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1. Necatigil hep kuytuların, gecesefalarının açtığı 

saatlerin şairi oldu. Sıkıntının, hüznün ve piş-

manlığın sözcüsüydü âdeta. Sıkıntı, sadık bir kö-

pek gibi onu izledi hep. Yarım kalan şeyler ona 

pişmanlığı getirdi. Merdivenlerden sessizce inip 

sokağa çıktı mı özlemini çektiğini, yukarıda bırak-

tığını düşünürdü. Kendine içerler kızardı. Ve sa-

dece susardı. 

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden 
hangisiyle ilgili açıklama sözcüğün anlamına 
uygun değildir? 
 
A) I numaralı sözcük: Issız, sessiz, tenha, gü-

neş ışığı almayan yer. 
B) II numaralı sözcük: Gönül üzgünlüğü, keder, 

sıkıntı. 
C) III numaralı sözcük: Belirli bir davranışı be-

nimsemek. 
D) IV numaralı sözcük: Sessiz bir biçimde. 
E) V numaralı sözcük: İçin için öfkelenmek. 

 
 
 
 
 
2. (I) Benim adım papatya. (II) Doğada kendiliğim-

den (doğal olarak) yetişirim. (III) İlkbaharda en 
erken çiçek açan bitki diye anarlar (bilirler) beni. 
(IV) Kışın, soğuk ve yağmurlu günleri yerini ılık, 
güneşli günlere bırakınca bembeyaz çiçeklerimle 
görünüveririm (beliriveririm). (V) Bahçeleri beyaz 
bir örtüyle boydan boya kapladığım için hemen 
(çabucak) göze çarparım. (VI) Bütün bu özellikle-
rim nedeniyle baharın muştucusu (müjdecisi) sa-
yılırım. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sindeki altı çizili sözcükle yanında verilen 
açıklama uyuşmamaktadır? 
 
A) II B) III           C) IV           D) V        E) VI 

3. Yazarlar editörlere, editörler de yazarlara pek 

sıcak bakmaz. Ben de yayınevlerini yol ettiğim 

günlerden birinde tanıştım sevgili editörüm Meh-

met Fuat’la. Gençlikten kurtulmuş bir adam ol-

mama karşı sesim titremiş, sözcükler de boğa-

zımda düğümlenmişti. Aslında onun şeker gibi bir 

insan olduğunu neden sonra anlayacaktım. Ama 

bendeki imgesi dizlerimin bağını çözmeye yet-

mişti. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangi-
si deyim değildir? 
 
A) I           B) II           C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (I) Küresel ısınma ve iklim değişikliği, adını çok 

duyduğumuz ama hakkında hâlâ yeterli bilgiye 
sahip olamadığımız bir sorun. (II) Bilim adamları 
çeşitli açılardan bu sorunu inceliyor ve sık sık 
uyarıda bulunuyorlar. (III) Özellikle de tüketimin 
doğa üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekerek 
alışkanlıklarımızı tartışmaya açıyorlar. (IV) İşte 
ulusça en büyük eksikliğimiz, alışkanlıklarımızın 
tartışmaya açıldığı bu noktada beliriyor. (V) Bizler 
uyarılara rağmen alışkanlıklarımızın olumsuz so-
nuçlarını öylesine kabullenmişiz ki hiçbir şeyden 
etkilenmiyoruz. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde “kanıksama” anlamı vardır? 
 
A) I           B) II           C) III           D) IV          E) V 

Genel Yetenek - Genel Kültür  
Testinde toplam 120 soru  
bulunmaktadır. Süre 120 dakikadır.

GENEL YETENEK TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.

I II

IV

V 

III 

I 

II 

III 

IV

V 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı ‐ 10 2

5. (I) Bir sahafa girdiğinizde yapacağınız en büyük 
hata sahafa, aradığınız kitabı sormak olur. (II) 
Çünkü günümüz kitapçılarından farklı bir sistemle 
çalışır sahaflar. (III) Onların elinde ne güncel fiyat 
listeleri ne de bilgisayar kayıtları vardır. (IV) Çoğu 
kez “yok” dedikleri bir kitaba raflarda rastlayabi-
lirsiniz. (V) Bu nedenle kitabı raflarda sizin ara-
manız çok daha yararlı olacaktır. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 
A) I. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır. 
B) II. cümlede, kendinden önceki cümlenin ge-

rekçesi açıklanmıştır. 
C) III. cümlede, II. cümlenin açıklaması yapıl-

mıştır. 
D) IV. cümlede, varsayım söz konusudur. 
E) V. cümlede, bir öneride bulunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yanlış” 

sözcüğü yüklemin anlamını etkileyen bir gö-
revde kullanılmıştır? 
 
A) Yanlış yola girdiğimiz için köye ulaşamadık. 
B) Yanlış bir soru yüzünden sınav iptal edildi. 
C) Yaptığı yanlış kıyafet seçimi onu daha da ki-

lolu gösteriyor. 
D) Bana verdiği kitabın yanlış kitap olduğunu 

çok geç fark ettim. 
E) Her konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış 

düşünüyorsun. 

7. (I) İngiltere’de yayıncılar, çocuk kitaplarının ka-
paklarına okuma yaşı talimatnameleri koymaya 
hazırlanıyor. (II) Bu yeni uygulamanın çocuk 
edebiyatında önemli ve ilginç bir adım olduğu be-
lirtiliyor. (III) Çocuk kitapları pazarında yer alan 
büyük bazı şirketler, yaklaşık iki yıldır ailelerle, 
genç okuyucularla ve edebiyat ustalarıyla yapılan 
görüşmeler neticesinde bu kararı aldıklarını açık-
ladı. (IV) Kitapların, çocukların okuma düzeyleri-
ne göre sınıflandırılacağı ve 5-7 yaş için “başlan-
gıç”, 7-9 arası için “gelişme”, 9 yaş üstü için “ge-
lişmiş”, daha sonraki yaşlar için ise “akıcı” olarak 
tanımlanacağı bildiriliyor. (V) Böylece kitaplar da 
oyuncaklar, DVD ve video oyunları gibi, bir yaş 
talimatnamesine sahip olacak ve çocuklar bilinçli 
bir şekilde yönlendirilecek. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 
A) I. cümlede, çocuk kitaplarına yönelik gerçek-

leştirilmesi düşünülen bir uygulamadan söz 
edilmiştir. 

B) II. cümlede, sözü edilen uygulamanın olum-
suz yönleri belirtilmiştir. 

C) III. cümlede, bu uygulamanın gerçekleşme-
sinde etkili olan çalışmalar açıklanmıştır. 

D) IV. cümlede, uygulamanın niteliği ile ilgili bilgi 
verilmiştir. 

E) V. cümlede, uygulamanın doğuracağı sonu-
ca değinilmiştir. 

 
 
 
 
 
8. (I) NASA’nın uzay aracı Mars Yörünge Kaşifi, 

Mars yüzeyinde karbonat minerallerinin izlerine 
rastladı. (II) Uzay aracının spektromesiyle yapı-
lan keşif, 3.6 milyar yıl önce karbon mineraller 
oluşmaya başladığında gezegenin sularının nötr 
bir pH’lı ve alkalinli olduğunu gösteriyor. (III) Kar-
bonat dünyada bolca bulunuyor, asitte kolayca 
çözülüyor; bu nedenle karbonatın bugüne dek 
ulaşması o dönemde asitli bir çevreden daha 
farklı bir ortamın hâkim olduğunu gösteriyor. (IV) 
Araştırmacılar; gezegenin, geçmişinde değişik 
nemli ortamların bulunmasının yaşamın oluşma 
şansını artırdığını düşünüyor. (V) Ancak karbo-
natın bölgesel bazda tespit edilmesi, en azından 
3.6 milyar yıl önce gezegenin bazı bölümlerinin 
yaşam şansı tanımayan asitli çevreden oluştu-
ğunu gösteriyor. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir “saptama” söz konusu değildir? 
 
