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1. “İleri“ sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde “Masayı biraz geri çekelim.“ cümlesindeki  
“geri“ sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kul-
lanılmıştır? 
 
A) Yolun ilerisi düz, arabayı oraya park et. 
B) Saatim dünden beri beş dakika ileri. 
C) Güvenlik için ileri karakol nöbetleri sıklaştırıl-

mış. 
D) Herkes bir adım ileri çıksın, komutuyla tören 

başladı. 
E) İleri toplumlar düzeyine ulaşmak için çok ça-

lışmamız gerekiyor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Eleştirmenin de bir okur olduğunu yadsıyanlar,  
               I 

onun okurun temsilcisi gibi davranmak  
zorunda kalışına aldanırlar. Bir bakıma, okur  
            II   III 
adına okumakta, değerlendirmekte, sonuçlar çı-
karmaktadır eleştirmen. Gelgelelim, aklı başında  
                IV  V 
hiçbir eleştirmen bu davranışı kendisi seçmez. 
Edebiyat kamuoyu yükler bu sorumluluğu. 

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. söz: Ciddiye almamak 
B) II. söz: Yapmaya mecbur olmak 
C) III. söz: Başka bir düşünüşle  
D) IV. söz: Ne var ki  
E) V. söz: Doğru dürüst 

3. Tanzimat şiiri; şiire birçok düşünceyi, kavramı 
soktuğu için bir tehlikeyi atlatamıyordu. Şiiri 
manzumeleştiriyordu, bilgi veriyordu, vatan sev-
gisi aşılıyordu, özgürlükten söz ediyordu; ama şi-
ire varamıyordu. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Şiirde olması gereken ana niteliklere ulaşa-

mamak 
B) Şiirde özgünlüğü yakalayamamak 
C) Kaleme alınan şiirlerde içtenliği göz ardı et-

mek 
D) Şiirde alışılmış kalıplara esir olmak 
E) Yazılan şiirlerde farklı akımların etkisinde 

kalmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bizim edebi kişiliklerimizin güzel sözler üreteme-

diğini söyleyenler büyük haksızlık yapmaktadır. 
Aklıma geliveren Tevfik Fikret’in: ”Göz açıldıkça 
ruh perdelenir.” sözü bile onların ne kadar büyük 
bir yanlışa düştüğünü gösterir niteliktedir. 

Bu parçada geçen “Göz açıldıkça ruh perdele-
nir.” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir? 
 
A) Yıllar su gibi aktıkça insanın kendisiyle ilgili 

beklentilerinin azaldığı 
B) Yaşam süresi uzadıkça insanın içine bakma-

sının imkânsızlaştığı 
C) Dünyadaki olumsuzlukları gördükçe karam-

sarlığın arttığı 
D) Başka ülkelerle ilişkiler arttıkça insanın kendi 

ülkesine verdiği değerin azaldığı  
E) Dış dünyayla bağlar arttıkça iç dünyaya 

ulaşmanın zorlaştığı 

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

GENEL YETENEK TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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5. (I) Son şiir kitabındaki şiirleri arasında hem konu 
hem de anlatım bakımından çeşitli benzerlikler 
bulunur. (II) Şiirlerinde anlatılan bütün mekânlar, 
bütün insanlar Çukurova yöresindendir. (III) Za-
man Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasını kapsar. 
(IV) Anlatım olarak bütün şiirlerinde bölgeye öz-
gü bir dil kullanmıştır. (V) Kitapta yer alan şiirlerin 
ilk örneklerinde çocukluk anılarına yer verilmiştir. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi üslupla ilgili bir yargıyı içermektedir? 
 
