anlaşmasının yapılması 

İtilaf Devletleri hangileriyle Yunan ordusuna 
zaman kazandırmak istemişlerdir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 
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19. Güney Cephesindeki savaşın sona ermesini 
sağlayan gelişmeler, 
I. Sakarya Savaşının kazanılması 

II. Milis güçlerinin direnişi 

III. İtalya’nın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi 

yukarıdakilerden hangileridir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 
 

20. İstiklal Mahkemeleri’nin özellikleri arasında, 
I. TBMM adına yargılama yapması 

II. Mahkeme üyelerinin milletvekili olması 

III. Verdiği kararların bir üst mahkemede onay-
lanması 

yukarıdakilerden hangileri bulunmaz? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 
 

21. Mudanya Ateşkes Antlaşmasına rağmen İtilaf 
Devletleri’nin İstanbul Hükümeti’ni tanımaya 
devam etmeleri üzerine TBMM, 
I. Halifeliğin kaldırılması 

II. Saltanatın kaldırılması 

III. İşgal güçlerinin İstanbul’dan çıkarılması 

yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirmiş-
tir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

22. Atatürk, 1922’de Bursa’da öğretmenlere verdiği 
söylevde: “Gözlerimizi kapatıp soyut yaşadığımı-
zı farzedemeyiz. Memleketimizi bir çember içine 
alıp cihan ile ilgisiz yaşayamayız, aksine ilerle-
yen medeni olan bir toplum olarak medeniyet sa-
hasının üzerinde yaşayacağız. Bu hayat ancak 
ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerde ise orada 
olacağız ve bunu her ferdin, her milletin kafasına 
koyacağız.” demektedir. 

Atatürk bu sözünde, 
I. Çağdaşlaşma 

II. Laiklik 

III. Milli Egemenlik 

yukarıdakilerden hangilerinin önemini vurgu-
ladığı savunulabilir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) II ve III 

 

 

 

 
23. Yeni Türk Devleti’nde Cumhuriyetin ilanı ile 

birlikte bir dizi inkılap hareketine başlanmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi 
gelişmeleri arasında yer almaz? 
 

A) Ankara’nın Başkent ilan edilmesi 

B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü 

C) Yeni Türk harflerinin kabulü 

D) Halifeliğin kaldırılması 

E) Medeni Kanun’un kabulü 

 

 

 

 
24. Kanuni Esasi aşağıdakilerden hangisiyle 

yürürlükten kaldırılmıştır? 
 

A) Medeni Yasayla 

B) 1924 Anayasası’nın kabul edilmesiyle 

C) Kadınlara siyasal haklar verilmesiyle 

D) Atatürk İlkeleri’nin Anayasa’ya alınmasıyla 

E) 1921 Teşkilat-ı Esasiyle 
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25. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesi-
nin sonuçları arasında, 
I. Hükümet bunalımının sona ermesi 

II. Devlet başkanlığı sorununun çözülmesi 

III. Seçim sisteminin değiştirilmesi 

yukarıdakilerden hangileri bulunmaktadır? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 
 

26. • 1921 Anayasası’nda yasa koyma, değiştirme, 
yürürlükten kaldırma, antlaşma, barış yapma, 
savaş ilanı haklarının TBMM’ye ait olduğu 
belirtilmektedir. 

• Meclis adına imza atma yetkisi de meclis 
başkanına verilmiştir. 

Yukarıdaki bilgilere göre, 
I. Anayasa padişahı tanımamaktadır. 

II. İleride kurulacak yönetim biçiminin ne yönde 
gelişeceği ortaya konmuştur. 

III. Milli Mücadelenin gerekçesi ortaya konmuş-
tur. 

hangilerine ulaşılabilir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 
 

27. Atatürk Dönemi’nde eğitimin halka yayılması-
nı sağlamak amacıyla; 
I. Millet Mektepleri 

II. Köy Enstitüleri 

III. Halk Evleri 

yukarıdakilerden hangileri uygulamaya ko-
nulmuştur? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I ve III 

28. Sosyal ve Siyasal alanda Laik anlayışın gös-
tergesi olarak, 
I. Saltanat ve Halifeliğin kaldırılması 

II. Mecelle yerine Medeni Yasa’nın kabul edil-
mesi 

III. Ayrıcalık bildiren ünvanların yasaklanması 

yukarıdaki gelişmelerden hangileri söylenebi-
lir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

29. İtalya’nın Habeşistan’ı, Japonya’nın 
Mançurya’yı işgal etmesi ve Almanya’nın 
Wersay Antlaşmasına uymaması, 
I. Montrö Boğazlar Sözleşmesi 

II. Balkan ve Sadabat Paktları 

III. Lozan Antlaşması 

yukarıdakilerden hangilerinin yapılmasında 
etkili olmuştur? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık İlkesi’nin 
uygulandığına kanıt olarak gösterilemez? 
 