A) I           B) II           C) III           D) IV          E) V 
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili 
sözcükte eylemin devam ettiği anlamı yoktur? 
 
A) Gecenin bir vakti çıkagelen oğluna sıkı sıkı 

sarıldı yaşlı adam. 
B) Siz bekleyedurun; evrakları tamamlayıp he-

men geliyorum. 
C) Şehrin en güzel yerinde başlatılan otel inşaa-

tı iskelet olarak kalakaldı. 
D) Konuyla ilgili süregelen tartışmalar ne yazık 

ki sonuçlanmıyor. 
E) Nur, saatlerdir çok dikkatli çalışıyor; gürültü 

yapmayalım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Güneş yüzeyinde 4 Kasım 2005’te çok güçlü, ani 

bir X ışın parlaması kaydedildi. Bu parlamaya 

neden olan patlama 1970’den beri kaydedilenle-

rin en büyüğü. Bir önceki patlama 2001’de oldu. 

Patlama anında, Güneş’in en dış atmosfer kat-

manında gezegenler arası ortama “koronal mad-

de fışkırması” oluyor. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangi-
sinin yazımı yanlıştır? 
 
A) I           B) II           C) III           D) IV          E) V 

11. Ah, bugün gibi anımsıyorum ! Üzerinde çalıştığım 

ya da bittiğini düşündüğüm şiirleri seninle payla-

şabilmek büyük bir ayrıcalıktı benim için . Senin 

deyişinle, demini bekler, sindire sindire okur, son-

ra da : “Kuş dilli şairim benim!” derdin. “Dingin, 

bir yandan da tatlı, çok hoş bir dil bu ! ” derdin de 

bana yollar açardın şiir dağında… 

Bu parçada, numaralanmış noktalama işaret-
lerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 
 
A) I          B) II C) III D) IV     E) V 

 
 

 

 

 

 

12. Suut Kemal Yetkin, “Mavi ve Kara” adlı yapıtında 

şöyle diyor: “Dürüstlük, iki insanın her konuda 

güven, saygı ve sevgi duyarak birbirine bağlan-

masıdır. İki insanın birbirine sevgi, saygı duyma-

dığı bir durumda bu kavramın varlığından da söz 

edilemez. Dürüstlükle içtenlik arasında da sıkı bir 

ilişki vardır. Bu nedenledir ki dürüstlük ancak iç-

ten, erdemli insanlar arasında olabilir.” 

Bu parçada numaralanmış yerlerdeki nokta-
lama işaretleriyle ilgili olarak aşağıda verilen 
açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I numaralı söz, yapıt adı olduğundan tırnak 

işareti (“ ”) içine alınmıştır. 
B) II numaralı sözcükten sonra açıklama yapıl-

dığından bu sözcüğün sonuna iki nokta (:) 
konmuştur. 

C) III numaralı özne durumundaki sözcük, yük-
lemden uzak düştüğünden bu sözcükten 
sonra virgül (,) konmuştur. 

D) IV numaralı sözcükler arasındaki anlam karı-
şıklığını önlemek için aralarına virgül (,) kon-
muştur. 

E) V numaralı sözcüklerin eş görevli olmaları 
nedeniyle aralarına virgül (,) konmuştur. 

I 

II 

III 

IV

V

I 
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III

V
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I 

II III

IV 

V
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13. Salondaki onca kalabalığa rağmen sahnede hiç 
mikrofonsuz şarkı söyleyen kadın, buğulu sesiyle 
salondakileri etkilemeyi başardı.  

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki 
değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? 
 
A) “onca” yerine “o kadar” sözü getirilerek 
B) “rağmen” yerine “karşın” sözcüğü getirilerek 
C) “hiç” sözcüğü atılarak 
D) “kadın” sözcüğünden sonra “sanatçı” sözcü-

ğü getirilerek 
E) “buğulu” sözcüğü atılarak 

 
 
 
 
 
 
 

 
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Kendisine iyi bakamadığı için sürekli hasta-

lanıyor. 
B) İşler yoluna girdi; ama benim de gücüm tü-

kendi. 
C) Kendine güvenmeyi öğrenemediği için bir 

türlü başarılı olamıyor. 
D) Kimse, kaybolan zamanı geri getiremez; sa-

dece kaybettiği zaman için hayıflanır. 
E) Yazdığı her satırda okurun düşünceleri ona 

yol gösterdi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Ben çaresizlik içindeydim; ama güvenip bel 

bağladığım arkadaşlarım yanımda değildi. 
B) Başarmak için, yılmadan çalışmam gerekti-

ğini çok iyi biliyorum. 
C) Başına buyruk davranışları bir gün hepimize 

zarar verecek. 
D) Hatalarını söyleyince küsüyor, düzeltmek için 

de hiç çaba göstermiyor. 
E) Boşuna uğraşma; kararımdan vazgeçmeye 

hiç mi hiç niyetim yok. 

16. (I) İnsanların doğada bulunan maddeleri kendi 
yararlarına dönüştürebilmek ve yeni maddeler 
bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri vardır. 
(II) İnsanlar doğaya karşı öbür hayvan türleri ka-
dar dayanıklı değildir. (III) Kendilerini soğuktan 
koruyacak doğal bir posttan yoksundur. (IV) Ye-
terince güçlü değildir ve dövüşmek ya da avlan-
mak için kullanabilecekleri keskin dişleri yoktur. 
(V) Ayrıca tehlikeden kaçabilecek kadar hızlı da 
koşamaz; ama yine de insanlar yeryüzünün 
egemen türüdür. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 
A) I           B) II           C) III           D) IV          E) V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. (I) Tapınak, insanların dinsel inançlarına göre, 

Tanrı’ya ya da tanrılara karşı görevlerini yerine 
getirmek amacıyla yaptıkları kutsal yapılardır. (II) 
Bu türden yapılara Hıristiyanlık’ta kilise, İslami-
yet’te mescit ya da cami, Musevilik’te ise sinagog 
veya havra adı verilir. (III) Eski uygarlıklarda ta-
pınaklar hem yapıldıkları yer hem de yapılışları 
açısından dikkat çekicidir. (IV) Tapınaklar çoğun-
lukla bir tepenin üzerine, dağların doruklarına ya 
da yamaçlara yapılırdı. (V) İÖ 2000’lerde Mezo-
potamya’da tuğladan, çok katlı ve piramit şeklin-
de tapınaklar yapılmıştı. (VI) Tanrıların barınağı 
sayılan bu tapınaklar yaklaşık 20 metre yüksek-
likteydi. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle 
başlar? 
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A) II         B) III           C) IV           D) V          E) 
VI 

18. Son dönemde beni çok etkileyen iki kitap oku-
dum: İlki Richard Layard’ın “Mutluluk”, diğeri de 
Martin Seligman’ın “Gerçek Mutluluk” adlı kitabı. 
Bu kitapları okuyunca anladım ki hakikaten Batı 
kültürünün, gerçekleştirme iddiasında olduğu re-
fahı artırmak, insan sevgisini ve mutluluğunu ya-
ratamıyor. Çünkü …   . 