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. (I) Antarktika sınırları içinde, Güney Okyanu-

su’nda bulunan Heard ve Mc Donald adaları, bu-
zul hareketlerini ve yerkürenin şekillenme süreç-
lerini gözlemlemeye imkân verdiğinden, özellikle 
araştırmalar için son derece önemli iki ada. (II) 
Antarktika kıtasından yaklaşık 1700 km, Avust-
ralya’nın Perth şehrinden ise aşağı yukarı 4100 
km uzaklıktaki bu iki ada, Alt-Antarktika adalar 
grubu üyelerinden. (III) Volkanik olarak aktif olan 
bu adalar, dışarıdan yabancı bitki ve hayvan gir-
mediği için, dünyada hiç değişmeden kalan ben-
zersiz bir ekosistem. (IV) Heard Adası’nın yüze-
yinin büyük bir bölümü buzullarla kaplıyken Mc 
Donald Adası üzerinde yerleşim bulunmayan ka-
yalık bir ada grubu. (V) Bu adalardan Heard 
Adası, 1833’te keşfedilmiş ve 1853’te de adaya 
bugünkü adı verilmiş. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 
A) I. cümlede, adaların önemli oluşunun gerek-

çesi açıklanmıştır. 
B) II. cümlede, kesinlik söz konusu değildir. 
C) III. cümlede, yargı amacıyla verilmiştir. 
D) IV. cümlede karşılaştırma söz konusudur. 
E) V. cümlede, eylemlerin kim tarafından yapıl-

dığı belirtilmemiştir. 

7. İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil 
onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için ya-
zardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatıl-
mak istenene anlamca en yakındır? 
A) Yazar; ne anlatacağından çok, nasıl anlata-

cağını bilen kişidir. 
B) Okurlarını düşünerek yazanlar, kendi gerçek-

lerini dile getiremezler. 
C) Bir yazarın başarısı doğruları anlatıp anlat-

madığıyla ölçülür. 
D) Yapıtlarında çarpıcı olayları ustaca anlatan 

yazar, gerçek yazardır. 
E) Yazar olmanın yolu öncelikle konuyu belirle-

mekten geçer. 
 
 
 

 
8. (I) ABD’de Başkanlık Seçimi’nde Demokrat Par-

ti’nin adayı olan Obama’nın yardımcısı, Senatör 
Joe Biden oldu. (II) Dış politika ve savunma ko-
nularında tecrübeli bir isim olması Obama’nın 
tercihini Biden’den yana kullanmasını sağladı. 
(III) Biden, ABD’de Mavi Yakalılar tarafından da 
desteklenen bir isim. (IV) Biden ayrıca 30 yıllık 
senatörlük hayatında pek çok komisyon başkan-
lığı yapmış bir politikacı. (V) Washington’daki 
kaynaklara göre, Biden Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu 
yakından tanıdığı için Obama’nın bu bölgeyle il-
gili kararlarında çok etkili olacak. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 
 
A) I ve II   B) II ve III      C) II ve V 
            D) III ve IV              E) IV ve V  

 
 
 

 
9. Yaşamak, karanlık geceye rağmen, buğulanmış 

pencere camına güneşi çizebilmektir. 

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu cümlede 
öne sürülen görüşe en yakındır? 
A) Yaşamak için savaşmaktan başka çare yok-

tur. 
B) Zor durumda kalan insan, isteklerinden vaz-

geçebilmeyi bilmelidir. 
C) En zor anlarda bile umudunu kaybetmeyen 

insan gerçekten yaşıyor demektir. 
D) Zor anlarda sevdiklerini hatırlamak, insana 

yaşama umudu aşılar. 
E) Karanlıkta güneşi düşleyebilenler, yaşamayı 

sanat haline getirebilmiş demektir. 
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10. (I) Süper Güçler arasında yıllardır üstü kapalı bir 
anlaşma, gizli bir kabullenme vardı. (II) Güney 
Kafkaslar Batı’nın etkisindeydi, Kuzey Kafkas-
lar’a ise kimse karışmıyordu. (III) Çeçenistan’dan 
destek bu yüzden çekilmişti. (IV) Şimdi bu gizli 
anlaşma bozuldu, artık herkes her yere karışa-
cak. (V) Böyle olunca da sadece Abhazya ve 
Güney Osetya değil Çeçenistan, Dağıstan da ka-
rışabilir. (VI) Belki de son dönemde Türkiye ile 
Ermenistan arasında görülen yumuşama devri 
kapanacak ve Karabağ’da rüzgâr yeniden sertle-
şecek. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden başlanarak bir öngörü dile getirilmek-
tedir? 
 