A) Aşar vergisinin kaldırılması 

B) Kabotaj haklarının ilan edilmesi 

C) Kadınlara siyasal haklar verilmesi 

D) Sağlık yatırımlarının yaygınlaştırılması 

E) Soyadı kanununun çıkarılması 
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31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel 
konumunun sonuçlarından biri değildir? 

 
A) Antalya Bölümü’nde deniz turizmi süresinin 

Güney Marmara’dan uzun olması 

B) Akdeniz Bölgesi’nde iç kesimlerle ulaşımın 
geçitlerle sağlanması 

C) İzmir’de yıllık ortalama sıcaklığın Malatya’dan 
yüksek olması 

D) Doğu Anadolu Bölgesi’nin yer altı kaynakları 
bakımından zengin olması 

E) Doğu Karadeniz Bölümü’ne düşen yağış mik-
tarının Orta Karadeniz’den fazla olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Bir Türkiye fiziki haritasında yoğun olarak 
kahverenginin kullanılması aşağıdakilerden 
hangisine kanıt olarak gösterilebilir? 

 
A) Dağların geniş yer kapladığına 

B) Ortalama yükseltinin fazla olduğuna 

C) Bitki örtüsünün bozkır olduğuna 

D) Yer şekilleri çeşitliliğinin fazla olduğuna 

E) Kayaç çeşidinin fazla olduğuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. İç Anadolu Bölgesi’nin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisinin oluşmasında bölgenin etrafı-
nın dağlarla çevrili olması etkili olmuştur? 

 
A) Melendiz Volkanı 

B) Haymana Platosu 

C) Konya Ovası kapalı havzası 

D) Ürgüp – Göreme peribacaları 

E) Tuz Gölü 

34. Aşağıdaki haritada Türkiye’de temmuz ayı indir-
genmiş sıcaklık dağılışı verilmiştir. 

 

 

 
 
 
 

 
Buna göre, en yüksek sıcaklıkların Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi’nde ölçülmesinde aşağı-
dakilerden hangisinin etkisi bulunmaz? 
 

A) Güneş ışınlarının geliş açısının 

B) Yer şekillerinin 

C) Nem azlığının 

D) Etkili olan yerel rüzgarların 

E) Enlem etkisinin 

 

 
35.  

 
 
 

 

 

 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölüm-
lerden hangisinde gerçek sıcaklık ile indir-
genmiş sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden 
daha fazladır? 
 

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

 

 
36. Akdeniz Bölgesi’nin 2007 yılı nüfus sayım sonuç-

larına göre nüfusu 8,9 milyondur. Bu nüfus, böl-
ge içerisinde bölüm ve yörelere düzensiz dağıl-
mıştır.  

Nüfusun bölge içerisinde dağılışının düzensiz 
olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
daha azdır? 

 
A) Turizm 

B) Balıkçılık 

C) Göçler 

D) Yer yapısı 

E) Tarım 

24
O

26

28

30 32 

34 

O

O

O O 

O 

II 

I 

III 

IV V 
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37.  
 

 
  

 

 

 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış kent-
lerden hangisinin göç alma nedeni diğerlerin-
den farklıdır? 
A) I          B) II          C) III          D) IV          E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’nin 1950 ve 2000 
yıllarındaki kırsal ve kentsel nüfus oranları veril-
miştir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Yalnızca grafiklerden yararlanarak; 
I. 1950 yılında kır nüfusu miktarı kent nüfusu-

nun yaklaşık üç katıdır. 

II. 1950 yılı kır nüfusu miktarı 2000 yılı kent nü-
fusundan fazladır. 

III. 2000 yılında nüfusun yarıdan fazlası kentler-
de yaşamaktadır. 

IV. 1950 ile 2000 yılları arasında kent nüfusun-
daki artış kır nüfusundan fazladır. 

bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? 
 