Bu parça düşüncenin akışına uygun olarak 
aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülebilir? 
 
A) biz bu önemli gerçeği anladık ve şimdi yeni 

bir model geliştirmek gerek 
B) Batı dünyasında gelirini artırmaya çabalayan 

insan, sevgiyi ve mutluluğu ötelemek zorun-
da  

C) Batı dünyasında insanlar sıkıntılı ve sıkıntılı 
insanın ne yapacağı bilinmez 

D) bilimsel olarak baktığımda, mutluluğun gittik-
çe azaldığını görüyorum; ama nedenleri or-
tada 

E) mutluluğu bulamayan insan da kendini sokan 
akrep gibi oluyor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. İnsanlara “yalnız değilsiniz” demek için. Hiç 

kimse yoksa bile ben varım, sizi düşünüyorum, 
sizin için tasalanıyorum, cılız da olsa bir fener 
ışığı düşürüyorum önünüze diyebilmek için yazı-
yorum. Sonra ben alçakgönüllü bir sihirbazım, 
acıya bal katarım, hünerli söz eder, sizi güldürür, 
düşündürürüm, daha ne? Ardından soru da sor-
dururum; o, biraz can acıtır; ama görüyorsunuz 
işte, yalnız değilsiniz benim yazdıklarımla diye-
bilmek için. 

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine ce-
vap olarak söylenmiş olabilir? 
 
A) Öykülerinize can veren, onu bugünlere geti-

ren, olmazsa olmaz kaynaklar nelerdir? 
B) Öykü yazma aşamasında son noktayı koya-

na dek niçin bu kadar zorlanıyorsunuz? 
C) Yaratım sürecinizin bu denli sancılı olması-

nın nedenini açıklayabilir misiniz? 
D) Öykülerinizde niçin sürekli ve yılmadan ger-

çeklerin peşinde koşuyorsunuz? 

E) Yaratım, söylediğiniz kadar sancılı bir süreç-
se neden yazıyorsunuz? 

20. İnsanın aklına neler gelir yazmaya başladığında? 
Herkesi şaşırtacak şeyler yazacaktır, çiçeği bur-
nunda yazar. İlgi görecek, konuşulacak… İç dün-
yasında başkalarında bulunmayan zenginlikleri 
irdeleyecek, dökecektir yazıya. Ben de o yıllarda 
ne zenginlikler bulurdum iç dünyamda, ne yaratı-
cı buluşlarım olurdu. Boşa çaba oysa. Borges’in 
bir cümlesi bana asıl olanın ne olduğunu anlatı-
verdi. Borges: “Yıllarca çeşitlemeler ve yeni bu-
luşlar aracılığıyla iyi bir şeyler yazmayı umdum; 
şimdi, yetmişimi aştıktan sonra kendi sesime ka-
vuştuğuma inanıyorum.” diyor. 

Sanatçı bu sözleriyle genç yazarlara asıl ne-
yin gerekli olduğunu belirtmek istemiştir? 
 
A) Eleştiri yoluyla kendini geliştirmenin 
B) Süreç içinde özgünlüğü yakalayabilmenin 
C) Geçmiş değerleri günümüze taşımanın 
D) İç dünyamızın dürtülerini dikkate almanın 
E) Farklı yeteneklerini keşfedebilmenin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Bilgisayar meraklılarının konuşmalarına hiç tanık 

oldunuz mu bilmem. Programlardan, oynadıkları 
oyunlardan, bilgisayar dünyasındaki yeni geliş-
melerden öyle heyecanla söz ederler, bunları öy-
le ballandıra ballandıra anlatırlar ki siz, bilgisayar 
denen nesnenin harikulade, efsanevi bir yaratık 
olduğuna inanmaya başlarsınız. Çok geçmeden, 
karşınızdaki adamın, elindeki makinenin âşığı, 
mahkûmu ve mecburu olduğunu anlarsınız. Öv-
güleri ve tasvirlerinin parlaklığı, sevgilisinin mezi-
yetlerini dizelere döken Divan şairinin marifetle-
rinden pek aşağı kalır değildir. Anlayacağınız, 
bilgisayar onlar için mağrur bir sevgili, her nazına 
katlanılır bir “Galata dilberi”dir.  

Bu parçada bilgisayar meraklıları ile ilgili ola-
rak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir? 
 
A) Teknolojinin, karşı konulmaz cazibesine ka-

pıldıkları 
B) Yaşama, farklı bir pencereden baktıkları 
C) Çevrelerinde bir özenme duygusu yaratmaya 

çalıştıkları 
D) Bilgisayar sevgisinin bir esarete dönüştüğü 
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E) İçinde bulundukları duruma çok duygusal 
baktıkları 

22. Sanat yazılarındaki yoğunluk sorunu üzerinde 
biraz kafa yorun genç sanatçılar. Deniz suyu ile 
kaynak suyu arasındaki ayrımı hiç düşündünüz 
mü? Şiirlerinizin, düzyazılarınızın yoğun olması-
na bakın. Çünkü büyük yazarlarla küçük yazarlar 
arasındaki ayrım…… 

  Bu parçanın aşağıdakilerin hangisiyle ta-
mamlanması uygun olur? 

 
A) işledikleri konuların ilginçliğinden kaynakla-

nır. 
B) okuyucularının beğenilerine göre belirlenir. 
C) yaşantılarının hareketliliğinden doğar. 
D) dillerinin akıcılığından anlaşılır. 
E) kullandıkları sözcüklerin yoğunluğundan ge-

lir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Oğuz Atay’ın okuru olmak kolay değildir. Onu 

anlamak için satırların ardındakini görebilmek, 
sözcüklerin gizli anlamlarını keşfedebilmek, ro-
man kahramanlarını, ruhlarının en derin noktası-
na dek kavrayabilmek gerekir. Peki, gerçekten 
“anlaşılabilir” mi Oğuz Atay? Yoksa aslında her 
okur kendi Oğuz Atay’ını mı yaratır? Evet, Atay, 
okurunu da yaratıya zorlayan bir yazardır. O, et-
kin okur ister. Verileni hap gibi yutan okur Oğuz 
Atay’a göre değildir. 

Bu parçaya göre, Oğuz Atay’ın okurları aşa-
ğıdakilerin hangisiyle nitelenebilir? 
 
A) Okuduklarını yorumlayarak ona yeni anlam-

lar yükleyebilen 
B) Toplumsal ve güncel olaylara duyarlı olan 
C) Belli bir edebiyat beğenisine sahip olan 

D) Sabırlı, özverili ve seçici olan 
E) Ana dilini çok iyi bilen 

24. Sahip olduğu koruma statüleri, Bafa Gölü’nün 
doğal yapısının bozulmasını engelleyemedi. Göl, 
tuzlandı ve seviyesi düştü. Yakın geçmişe kadar 
önemli bir balıkçılık merkezi olan Bafa, artık eski 
günlerinden uzak. Gölün kuzeybatı kıyılarındaki 
Serçin köyünün tekneleri de bereketli günleri öz-
leyerek Bafa kıyılarında bekleşiyor. Gölyaka kö-
yünün balıkçı barınağı da aynı durumda. Köylü-
ler, geriye kalmış bir iki balık için göle ağ atmak-
tan kendini alamıyor; ama ağlar her seferinde 
boş çekiliyor. 

Bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir? 
 