A) II.        B) III.         C) IV.          D) V.        E) VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. (I) Dünyanın etnik olarak en karmaşık bölgelerin-
den biri olan Irak’taki gerilim bir anda dünyanın 
en büyük krizi haline dönüşüverdi. (II) Bu kriz, 
Irak petrolünün Batı’ya ulaşımı açısından giderek 
küresel bir tartışma alanı olduğu gerçeğini tekrar 
kanıtladı. (III) Basra Körfezi, bir nevi Amerikan 
Gölü olması için yıpratıcı tartışmaların içine çeki-
liyor. (IV) Irak sorunu belki de en büyük sonucu-
nu petrol kriziyle gösterecektir. (V) Çünkü özellik-
le Batı’da enerji sıkıntısı ağırlığını her geçen gün 
daha da hissettirmeye başladı. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 
 
A) I. cümlede, karşılaştırma söz konusudur. 
B) II. cümlede, aşamalı bir durumdan söz edil-

miştir. 
C) III. cümlede, nesnel bir anlatım vardır. 
D) IV. cümlede, tahmin söz konusudur. 
E) V. cümlede, kendinden önceki cümlede veri-

len yargının gerekçesi belirtilmiştir. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden ayraç için-
de verilen anlam çıkarılamaz? 
 
A) Ekşi yiyecekleri aşırı tüketmek vücutta su 

toplanmasına ve sindirim sisteminin bozul-
masına yol açabilir. ( Olasılık ) 

B) Günlük öğünlerde çiğ meyve ve sebze yiyebi-
lir, aşırıya kaçmadan tatlı da tüketebilirsiniz. 
(Öneri)  

C) Tarçın, rezene ve kakule gibi baharatlar be-
denimize daha fazla enerji depolamaktadır. 
(Karşılaştırma) 

D) Acı besinler, özellikle soğuk havalarda kişiye 
ısınma hissi verdiğinden daha çok tüketilebi-
lir. (Uyarı) 

E) Oldu ya doğum gününüzde bir yemeğe davet 
edildiniz, nereye gitmek isterdiniz? (Varsa-
yım)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Soğuk bir kış günü avuçlarınızı ısıtan tarçınlı 

salebi yudumlarken ya da sıcak bir yaz günü bir  
   I 
top Maraş Dondurmasını dişlerken aklınıza hiç  
  II 
orkideler gelir mi? Kıvam verdiği ve besleyici  
              III 
olduğu için, Osmanlı mutfağı mirasını paylaşan  
           IV 
ülkelerde yüzyıllardır kullanılan salep,  
yabani orkidelerin toprak altındaki yumrularından  
             V 
elde ediliyor. 

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözlerden 
hangisinin yazımı yanlıştır?  
 
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V. 
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14. Yirmi beş yıl boyunca öğrencilerime, iyi roman  
          I 
okumak istiyorlarsa “Suçumuz İnsan Olmak”ı 
okumalarını önerdim. Teneffüslerde yanıma gelip 
öykü  yazdığını  söyleyen  çocuklarıma,  hemen  
              II 
Sait Faik’i, daha nicelerinin yanı sıra Oktay  
         III 
Akbal’ı okuyup okumadıklarını sorardım, okuma- 
               IV 
dılarsa anlatının gizemini bilmediklerini söyleye-
rek, onu okuduktan sonra gelmelerini isterdim. 

     V 
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işa-
retlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? 
 
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V. 

 
 
 
 
 
 
 
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 

bozukluğu vardır? 
 
A) Bu güzelim şehirde, sizi ve sizin gibi değerli 

dostları tanımak çok güzeldi.  
B) Size veda etmeden gönderir miyim sanıyor-

sunuz, dediğinizde gözlerim doldu. 
C) İnsanlar yanlış yapmak istemiyorlar; ama 

yanlış yapmamak için de çaba harcamıyorlar. 
D) Düşüncelerimi en çok gençler anlayacak ve 

anlarken de hayata geçirecek diye hep bek-
ledim. 

E) Sevmediğimiz biriyle, nezaket sınırları içinde 
iletişim kurmalıyız. 

      
 
 
 
 
 
 

16. (I) Dün akşam çok garip bir rüya gördüm. (II) 
Rüyamda, loş ışıklı bir caddede tek başımaydım. 
(III) Az ileride polisler, trafik sıkışıklığını önleme-
ye çalışıyorlardı. (IV) İçlerinden biri öfkeyle ge-
çen arabayı durdurdu. (V) Şoföre bağırıp çağır-
maya başladı birden. 