A) I ve II 

B) Yalnız II 

C) I ve III 

D) II ve IV 

E) I, II ve IV 

39. Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında 
aşağıdaki yerlerden hangisinde tarımsal su-
lama ihtiyacı diğerlerinden daha azdır? 

 
A) Çukurova 

B) Harran Ovası 

C) Bafra Ovası 

D) Büyük Menderes Ovası 

E) Iğdır Ovası 

 

 
40. Aşağıdaki haritalarda iki farklı tarım ürününün 

yetişme alanları verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

Bu dağılış incelendiğinde verilen tarım ürün-
leri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez? 
 
A) II.tarım ürününün nem ve yağış isteği I. ürün-

den fazladır. 

B) I.tarım ürününün yetişme alanı daha geniştir. 

C) Her iki tarım ürünü de kış soğuklarından etki-
lenir. 

D) I.ürün II.ürünün yetişme bölgesinde yetişe-
bilmektedir. 

E) I.tarım ürününden elde edilen verim 
II.üründen fazladır. 

 

 
41. I. Turunçgil 

II. Zeytin 

III. Pamuk 

IV. Muz 

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri hem 
Güneydoğu Anadolu hem de Akdeniz Bölge-
si’nde ortak olarak yetiştirilen tarım ürünle-
rindendir? 
 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) Yalnız III 

E) II ve IV 

%25 

Kent 

%75 
Kır 

1950

%35 

Kır 

%65 

Kent

2000

• 

• 

• 
• I.İstanbul 
II.Bursa 

IV.İzmir 

V.Mersin 
• 
III.Aydın 

 

I. Ürün II. Ürün 
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42. Türkiye’de balıkçılık ile ilgili aşağıda verilen 
özelliklerden hangisi yanlıştır? 

 
A) Balıkçılık gelirinin yarıdan fazlası denizlerden 

sağlanmaktadır. 

B) En fazla balıkçılık geliri olan bölge Karade-
niz’dir. 

C) Deniz balıkçılığı daha çok kıyı balıkçılığı şek-
linde yapılmaktadır. 

D) Ege kıyılarında deniz turizminin gelişmesi ba-
lıkçılığı engellemiştir. 

E) Marmara Denizi’nde deniz suyu kirliliğinin art-
ması balıkçılığı olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

 
43. Türkiye’de bazı endüstri tesislerinin kuruluş 

yerleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğru değildir? 

 
A) Bitkisel yağ fabrikaları hammaddeye yakın 

yerlerde kurulmuştur. 

B) Hazır giyim tesisleri pazar koşullarının geliş-
tiği yörelerde kurulmuştur. 

C) Petro-kimya tesislerinin kurulmasında liman-
lara yakınlık etkili olmuştur. 

D) Demir-çelik fabrikaları enerji kaynaklarına ve 
ulaşımın geliştiği yerlerde kurulmuştur. 

E) Kağıt fabrikaları limanların yakınında kurul-
muştur 

 

 

 

 

 
44.  

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış termik 
santrallerden hangilerinde enerji kaynağı ola-
rak linyit kullanılmaz? 
 

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

45. Türkiye’de dağların doğu-batı yönlü uzanmasın-
dan dolayı kuzey-güney yönlü ulaşım zor ve ge-
çitlerle sağlanmaktadır.  

Buna göre, Zigana Geçidi aşağıdaki bölgeler-
den hangi ikisini birbirine bağlamaktadır? 
 

A) Güneydoğu Anadolu – Akdeniz 

B) Karadeniz – Doğu Anadolu 

C) İç Anadolu – Akdeniz 

D) Karadeniz – İç Anadolu 

E) Akdeniz – Ege 

 

 
46. Aşağıdaki kentlerden hangisinde turizmin 

gelişmesinde karstik oluşumların katkısı daha 
fazladır? 

 
A) Denizli 

B) İzmir 

C) Adana 

D) Konya 

E) Bursa 

 

 
47. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin 

Türkiye ihracatı içerisindeki payı daha azdır? 
 

A) Tütün 

B) Mısır 

C) Fındık 

D) İncir 

E) Üzüm 

 

 
48. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi ile Ak-

deniz Bölgesi’nin ortak özelliklerinden biri 
değildir? 