A) Küresel sorunların insan sağlığı üzerindeki 

etkileri belirtilmiştir. 
B) Doğanın sunduğu muhteşem olanakların in-

sanı etkilediğinden söz edilmiştir. 
C) Gölün doğal dengesinin bozulmasıyla ortaya 

çıkan sonuçlar açıklanmıştır. 
D) Geçim sıkıntısı içindeki insanların farklı ara-

yışlarına dikkat çekilmiştir. 
E) Doğanın el değmemiş hiçbir köşesinin kal-

madığı vurgulanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Sait Faik, bunalan adamdır. Yalnız kendi adına 

değil insanların yoksullukları, yoksunlukları, aşa-
ğılanmaları adına acı çekerek bunalan adamdır. 
Bu bunalım; kendi yaşamından hikâye kahra-
manlarının yaşamına uzar, birbiri içinde erir. İs-
tanbul’un kalabalıklığı içinde yalnız olmayı özler 
Sait Faik. Fransa’da, İstanbul’un özlemini çeker. 
İstanbul’da da oradaki acıların özlemini… Bu çe-
lişkilerdir ondaki bunalımın nedenleri. Bundandır 
suyunu bulamayan balık gibi dolanıp durması, bir 
yere yerleşememesi. 

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin 
hangisiyle nitelendirilemez? 
 
A) Toplumsal olumsuzluklardan tedirgin olan 
B) Hikâyelerindeki kahramanları kendi ruh haliy-

le yansıtan 
C) Tutarsızlıkları nedeniyle sıkıntılar yaşayan 
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D) Toplumdan soyutlanmış bir yaşam süren 
E) Sürekli bir arayış içinde olan 

26. Eloğlu, şiirimizin otuz yıllık serüveninde kendine 
özgü dili, konuları toplumsal değerlendirişiyle 
önem kazanmıştır. Sözcüğün ümüğüne çöker 
Eloğlu. Sözcüğü, sözlükteki ağırbaşlı hâlinden 
uğratıp çarşı pazara, bir sabah kahvesinin kıvrak 
söyleyişine atıverir. Sözcükler, yazıldığından çok 
söylendiği biçimiyle girer şiirine. Şiirinin konusu-
nu dille mayalandırır; günlük dilden, mayalana 
mayalana yeni bir dil üretir. Ve dili bu kadar ken-
dine özgü kullanan bir şair, anlaşılmazlık semti-
nin çıkmaz sokaklarında yitip gitmez. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü 
edilen sanatçının şiirlerinin bir özelliği değil-
dir? 
 
A) Gündelik sözcükleri barındırma 
B) Oluşturulduğu çağın anlayışını yansıtma 
C) Özgün bir söyleyişle oluşturulma 
D) Açık ve anlaşılır olma 
E) Anlatımla olgunlaştırılmış bir içeriğe sahip 

olma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Deneme deyince okur önce bir durup düşünür. 

Kitabı almakta kararsız kalır. Bir düşüncenin pe-
şine düşmüş insanlar içinmiş gibidir denemeler. 
Oysa okuru, bir noktadan alıp iyice bir dolaştırıp 
olduğu yere başka bir ruh hâliyle bırakır deneme 
yazıları. Popüler kültür dayatması altında iyice 
“tuttuğunu okur” hâle gelenler içinse arınmanın 
ve okuma disiplini edinmenin en güzel yolu de-
nemelerdir bence. Deneme, size ne düşüneceği-
nizi söylemez. O, sizinle sadece konuşur. Kimini 
dinler geçersiniz, kimine güler geçersiniz; ama 
kiminde de düşünür kalırsınız. 

Bu parçada “deneme” ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Okurun düşünce ufkunu genişlettiğine 
B) Okurda belli bir okuma kültürü oluşturabile-

ceğine 
C) Dayatmacı bir tutumdan uzak olduğuna 

D) Okurun psikolojisini etkileyebildiğine 
E) Konuşma havasıyla kaleme alındığına 

28. Enver Gökçe, 1940 kuşağının önemli şairlerin-
dendir. Yaşamıyla şiirleri arasındaki koşutluk, 
onun övülme nedenlerinden biridir. Bu koşutluk, 
onu inandırıcı kılmaktadır okurlarına karşı. Gök-
çe’nin şiirlerinin etkileyiciliği, söz sanatlarından 
uzak kalmasında aranmalıdır. Halk şiirinin kalıp-
larını kendi özgün şiir yapısı içinde kullanışı, söy-
leyişindeki bu etkinin kazandırdığı güçlülük onu, 
döneminde ayrı bir yere getirmektedir. Onu farklı 
kılan diğer bir yön ise şiirinin “ben” değil “biz” şiiri 
olmasıdır. 

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Şiirlerinin toplumcu bir nitelik taşıdığı 
B) Halk şiirinden etkilenmesinin, anlatımına öz-

günlük kattığı 
C) Anlatımındaki yalınlığın, etkileyiciliğini artır-

dığı 
D) Şiirlerinin ölçüsüz ve uyaksız olduğu 
E) Yaşamıyla şiirleri arasındaki koşutluğun onu 

inandırıcı kıldığı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Ben bir zamanlar dünyayı değiştirebileceğimize 
inananlardandım. Dünyayı değiştirebileceğine 
inanmak, bu doğrultuda davranmak yaşamın en 
büyük mutluluklarından biri. Geniş bir kültürüm 
var mı bilmiyorum. Ama yaşamım boyunca edin-
diğim, benim öz malım olmuş kazanımlarım var. 
Şimdi ise, imge bombardımanı altında ezilmiş in-
sanın yeterince mutlu olmadığını, internet aracı-
lığıyla çok kolay eriştiği bilgiyi de özümseyeme-
diğini düşünüyorum.  

Düşüncelerini bu sözlerle dile getiren biri için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Yaşamını, idealleri doğrultusunda biçimlen-

dirdiği 
B) Teknolojiye karşı bir tutum sergilediği 
C) Günümüz insanının, edindiği bilgileri içselleş-

tiremediğini iddia ettiği 
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D) Dünyanın akışını değiştirebileceğine inandığı 
E) Kültürlü ve birikimli olduğu 

30. Özdemir Asaf’ın şiirini tek cümleyle anlatmak 
gerekirse kendine özgü sözünü kullanabiliriz. Ba-
tı’dan, Doğu’dan okuduklarını bambaşka biçimde 
öğütmüş, kendine özgü bir şiir oluşturmuştur. 
Asaf, ilk kitabından son kitabına kadar aynı şiir 
dünyasını yansıtmıştır. Onun şiir kuramındaki 
değişiklik, kitabına almadığı şiirlerle, kitaplaşmış 
şiirleri arasındaki bölümde varolur. Asaf’ın en bü-
yük çabası şiiri, biçim olarak aza indirgemektir. 
İkilikler içinde bir büyük şiirden daha çoğunu 
vermenin gerilimini yaşar. Bu anlayışın yanı sıra 
şiirin, bir düşünceyi, bir bildiriyi, bir dünya görü-
şünü yansıtmasını amaçlardı. İşte tüm bunlar 
onu Özdemir Asaf yapar. 

Aşağıdakilerden hangisi, parçada konuşan 
kişinin, sözünü ettiği şairle ilgili görüşleri 
arasında yer almaz? 
 
A) Farklı kültürlerden beslenmeyi bilmiştir. 
B) Kendine has bir şiir yaratmayı başarmıştır. 
C) Şiir anlayışındaki farklılıklar kitaplarına yan-

sımamıştır. 
D) Şiirin, bir iletiyi yansıtmasını amaçlamıştır. 
E) Onu kalıcı kılan yön, üretmedeki titizliğidir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere, 

2x = 3y – 40  

x y
4 3
=  

olduğuna göre, x kaçtır? 