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde bir anlatım bozukluğu vardır? 
 
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V. 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 
A) Almanya’da çalışan bir işçimizin bağış için 

getirdiği 6 tekerlekli sandalye gümrükte ta-
kılmış. 

B) Çarşıya çıkarken para çantamı almayı unut-
muşum. 

C) Onunla görüşmeyeli aşağı yukarı on yıl olu-
yor. 

D) Bu aşamaya gelene kadar bir hayli çalıştım 
ve yoruldum. 

E) Bir eserin, nasıl incelenip eleştirileceğini öğ-
renmen gerekir. 

 
 
 

 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 

söz gereksiz kullanılmıştır? 
 
A) Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez öğrendi-

ğimde çok şaşırmıştım. 
B) Yazarın ilk öykülerindeki dil giderek olgunla-

şıyor. 
C) İki yıl öncesine kadar sıradan bir sanatçı ola-

rak bilinirdi. 
D) O günlerde bu konuya gazete ve dergilerde 

oldukça geniş yer verilmişti. 
E) Bu yıl Türkiye’deki tahıl üretiminin geçen yıl-

dan az olacağı öngörülüyor.  
 
 
 

 
19. Bir yargıyı, bir düşünceyi ya da öneriyi çürütme, 

değiştirme amacıyla yazılan yazılarda kullanılan 
anlatım biçimine tartışmacı anlatım denir. Tar-
tışma, düşünce yazılarında yer alan bir anlatım 
biçimidir. Bu anlatım biçiminde üzerinde durulan 
düşünce, yargı ya da öneri ortaya konur. Sonra 
da, düşüncenin neden doğru olmadığı, geçersiz 
olduğu tartışılır. Doğal olarak tartışmanın amacı 
okurların belli bir konudaki kökleşmiş yargı ve 
kanılarını değiştirmektir. Bu amaçla yazar, kendi 
görüşünün doğruluğunu kanıtlamaya çalışır. Ba-
zen sorular sorar ve bu sorulara cevaplar arar. 

Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Tartışma   
B) Açıklama  
C) Tanımlama  
D) Öyküleme 
E) Karşılaştırma 
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20. (I) Kazaların birçoğu ve birdenbire ağırlaşan bazı 
hastalıklar şokla sonuçlanır. (II) Bu, baygınlıkla 
karıştırılmaması gereken tehlikeli bir durumdur. 
(III) Hasta baygın gibi gözükür; ama çoğu kez bi-
linci yerindedir, yalnız büyük bir huzursuzluğa ve 
korkuya kapılmıştır. (IV) Derisi soğuk ve nemli, 
nabzı hızlı ve zayıf, ağzı ve dudakları kurudur. 
(V) Sara gibi bazı hastalıklarda hasta nöbet es-
nasında yere düşer, vücut kasılmalarla sarsılma-
ya başlar. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. (I) Afrika’daki Zambezi Irmağı, Zambia ve Zim-
babve arasındaki sınırda, 108 metre derinliğinde 
bir boğaza dökülerek Victoria Çağlayanı’nı oluş-
turur. (II) Yüksekliği ve genişliği Niagara Çağla-
yanı’nın iki katı olan bu çağlayanın en geniş yeri 
1675 metredir. (III) Victoria Çağlayanı’ndan çev-
reye saçılan su damlacıkları güneş ışığını kırarak 
olağanüstü bir güzellik oluşturur. (IV) Bu damla-
cıklar ayrıca çağlayanın çevresindeki bitki örtü-
sünün yıl boyu yeşil ve gür kalmasına olanak 
sağlar. (V) Çağlayandan saçılan su damlacıkları 
300 metreden fazla yükselir ve bazen 65 km 
uzaklıktan görülebilir. (VI) Çevreye saçılan su 
damlacıklarının oluşturduğu bu görüntü hep pus-
lu olduğu için Afrika dilinde bu çağlayana “gürle-
yen duman” adı verilmiştir. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar? 
 
A) II.        B) III.         C) IV.          D) V.        E) VI. 