 
A) Alp orojenezinde oluşmuş sıradağların bu-

lunması 

B) Dağların kıyıların şekillenmesinde etkili olma-
sı 

C) Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi 

D) Karstik göllerin yaygın olarak görülmesi 

E) Ham petrol işleyen endüstri tesislerinin bu-
lunması 

II. Yatağan 
IV. Elbistan 

• 

• 

• 

• 

III. Çatalağzı

I. Soma 
• V. Tavşanlı 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı ‐ 7 21

49. Asliye Hukuk Mahkemesi Türk Yargı Sistemi-
nin hangi kısmında görev yapmaktadır? 

 
A) Adli Yargı  
B) İdari Yargı  
C) Uyuşmazlık Yargısı  
D) Anayasa Yargısı  
E) Seçim Yargısı  
 
 
 
 
 

 
50. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir yaptırım 

türüdür? 
 

A) Geçersiz sayma  
B) Kınama 
C) Ayıplama  
D) Günahkar sayma  
E) Dışlama 
 
 
 
 
 

 
51. Aşağıdakilerden hangisi, demokrasi teorisin-

de yer alan unsurlardan biri değildir? 
 

A) Siyasal makamlar seçimle iş başına gelir. 
B) Seçimler serbest olmalıdır. 
C) Temel kamu hakları tanınmış ve güvence al-

tına alınmış olmalıdır. 
D) Muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır 
E) Genel seçim kararını mutlaka iktidar partisi 

almalıdır. 
 
 
 
 
 

 
52. 1982 Anayasası’na göre, TBMM’nin her yıl 

yeni yasama yılı çalışmalarına başlama süresi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Her yıl Ocak ayının ikinci haftası başlar. 
B) Her yıl Mart ayının ilk günü başlar.  
C) Her yıl Haziran ayının ilk günü başlar. 
D) Her yıl Ekim ayının ilk günü başlar. 
E) Başkanlık Divanı’nın belirleyeceği gün başlar.  

53. 1-2 Nisan 2009 tarihlerinde G-20 Liderleri 
Zirvesi hangi merkezde yapılmıştır? 

 
A) Paris 
B) Atina  
C) Londra  
D) İstanbul  
E) Berlin  
 
 
 
 
 
 

 
54. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dün-

ya Su Günü etkinlikleri hangi tarihte gerçek-
leştirilmektedir? 

 
A) 22 Mart 
B) 30 Mayıs  
C) 20 Haziran  
D) 26 Haziran  
E) 21 Ekim  
 
 
 
 
 

 
55. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi Milli Güven-

lik Kurulu’nun üyelerinden biri değildir? 
 

A) Dışişleri Bakanı  
B) İçişleri Bakanı  
C) Adalet Bakanı  
D) Milli Savunma Bakanı  
E) Sağlık Bakanı  
 
 
 
 
 

 
56. 1982 Anayasası’na göre Bütçe Komisyonu 

kaç kişiden oluşur? 
 

A) 20 
B) 30 
C) 40 
D) 45 
E) 60 
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57. TBMM tatildeyken, ülkenin ani bir silahlı sal-
dırıya uğraması ve bu nedenle silahlı kuvvet 
kullanılmasına derhal karar verilemesinin ka-
çınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin kullanılmasına aşağıdakilerden hangisi 
karar verebilir? 

 
A) Başbakan  
B) Cumhurbaşkanı 
C) Genelkurmay Başkanı  
D) Milli Güvenlik Kurulu  
E) Milli Savunma Bakanı  
 
 
 

 
58. Aşağıdaki idari yönetim birimlerinden hangisi 

doğrudan halk tarafından seçilir? 
 

A) İl Genel Encümen Üyesi  
B) Belediye Meclis Üyesi  
C) Vali  
D) Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri  
E) Köy Derneği  
 
 
 

 
59. Aşağıdakilerden hangisi Meclis Hükümeti 

sisteminin özelliklerinden biri değildir? 
 

A) 1921 anayasasında uygulama alanı bulmuş-
tur.  

B) Milli Egemenlik teorisine dayanır.  
C) Bakanlar Kurulunun meclisi Feshetme yetkisi 

vardır.  
D) Bakanlar Meclis Tarafından seçilir. 
E) Devlet Başkanlığı makamı ayrıca düzenlen-

memiştir. 
 
 
 

 
60. 2009 yılı itibariyle Avrupa Birliği üye sayısı 

kaçtır? 
 

A) 15 
B) 18 
C) 25 
D) 27 
E) 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