A) 40       B) 80      C) 100        D) 120       E) 160 

32. x pozitif bir tamsayı olmak üzere, 

a = 2x + 4 

b = 2x – 1 

c = –4x  

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi dai-
ma pozitif bir tek sayıdır? 

A) a . b . c   B) a . c + 1 

C) a + b + c   D) a . b . c + 1 

     E) a . b + a . c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Üç basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı 

476 dır.  

Buna göre, bu sayıların en büyüğü en az kaç-
tır? 

A) 117      B) 118       C) 120      D) 121      E) 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. A = 0! + 1! + 2! + 3! + . . . + 24! 

olduğuna göre, A sayısının 15 ile bölümünden 
kalan kaçtır? 
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A) 1           B) 3           C) 4           D) 5           E) 9 

35. A bir doğal sayı olmak üzere, 

   A    20 

        3 

   x2 

olduğuna göre, A nın alabileceği en büyük 
değer kaçtır? 

A) 64         B) 72        C) 76        D) 79         E) 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. x ve y pozitif doğal sayılar olmak üzere, 

x 13
y 5
=  

EBOB(x, y) = 7 

olduğuna göre, EKOK(x, y) kaçtır? 

A) 35        B) 65       C) 91       D) 455      E) 3185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. 

142000
170,9 211999
17

−
⎡ ⎤+⎢ ⎥

+⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎢ ⎥⎣ ⎦

 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) 1
4

          B) 1
2

          C) 2          D) 4          E) 9 

38. x = 3 + y  

olduğuna göre, 
2 2

2 2

x y
x 2xy y

−
− +

 ifadesinin x tü-

ründen eşiti kaçtır? 

A) x 3
3
−                   B) x 3

3
+                C) 2x 3

3
+  

               D) 2x 3
3
−                     E) x

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 3–a = 2 

olduğuna göre, 
1

a a3 2+  ifadesinin değeri kaç-

tır? 

A) 5
6

          B) 6
5

         C) 5
2

         D) 3          E) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 
x x x

x x x x

4 . 4 . 4 1
2 2 2 2 64

=
+ + +

 

olduğuna göre, x kaçtır? 
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A) 2
3

−        B) 4
5

−         C) –1        D) 2        E) 8
5

 

41. x 5 3= +  

y 2 6= +  

z 7 1= +  

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur? 

A) x > z > y            B) y > x > z           C) x > y > z 

    D) z > y > x  E) z > x > y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. |3a – 6| = –6 + 3a 

|2a – 10| = 10 – 2a  

olduğuna göre, a nın alabileceği tamsayı de-
ğerlerinin toplamı kaçtır? 

A) 7          B) 8         C) 12         D) 14          E) 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. 3x + 4y = 6 

z + 2y = –4 

x + 2z = –18 

olduğuna göre, x kaçtır? 

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

44. 3a > 5a 

b > b2 

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle doğrudur? 

A) a b 1+ ≤                    B) ba < 0 

C) a4 . b3 < 0         D) a 0
b
<  

           E) a . b > 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. x a m 3
y b n 5
= = =  

olduğuna göre, 
3 2 5

5 3 2

n . b . x
y . m . a

 oranı kaçtır? 

A) 
45

3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                      B) 
35

3
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                     C) 1 

                         D) 
33

5
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

                     E) 
43

5
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46. x tane işçinin günde 8 saat çalışarak 15 günde 

bitirebildiği bir işi, daha fazla sayıda işçi günde 6 

saat çalışarak 12 günde bitiriyor. 
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Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) 8          B) 10         C) 12        D) 14         E) 16 

47. Bir telin ucundan 1
4

ü, daha sonra aynı ucundan 

kalan kısmın 1
3

ü kesilince orta noktası 15 cm 

kayıyor. 

Buna göre, telin başlangıçtaki uzunluğu kaç 
cm dir? 

A) 30       B) 60       C) 100       D) 120       E) 150 

 

 

 

 

 

 

 

48. Mehmet’in her birinde x tane şeker olan a tane 

paketi vardır. 

Şekerlerin tamamı 10 ar tane daha fazla şeker 
alabilen yeni paketlere konulursa kaç paket 
elde edilir? 

A) a
x 10−

                B) ax
x 10+

                C) 

ax
x 5+

 

            D) ax
x 10−

                       E) a
x 10+

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Tanesi x TL’den alınan domateslerin 1
4

ü çürüyor 

ve kalan domateslerin tanesi y TL’den satılıyor. 

Bu satıştan kâr ya da zarar edilmediğine göre, 
x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) yx
2

=                  B) x 3y=               C) 3x y
4

=  

              D) 4x y
3

=                      E) x y=  

50. Su, un ve şekerden oluşan 720 gr’lık karışım için 

ağırlığının %30’u kadar su kullanılmıştır. Bu karı-

şımda şekerin ağırlığının unun ağırlığına oranı 

4
5

dir. 

Buna göre, karışıma kaç gr su ilave edilirse 
su ve şeker miktarları eşit olur? 

A) 6          B) 8         C) 12         D) 24          E) 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
51. Bir araç 400 km’lik bir yolu saatte 40 km hızla 

gitmiş ve hiç durmadan hızını arttırarak geri dön-

müştür. 

Gidiş – dönüş toplam 18 saat sürdüğüne gö-
re, bu araç dönüşte hızını yüzde kaç arttırmış-
tır? 

A) 10         B) 20         C) 25        D) 35         E) 50 

 

 

 

 

 

 

 

 
52. Tamsayılar kümesi üzerinde tanımlı  Δ  ve ∗ 

işlemleri, 

a Δ b = EBOB(a, b) 

a ∗ b = EKOK(a, b) 

biçiminde tanımlanıyor. 
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Buna göre, [(6 ∗ 12) Δ  5] ∗ 8 işleminin sonucu 

kaçtır? 

A) 1           B) 2          C) 4          D) 8           E) 40 

53. 36 kişilik bir sınıfta Matematik, Türkçe ve Tarih 

derslerinin üçünden de geçen 8, en az ikisinden 

kalan 11 öğrenci vardır. 

Buna göre, yalnız bir dersten kalan kaç öğ-
renci vardır? 

A) 11         B) 12         C) 13        D) 15         E) 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. A = {0, 1, 3, 4}  

kümesinin elemanları ile üç basamaklı 4 ile 
tam bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? 

A) 6          B) 8          C) 9          D) 12          E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki verilere göre, 
AB
DE

oranı kaçtır? 

A) 3                        B) 3
2

                     C) 3
3

      

               D) 2 3
3

                    E) 4 3
3

 

56.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekildeki A, B ve C merkezli daire dilimlerinin 
yarıçapları 6 cm olduğuna göre, taralı alanlar 
toplamı kaç π cm2 dir? 

A) 12         B) 18         C) 24        D) 30         E) 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  

 

 

 

 

 

 

A 

B C D 

E 
ABC ve ADE birer 
eşkenar üçgen 
|BD| = |DC| 

A

B C 

ABC bir üçgen 

A B

D C

E 4

6

F
•

ABCD bir dikdörtgen 
|BE| = |EC| 
|DF| > |FC| 
|AB| = 6 cm 
|AD| = 4 cm 
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Yukarıdaki verilere göre, A(AFE)
Δ

 kaç cm2 

dir? 