22. Modern çağın endişe uyandıran özellikleri var. 
En önemlisi de panik duygusunun salgın boyutla-
rına ulaşması. Bilgi ve teknoloji ilerledikçe risk 
farkındalığı artıyor ve önceden bize doğal görü-
nen pek çok şey bizim için kaygı verici bir hâl alı-
yor. Tehlike kaynağı artık cehalet değil, bilginin 
ta kendisi. Çocuklarımızın evin önünde oynaması 
bizi huzursuz ediyor: Güvenlik kaygısı. Kenelerin 
olmadık bir yerde üzerimize yapışarak bize haya-
tı dar etmesinden korkuyoruz: Hastalık kaygısı. 
Baz istasyonları, deprem, küresel ısınma ve da-
ha onlarca kaygı nedeni… 

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
A) Teknolojik gelişmeler pek çok tehlikeyi de be-

raberinde getirmektedir. 
B) İnsanlar, gün geçtikçe modern yaşamı daha 

sıkıntılı bulmaktadır. 
C) Bilgisi artan günümüz insanının kaygıları da 

artmıştır. 
D) Modern çağın getirdiği tehlikeler yeni yeni 

fark edilmektedir. 
E) Modern çağın insanı farklı sağlık sorunlarıyla 

karşı karşıyadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Geçmişte Kafkasyalıların hayata bakışını ortaya 

koyan atasözü “Küçük halkların büyük bıçakları 
olmalı.” iken Rasul Hamzatov bu sözü “Bize artık 
büyük bıçaklar değil, büyük dostlar gerek.” şek-
linde düzeltmişti. Evet, zamanın değişmesiyle ku-
rallar da değişir ilkesinin bir gereği olarak atasöz-
leri de değişmeli. Şimdiki kuşaklar da geçmişteki-
lerin yaptığı gibi kurallar koyacak bilgeliğe sahip 
olmalı.  

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
A) Günümüzde toplumların var olabilmesi iyi 

ilişkiler kurmalarına bağlıdır. 
B) Yeni kuşaklar, eskilere göre daha bilinçli ve 

kararlı olmalıdır. 
C) Atasözleri, yaşamımıza yön veren değişmez 

ilkeleri içerir. 
D) Kafkasya önemli bir değişim süreci geçirmek-

tedir. 
E) Yaşamı düzenleyen kurallar zamanın deği-

şimine ayak uydurmalıdır. 
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24. Dokuzuncu senfoni, Beethoven’in kulaklarının 
tamamen işitemez hâle geldiği dönemin ürünü-
dür ve bu yönüyle hayretle karşılanır, hayranlık 
uyandırır. Çünkü müzik ile kulak arasında yad-
sınması mümkün olmayan bir bağ vardır. Ancak, 
bestekâr sadece kulaktan ibaret değildir. Bütün 
varlığıyla, bütün duyu ve duygularıyla eserine 
kendini katan orijinal bir kişiliktir. İşte bu nedenle 
bütün sağlam kulaklıları alt alta toplasanız bir 
sağır Beethoven çıkmıyor. 

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
 
A) Günümüz sanatçıları Beethoven’ın nitelikleri-

ne sahip değildir. 
B) Her sanatçı özgün nitelikte yapıtlar ortaya 

koyamayabilir. 
C) Beethoven, büyüklüğü dünyaca kabul edilmiş 

bir sanatçıdır. 
D) Gerçek sanatçı, yapıtına her şeyiyle kendini 

katabilendir. 
E) Nitelikli müzik yapıtları veren sanatçıların 

işitme duyuları güçlüdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. 1999 yılında birkaç yakın arkadaşın kendi arala-
rında eğlenmek üzere hazırlayıp sanal âleme 
sürdüğü Ekşi Sözlük, Türkiye’den çıkan en 
önemli internet buluşlarından biri oldu. Zamanla 
bir çığ gibi büyüyen Ekşi Sözlük, bu büyümenin 
getirdikleri ve götürdükleriyle bir internet kültü hâ-
line geldi. Kendini “kutsal bilgi kaynağı” olarak 
tanımlayan bu siteden sonra, Ekşi’nin reklâm ge-
lirlerini fark edip değişik isimlerle birebir kopyası-
nı yapanlar çıktı. Bunların içinde en ilginci Azeri-
lerin kurduğu ve “Yaz ki seni görebilek.” sloga-
nıyla herkesi yazar olmaya davet eden bir site.  