A) 8 2       B) 8      C) 6 2       D) 4 2       E) 4 

58. – 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki grafik, 540 daireden oluşan bir sitede 

A, B, C ve D tipi dairelerin dağılımını göstermek-

tedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Sitede bulunan dairelerin yüzde kaçı B tipi-
dir? 

A) 5          B) 15         C) 20        D) 25         E) 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. A tipi dairelerin sayısı, D tipi dairelerin sayı-
sından yüzde kaç daha fazladır? 

A) 15         B) 20        C) 25         D) 30         E) 45 

60. B tipi dairelerin sayısı, C tipi dairelerin sayı-
sından kaç fazladır? 

A) 45        B) 54        C) 64         D) 72         E) 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120o

72o 
150o

18o 

B 

C 

A 

D 
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1. Uygurların; 

• Dini terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanma-
ları 

• Saray ve tapınak gibi eserler yapmaları 
• Moğolları etkilemeleri 
• Farklı dinlere ait mabetler inşa etmeleri 

gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisine ka-
nıt gösterilemez? 
 
A) Milli benliklerini koruduklarına 
B) Güçlü, teşkilatlı bir orduya sahip olduklarına 
C) Moğollardan daha ileri bir kültüre sahip olduk-

larına 
D) İnanç özgürlüğüne sahip olduklarına 
E) Geleneksel sanat anlayışının değiştiğine 
 
 
 
 
 

 
2. Selçuklular aşağıdaki boylardan hangisine 

mensuptur? 
 
A) Kınık 
B) Kayı 
C) Karluk 
D) Çiğil 
E) Yağma 
 
 
 
 
 

 
 

3. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin donanması 
yoktur? 

 
A) Aydınoğulları 
B) Menteşoğulları 

C) Dulkadiroğulları 
D) Karesioğulları 
E) Çakabeyliği 

4. Osmanlı Devleti’nde padişah, 
I. İdare 
II. Sosyal 
III. Din 

alanlarından hangilerinde ferman yayınlan-
mıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 

5. Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’un 
yetki ve görevlerini aşağıdakilerden hangisi 
belirlerdi? 

 
A) Nişancı 
B) Kazasker 
C) Padişah 
D) Şeyhülislam 
E) Beylerbeyi 
 
 
 
 
 
 

6. Osmanlı Devleti’nde hazine ile ilgili işlerde 
hüküm yazmak, akçenin değerini korumak, 
rütbe ve dirlik verilecek kimseleri padişaha 
teklif etmek, bütçe hazırlamak gibi görevler-
den sorumlu olan Divan üyesi aşağıdakiler-
den hangisidir? 

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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A) Defterdar 
B) Veziriazam 
C) Kazasker 
D) Vezir 
E) Nişancı 

7. Osmanlı Devleti’nde göçebelerin toprağa 
yerleştirilmesindeki hedefler arasında aşağı-
dakilerden hangisinin bulunduğu söylene-
mez? 

 
A) Düzenli vergi almak 
B) Ahilerin etkisini azaltmak 
C) Üretimi artırmak 
D) Göçebeler ile yerleşik halk arasındaki kavga-

ları durdurmak 
E) Tarım alanları açmak 
 
 

 
8. I. Rüşvet ve adam kayırmanın engellenmesi 

II. Herkesin can, mal ve namus güvenliğinin 
sağlanması 

III. Müslüman olmayanların da askerlik yapması 

yukarıdakilerden hangileri hem Tanzimat hem 
de Islahat Fermanı’nda yer alan hükümlerdir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 

 
9. I. Sened-i İttifak 

II. Tanzimat Fermanı 
III. Fatih Kanunnamesi 

Osmanlı Devleti’nde görülen yukarıdaki ge-
lişmelerden hangileri padişah gücünün üs-
tünde kanun üstünlüğü olduğunun gösterge-
leridir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 

 
10. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini 

Balkan Savaşlarıyla kaybetmemiştir? 

 
A) Yunanistan 
B) Makedonya 
C) Batı Trakya 
D) Arnavutluk 
E) Selanik 

11. Amasya Genelgesi’nin Kurtuluş Savaşı için-
deki önemi için, 
I. Savaşın gerekçesini belirtmesi 
II. Mücadeleyi millete mal etmesi 
III. Ulusal birliği sağlaması 

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

12. Erzurum Kongresi’nde; “azınlıklara siyasal haki-
miyetimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.” kararı 
alınmıştır. 

Buna göre; 
I. Azınlıkların Müslümanlardan daha fazla hak 

kazanmasını önlemek 
II. Ermeni Devleti’nin kurulmasını önlemek 
III. Her türlü işgal ve ayrıcalıklara karşı çıkmak 

amaçlarından hangilerinin gerçekleştirilmek 
istendiği savunulabilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 

13. Temsilciler Kurulu, 
I. Damat Ferit Paşa’nın sadrazamlık görevin-

den alınmasını 
II. Mebuslar Meclisi’nin Anadolu’da toplanması-

nı 
III. Kapalı olan Mebuslar Meclisi’nin yeniden 

açılmasını 

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

14. Sivas Kongresi’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki 
öneminin en çok aşağıdaki özelliklerin hangi-
sinden kaynaklandığı savunulabilir? 

 
A) Damat Ferit Paşa Hükümetinin engellemeye 

çalışmasına rağmen toplanması 
B) Amasya Genelgesi ile toplanmasına karar ve-

rilmesi 
C) Milli güçleri bir otorite altında birleştirmesi 
D) Temsilciler Kurulu’nun üye sayısının artırıl-

ması 
E) Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına 

atanması 
 
 
 

15. Kurtuluş Savaşı’nda Ermenistan’la, 
I. Kars 
II. Brest-Litovks 
III. Gümrü 

antlaşmalarından hangileri yapılmıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 
 
 
 

16. I. Ruslarla Kars Antlaşması’nın yapılması 
II. Anlaşma Devletleri’nin Sevr Antlaşması üze-

rinde değişiklikler yapma gereğini duyması 
III. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ta-

nınması 

yukarıdakilerden hangileri I.İnönü Savaşı’nın 
kazanımları arasındadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı 
sırasında imzalanmamıştır? 

 
A) İstanbul Antlaşması 
B) Gümrü Antlaşması 
C) Mudanya Antlaşması 
D) Kars Antlaşması 
E) Moskova Antlaşması 

18. Fransa ile Lozan Antlaşması’ndan kaynakla-
nan sorunlar; 
I. Osmanlı borçlarının ödeme biçimi 
II. Misyoner okulları 
III. Türkiye’nin kabotaj haklarını ilan etmesi 

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

 
19. I. 1921 Anayasası’na egemenliğin millete ait 

olduğu hükmü konulmuştur. 
II. Meclisin hedeflerinden birinin saltanat ve hila-

feti kurtarmak olduğu belirtilmiştir. 
III. Din işlerinin yürütülmesinden TBMM kendini 

sorumlu tutmuştur. 

yukarıdakilerden hangilerinin meclis içinde 
birlik ve beraberliği koruma amacına yönelik 
olduğu söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 
 
 
 
 

 
20. 1924 Anayasası’nda 1928 yılında, 

I. Rejimin adı 
II. Milletvekili yemin etme biçimi 
III. Devletin resmi dini 

hükümlerinden hangilerinde değişiklik yapıl-
mıştır? 
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A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 

21. Milli Ekonomi ilkesi gereği, 
I. Milli bankaların kurulması 
II. Yabancılara ait ticaret işletmelerinin satın 

alınması 
III. Yabancılara ticari imtiyazların verilmesi 

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

22. Atatürk, gençliğe hitabesinde “Ey Türk gençliği, 
birinci vazifen Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” demiştir. 

Buna göre Atatürk, 
I. Ulusal bağımsızlık 
II. Milliyetçilik 
III. Akılcılık ve bilimsellik 

yukarıdakilerden hangilerinin önemini vurgu-
lamıştır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 

23. Yeni Türk Devleti’nde görülen, 
I. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi 
II. Medeni Kanun’un kabul edilmesi 
III. Aşar vergisinin kaldırılması 

gelişmelerinden hangileri doğrudan laik hu-
kuk düzenini yerleştirmeye yöneliktir? 
 

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

24. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında görülen, 
I. Mersin - Adana demiryolunun devlet tarafın-

dan Fransızlardan satın alınması 
II. İşbankası’nın kurulması 
III. Sanayiyi özendirme yasasının çıkarılması 

gelişmelerinden hangileri “özel girişimciliği” 
desteklemeye yöneliktir? 
 
A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III 
             D) I ve II  E) II ve III 
 
 

 
25. Türkiye Cumhuriyeti’nde aşağıdakilerden 

hangisi diğerlerinden önce gerçekleştirilmiş-
tir? 

 
A) Öğretimin birleştirilmesi yasasının çıkarılması 
B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 
C) Tekke ve türbelerin kapatılması 
D) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi 
E) Devletin dini İslam’dır maddesinin anayasa-

dan çıkarılması 
 
 

 
26. I. Dini kıyafetlerle dolaşılmasının yasaklanması 

II. Kadın – erkek eşitliğinin sağlanması 
III. I.Beş yıllık kalkınma planının uygulanması 

hangileri Atatürk dönemi gelişmeleri arasın-
dadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
 
 

 
27. Devletin her türlü inanç karşısında tarafsızlı-

ğını sağlamak üzere, 
I. 1928 
II. 1937 
III. 1923 

tarihlerinin hangisinde değişiklik yapılmıştır? 
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A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III 

28. Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin 
komşularıyla, 
I. Güney 
II. Doğu 
III. Batı 

sınırlarından hangileri gündeme gelmemiştir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin hükümlerinden biri değildir? 

 
A) Boğazlar komisyonunun askeri geçişlerde 

onayının bulunması 
B) Türkiye savaş tehlikesinde ise boğazları ka-

patabilmesi 
C) Türkiye savaşa katılmışsa boğazları kapata-

bilmesi 
D) Ticari geçişlerin serbest olması 
E) Karadeniz’de sahili bulunmayan devletlerin 

savaş gemilerinin en çok 21 gün kalabileceği 
 
 
 
 
 
 
 

30. • Kanun önünde eşitlik 
• Halkın siyasal haklarını kullanması 
• Sosyal devlet uygulamaları 
gelişmeleri 

I. Cumhuriyetçilik 
II. Devletçilik 
III. Halkçılık 

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? 
 

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

31. Türkiye’de 21 Aralık tarihinde; 
 
 
 
 
 
 
 

I.   Gündüz süresi en kısa 
II.  Ulusal saat ile arasındaki zaman farkı en az 
III.  Çizgisel hızı en fazla 

olan merkezler aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 

 
      I       II         III 

A) Trabzon    Van    Mersin 
B) Mersin    Afyon    Trabzon 
C) Mersin    Van    Aydın 
D) Trabzon    Afyon    Mersin 
E) Aydın    Mersin    Trabzon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. I. Bölgeler arasında tarımsal nüfus yoğunluğu-

nun farklılık göstermesi 
II. Denizel iklimin kuzey ve güney kıyılarında 

dar bir alanda etkili olması 
III. Kıyılarımız boyunca kuzeye gidildikçe deniz 

turizmi süresinin kısalması 
IV. Güneyden esen rüzgarların sıcak etki yap-

ması 

Türkiye’nin yukarıdaki özelliklerden hangileri 
üzerinde yer şekillerinin etkili olduğu söyle-
nemez? 

 

Aydın 

Afyon 
Trabzon 

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

33. I. İzmir’de yağışın Antalya’dan az olması  
II. Antalya’nın yıllık ortalama sıcaklığının İstan-

bul’dan yüksek olması 

Türkiye’de yukarıdaki iller arasında iklim özel-
liklerini farklılaştıran etkenler aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru olarak verilmiş-
tir? 

  
                           I                                      II 

A) Enlem   Yükselti 
B) Dağların uzanışı  Enlem 
C) Yükselti   Denizellik 
D) Dağların uzanışı  Yükselti 
E) Yükselti   Enlem 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde kayaçlar 

fiziksel yolla çözülür. 

Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında aşa-
ğıdaki yerlerden hangisinde fiziksel çözülme 
daha azdır? 

 
A) Konya 
B) Siirt 
C) Adıyaman 
D) Giresun 
E) Kütahya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de göç alan 

yörelerin özellikleri arasında yer almaz? 
 

A) Enerji üretiminin fazla olması 
B) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması 
C) İklim özelliklerinin elverişli olması 
D) Verimli tarım alanlarının bulunması 
E) Endüstrinin gelişmiş olması 

36. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara 2007 yılı 
adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre 13,6 
milyon olan bölge nüfusunun %34’üne sahiptir. 

Ankara’nın bölgede yer alan diğer kentlere 
nazaran daha fazla nüfuslanmasının en önem-
li nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Sanayinin gelişmiş olması 
B) Yağış miktarının fazla olması 
C) İdari fonksiyonunun bulunması 
D) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması 
E) Ulaşımın gelişmiş olması 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Aşağıda bir bölgemizde yer alan beş kentin 
bölge yüzölçümünde kapladığı alan ve bölge top-
lam nüfusu içindeki oranları verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buna göre, aritmetik nüfus yoğunluğu en faz-
la olan kent aşağıdakilerden hangisidir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
38. Türkiye’de tütün ve pirinç üretiminin yıllar 

arasında çok büyük dalgalanmalar göster-
memesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklana-
bilir? 

 

%37 
%18 

%11
%18 

I 

II

III

IV 

V 

Nüfus 

%16 

%38
%17

%10
%11

I

II

III

IV
V

Yüz ölçüm 

%24
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A) Sulama sorunun giderilmesiyle 
B) Tüketim miktarının değişmemesiyle 
C) İklim özelliklerinden daha az etkilenmeleri ile 
D) Üretimin devlet kontrolünde olması ile 
E) Dış satımda paylarının sabit olması ile 

39. Ege Bölgesi’nde yetiştirilen aşağıdaki tarım 
ürünlerinden hangisinin bölgede doğal ye-
tişme alanı daha dardır? 

 
A) Turunçgiller 
B) Üzüm 
C) Zeytin 
D) Tütün 
E) Pamuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. Aşağıda beş tarım ürünü ve en fazla yetiştirildiği 

iller eşleştirilmiştir. 

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Pamuk → Şanlıurfa 
B) Fındık → Ordu 
C) Kayısı → Elazığ 
D) Turunçgil → Adana 
E) Haşhaş → Afyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41. Ülkemiz arıcılık için çok uygun şartlara sahip olsa 

da henüz bu kaynaktan tam olarak yararlana-
mamaktadır. Arıcılıkta, istenen üretim ve ihracat 
rakamlarına ulaşılabilmesi için çözülmesi gere-
ken bazı sorunlar olduğu açıktır.  

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlar arasında 
yer almaz? 

 

A) Islah edilmiş ana arı kullanımının yetersizliği 
B) Bitki örtüsünün fakir olması 
C) Pazarlama olanaklarının sınırlı olması 
D) Erozyon şiddetinin fazla olması 
E) Arıcılıkla ilgili üretici eğitiminin yetersiz olması 

42.   
 