Bu parçaya göre, “Ekşi Sözlük”le ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Reklâm gelirlerinin olduğu 
B) Doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı olduğu 
C) Gün geçtikçe büyük bir hızla büyüdüğü 
D) Taklitlerinin olduğu 
E) Türkiye’nin en önemli internet buluşlarından 

biri olduğu 

26. Mimik, bir dildir şüphesiz. Seslerle ortaya çıkan 
gerçek konuşmayı rötuşlayabilen, ona renk, kişi-
lik ve ayar verebilen yardımcı bir dil. Bir konuş-
ma, bir iletişim, akılda kalıyorsa o konuşmanın 
içindeki mimik yüküne özellikle dikkat etmek ge-
rekir. Mimik, özellikle ülkemizde haber spikerleri 
başta olmak üzere, kurumsallaşmış pek çok yüzü 
harekete geçirerek onlara canlılık ve sivillik verdi. 
O yüzleri halka açtı. Bu yolla daha sağlıklı bir ile-
tişim sağlandı. 

Bu parçaya göre, mimikle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Bir iletişim aracı olduğu 
B) Konuşmaları nitelikli kılan yardımcı bir dil ol-

duğu 
C) Konuşmaların zihinde yer etmesine katkıda 

bulunduğu 
D) Kullanıldığı yüze canlılık kattığı 
E) Resmi nitelikli kişilerce kullanılmaması gerek-

tiği 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Amerikalı uzmanların yaptığı yeni bir araştırmaya 

göre, gülmek kandaki zararlı kimyasallarla sava-
şan hücreleri harekete geçiriyor. Kişi, acıya da-
yanıklı oluyor, bağışıklık sistemi güçleniyor. 
Gülmek, diyabete ve böbrekte hasara yol açabi-
lecek olan bir proteinin vücutta daha az üretilme-
sini sağlıyor. Günde on beş dakika gülmek, ömrü 
uzatıyor. 

Bu parçada “gülmek” ile ilgili olarak aşağıda-
kilerin hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Hakkında yeni bir araştırma yapıldığına 
B) Vücuda fizyolojik katkılarının olduğuna 
C) Ömrü uzattığına 
D) Bir proteinin daha az üretilmesini sağladığına 
E) İnsana mutluluk hissi verdiğine 
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28. Sakin, iyi niyetli kova burcu insanları hayattan 
zevk almayı çok iyi bilirler. Gezmek, yeni yerler 
tanımak, farklı tatlar denemek, insanlarla tanışıp 
arkadaşlar edinmek tam kovalara göredir. Neşeli 
ve konuşkandırlar. İçleri kıpır kıpır olan kova 
burçları hiç kimseyi kıskanmaz. 

Aşağıdakilerden hangisi kova burcu insanla-
rının bu parçada değinilen özelliklerinden de-
ğildir? 
 
A) İnsanlara karşı kötü niyetli olmamaları 
B) Maceraperest olmaları 
C) Sıcakkanlı insanlar oldukları 
D) Kıskanç olmadıkları 
E) Hayatı dolu dolu yaşadıkları 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Kuşburnunun eklem ağrıları üzerindeki etkisi 
üzerine yapılan bazı araştırmalar gösterdi ki kuş-
burnunun çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan 
bir madde eklemlerde iltihap oluşmasını engelli-
yor. Kuşburnundan elde edilen toz, eklem ağrıları 
olan hastalarda iyileşmeyi destekliyor. Kireçlen-
me belirtilerinin azalmasına yardımcı oluyor ve 
kireçlenmenin neden olduğu ağrıları azaltarak 
günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini 
sağlıyor. 
Bu parçadan kuşburnuyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz? 
 
A) Eklem ağrıları üzerindeki etkisiyle ilgili çalış-

malar yapıldığı 
B) Çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan bir 

maddenin eklemlerde iltihap oluşmasını ön-
lediği 

C) Kireçlenme belirtilerinin azalmasına yardımcı 
olduğu 

D) Düzenli kullanıldığında kireçlenmeyi önlediği 
E) Kireçlenmeden şikâyetçi hastalarda günlük 

yaşam aktivitelerinin yapılmasını sağladığı 

30. Kil, kadınların güzelleşmesinde önemli bir rol 
oynuyor. Özellikle de sağlıklı ve canlı bir cilde 
sahip olmak isteyen kadınların imdadına koşu-
yor. Yapısı itibariyle su çekme özelliğine sahip 
olan kil, cildin, nemini muhafaza etmesini sağlı-
yor. Ayrıca kil, sivilce oluşumunu da önlüyor. 

Bu parçada, kil ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir? 
 
A) Cilde sürülerek uygulandığına 
B) Kadınların güzelleşmesinde önemli bir rol 

oynadığına 
C) Canlı bir cilde sahip olmak isteyen kadınların 

kullanabileceğine 
D) Su çekme özelliğine sahip olduğuna 
E) Sivilce oluşumunu engellediğine 
     
 
 
 
 
 

 
 
31. x pozitif bir tamsayı olmak üzere, 

a = x3 – x2 

b = 6x – 7 

c = (x + 1) ! + 10x 

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek 

sayıdır? 

A) a . b + c   B) a + c – 2b 

C) a . b . c – 4  D) a2 + b2 + c2 

    E) b . c + a . c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. ABC, CAB ve BCA üç basamaklı doğal sayıları-

nın aritmetik ortalaması 888’dir. 

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır? 

A) 11       B) 14        C) 16         D) 18   E) 24 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı - 3 8

33. x ve K birer pozitif tamsayıdır. 

 

 
 

 

Yukarıdaki bölme işlemine göre, K’nın alabi-

leceği en büyük değer kaçtır? 

A) 57        B) 63        C) 69         D) 73   E) 75 

 

 

 

 

34. a – b ile a + b aralarında asal sayılardır. 

 

  
a b 36
a + b 48
− =  

 

olduğuna göre, a2 – b2 işleminin sonucu kaç-

tır? 

A) 10       B) 12        C) 18          D) 20   E) 48 

 

 

 

 

35. 1 1
4 3 : 2 5

4 4
⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) 
3

13
−         B) 

7
2

        C) 5        D) 
11
2

    E) 7 

 

 

 

 

 

 

36. 
2

2

x x 6 6
x 9 5
+ − =
−

 

olduğuna göre, x kaçtır? 
 

A) -3           B) -2           C) 1          D) 6     E) 8 

37. x, y ve z pozitif tamsayılardır. 
   

  x = y – 2 

  y = 3z – 1 
 

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-

rudur? 

A) x < y < z   B) x < z < y 

C) z < x < y   D) y < z < x 

     E) z < y < x 

 

 

 

 

 

38. 2x = 12 olmak üzere, 

  
x 3 x 4

4x 14
− − −

−
 

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
1
2

         B) 2         C) x          D) 2x    E) 
3
2

 

 

 

 

 

 

39. 
( ) 11 12 3

0,1

−− −+
 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) 
1
5

         B) 
1
2

        C) 1          D) 10    E) 12 

 

 

 

 

 

40. 75 5 27
2 48 12

+
+

 

işleminin sonucu kaçtır? 

A) 1         B) 2         C) 2         D) 2 3      E) 6 

      K    x + 7 

              4 

  2x - 1 
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41. 1 1 1
a , b , c

4 3 2 5 3 4
= = =  

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-

rudur? 

A) a < b < c   B) b < c < a 

C) c < a < b   D) a < c < b 

     E) b < a < c 

 

 

 

 
42. Bir mağaza 2x tanesini a TL’ye sattığı gömlek-

lerin 3x tanesini b TL’ye sattığına göre, b’nin 

a cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi-

dir? 

A) a         B) 
3a
2

        C) 2a        D) 
5a
2

    E) 3a 

 

 

 

 

 
43. Bir kırtasiyeci 5 defter ve 4 silgiyi 23,2 TL’ye, 4 

defter ve 5 silgiyi 21,8 TL’ye satmaktadır.  

Buna göre, 1 defter 1 silgiden kaç TL pahalı-

dır? 