 
 
  
 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölüm-
lerden hangisinin endüstri alanında Türkiye 
ekonomisine katkısı daha azdır? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
43. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların 

kullanılmasıyla oluşan sıkıntılar ve hızla artan ih-
tiyaç nedeniyle kaynakların çeşitlendirilmesine 
yönelik arayış, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
giderek daha çok gündeme getiriyor. Yenilenebi-
lir enerji kaynakları; kendisini dünya var oldukça 
yenileyen, bir sonraki güne aynen mevcut olabi-
len enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar yakılınca bi-
ten, yenilenmeyen ve çevre sorunlarını artırıcı 
etki yapan enerji kaynaklarıdır. 

Buna göre, aşağıda verilen santrallerden 
hangisinde enerji üretmek için yenilenebilir 
enerji kaynağı kullanılmaktadır? 

 
A) Yatağan 
B) Hamitabat 
C) Sarayköy 
D) Elbistan 
E) Ambarlı 

 
 
 
 
 
 
 
 
44. Türkiye’de endüstri tesislerinin kuruluş yeri 

ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişki 
diğerlerinden daha fazladır? 

 

III

III
IV V
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A) İklim 
B) Ulaşım olanakları 
C) Hammaddeye yakınlık  
D) Enerji kaynaklarına yakınlık 
E) Tüketim merkezlerine yakınlık 

45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizmin 
gelişmesi için devlet tarafından desteklenen 
uygulamalardan biri değildir? 

 
A) Turizm değeri taşıyan eserlerin koruma altına 

alınması 
B) Millî parkların turistik tesis yapımına açılması 
C) Küçük kapasiteli tesislerin ve aile işletmecili-

ğinin teşvik edilmesi 
D) Mevcut turistik tesislerde turistlerin kalış süre-

lerini uzatıcı çalışmalar yapılması 
E) Yüksek kaliteli yeni tesislere kredi sağlanma-

sı 
 
 
 
 

 
46. Bulgaristan ve Avrupa ülkeleri ile ticaret yatı-

ğımız sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Gürbulak  
B) Alican 
C) Kapıkule  
D) Habur 
E) İpsala 
 
 
 
 

 
47. Ülkemizde sadece demiryolu ile seyahat 

etmek isteyen bir kişi aşağıdaki kentlerden 
hangisini görebilir? 

 
A) Çanakkale  
B) Trabzon 
C) Antalya  
D) Erzurum 
E) Muğla 
 
 
 
 

 
48. Akdeniz Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi karşı-

laştırıldığında Akdeniz Bölgesi ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi söylenemez? 

 

A) Nüfus miktarı daha azdır. 
B) Orman yangınları daha fazladır. 
C) Turizm geliri daha fazladır. 
D) Sulama ihtiyacı daha fazladır. 
E) Endüstri daha fazla gelişmiştir. 

49. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk’un asıl kay-
nakları arasında yer almaz? 

 
A) Anayasa 
B) Kanunlar 
C) Kanun Hükmünde Kararnameler 
D) Mahkeme kararları 
E) Tüzük  
 

 
 
 
 
 
 
50. Belediyenin en yüksek görüşme ve karar 

organı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Belediye Meclisi 
B) Belediye Encümeni  
C) İl Genel Meclisi 
D) Belediye Başkanı 
E) Belediye Birlikleri  

 
 
 
 
 
 
 
51. Anayasa Mahkemesi aşağıdakilerden hangi-

sini Yüce Divan sıfatıyla yargılama hakkına 
sahip değildir? 

 
A) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
B) Sayıştay Başkanı 
C) Danıştay Üyeleri 
D) Bakanlar 
E) Genel Kurmay Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
52. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden han-

gisi sosyal haklar bölümünde düzenlenmiş-
tir? 
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A) Oy verme hakkı 
B) Cevap hakkı 
C) Vatandaşlık hakkı 
D) Dilekçe hakkı   
E) Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması  

53. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden han-
gisinin, milletvekili genel ve ara seçimleriyle 
yerel yönetim seçimlerinde oy kullanma hakkı 
vardır? 

 
A) Askeri öğrenciler 
B) Silâhaltında bulunan er ve erbaşlar  
C) Süresi ne olursa olsun hürriyeti bağlayıcı bir 

cezadan hüküm giyenler  
D) Bir Türk vatandaşı ile evli olup Türkiye’de 

ikamet etmekte olan yabancılar 
E) Ceza İnfaz kurumlarında bulunan taksirli suç-

lardan hüküm giymiş olanlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan 
oylama sonucunda Türkiye hangi tarihler ara-
sında Güvenlik Konseyine geçici üye olarak 
kabul edilmiştir? 

 
A) 2009 - 2010  
B) 2009 – 2012 
C) 2010 – 2012  
D) 2012 – 2013 
E) 2010 – 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. Bir konu hakkında hukuk boşluğu varsa, 

hâkimin Medeni Kanun’un kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak, bizzat bir hukuk kuralı 
koyması ve koyduğu kurala göre anlaşmazlığı 
çözüme bağlamasına ne ad verilir? 

 

A) Hâkimin takdir yetkisi  
B) Hâkimin yetki gaspı 
C) Hâkimin vesayet yetkisi  
D) Hâkimin Hukuk yaratması  
E) Hâkimin içtihat yaratarak, yazılı kanun koy-

ması  
56. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na 

göre Siyasi Partiler ile ilgili verilmiş yanlış bir 
bilgidir? 

 
A) Siyasi Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını 

doldurmuş olmak gerekir. 
B) Laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket 

edemezler. 
C) Temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında 

kurulamaz. 
D) Siyasi Partiler kuruluş dilekçelerini Anayasa 

Mahkemesine bildirirler  
E) Siyasi Partilere, devlet memurları üye ola-

mazlar. 
 
 
 
 
 
 
 

57. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na 
göre suç ve cezalara ilişkin yanlış bir bilgidir? 

 
A) Vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye veri-

lemez. 
B) Hiçbir şekilde din ve vicdan hürriyetine doku-

nulamaz. 
C) Temel hak ve özgürlükler güvence altına 

alınmalıdır. 
D) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular 

delil olarak kabul edilemez. 
E) Ağır cezayı gerektiren suçlarda genel müsa-

dere cezası verilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 

58. I. Para basılması kararı vermek  
II. Milletvekili dokunulmazlıkları itirazlarını kara-

ra bağlamak  
III. Genel ve özel af ilanına karar vermek  
IV. RTÜK üyelerini seçmek 
V. Tüzük çıkarmak  

Yukarıda verilenlerden hangileri TBMM’nin 
görevlerini oluşturmaktadır? 
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A) I ve II 
B) I, II ve IV 
C) I, IV ve V 
D) I, III ve IV 
E) I, II, III ve V 

59. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Bakanlar Kurulu ile ilgili yanlış bir 
bilgidir? 

 
A) Meclis içinden ve dışından atanabilir. 
B) Başbakanın görevinin sona ermesi ile kuru-

lunda görevi sona erer. 
C) Ülkenin genel siyasetini yürütür.  
D) Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırla-

mak. 
E) Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar ver-

mek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NA-
TO)’nun Genel Sekreteri aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 
A) Jaap de Hoop Scheffer  
B) Anders Rasmussen  
C) Robert Zo Ellick  
D) Silvio Berlusconi  
E) Ban Ki- Moon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 
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