A) 1,4       B) 1,8        C) 2,2        D) 2,5    E) 3 

 

 

 

 

 
44. Su ile dolu bir sürahinin ağırlığı 16 kg’dır. 

Sürahinin içindeki suyun ağırlığı, boş sürahi-

nin ağırlığının 5 katından 4 kg fazla olduğuna 

göre, boş sürahinin ağırlığı kaç gramdır? 

A) 1000                   B) 2000                   C) 2500         

          D) 3000              E) 3250 

45. Demir bir çubuk 12 eşit parçaya bölünüyor. Eğer 

parçalardan her birinin uzunluğu 5 cm daha kısa 

olsaydı bu çubuk 18 eşit parçaya bölünecekti. 

Buna göre, çubuğun boyu kaç cm’dir? 

A) 360     B) 240      C) 220      D) 200 E) 180 

 

 

 

 

46. 40 kişilik bir sınıftan kızların 
1
3

’ü, erkeklerin 
3
5

’i 

ayrılırsa kalan kız ve erkek öğrencilerin sayısı 

eşit oluyor. 

Buna göre, başlangıçta sınıfta kaç erkek öğ-

renci vardır? 

A) 15        B) 20        C) 25          D) 30   E) 35 

 

 

 

 

 

 
47. Bir baba ile çocuğunun yaşları toplamı 76’dır. 

6 yıl sonra babanın yaşı çocuğunun yaşının 2 

katından 2 eksik olacağına göre, çocuk doğ-

duğunda baba kaç yaşındadır? 

A) 28       B) 29        C) 30          D) 31   E) 32 

 

 

 

 

 

 
48. Bir sepetteki elmaların sayısı, armutların sayısı-

nın %32’sidir. 

Bu sepetteki elmaların sayısı ile armutların 

sayısının toplamı en az kaçtır? 

A) 21       B) 25        C) 27          D) 30   E) 33 
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49. Haftalık harçlığının %18’ini biriktiren bir öğrenci 8 

haftanın sonunda 288 TL biriktirmiştir. 

Buna göre, bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç 

TL’dir? 

A) 36       B) 80      C) 140       D) 200 E) 240 

 

 

 

 

 

 

50. Alkol oranı %20 olan 40 lt alkollü suya kaç lt 

saf alkol eklenirse, oluşan karışımın alkol ora-

nı %60 olur? 

A) 35        B) 40        C) 45         D) 48   E) 52 

 

 

 

 

 

51. Bir bisikletli A noktasından B noktasına saatte 15 

km hızla gitmiş, saatte 25 km hızla geri dönmüş-

tür.  

Dönüş süresi gidiş süresinden 2 saat az ol-

duğuna göre, A ve B noktaları arasındaki 

uzaklık kaç km’dir? 

A) 65        B) 70        C) 75        D) 80 E) 100 

 

 

 

 

 

 

 

52. Tamsayılar kümesi üzerinde Δ  işlemi, 

3x y x 5y 2Δ = − −  

biçiminde tanımlanıyor. 

aΔ 4 = 5  olduğuna göre, a kaçtır? 

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

53. Madeni bir para ile hilesiz bir zar aynı anda ha-

vaya atılıyor. 

Paranın tura ve zarın 2’den büyük asal sayı 

gelme olasılığı kaçtır? 

A) 
1
6

         B) 
1
4

       C) 
1
3

         D) 
1
2

    E) 
2
3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

54.  

 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

A) 35        B) 40        C) 42         D) 48   E) 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55.  

 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm2 

dir? 

A) 54        B) 60        C) 68          D) 72   E) 84 

D F C 

BA

E

2

ABCD paralelkenar

DF 2 . FC

DE EA

A(ABFE) 48 cm

=

=

=

A

C

x 1200

1000

B

[ [
0

0

AD // CE

m(DAB) 100

m(BCE) 120

m(ABC) x

=

=

=

D

E 
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56.  

 
 
 
 
 

 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 

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

 

 

 

 

 

57. x + 2y – 6 = 0 

x – 2y – 8 = 0 

2y + x + a = 0 

doğruları aynı noktadan geçtiğine göre, a kaç-

tır? 

A) -6           B) -1         C) 3            D) 5     E) 7 

 

 

 

 

 

 

58. – 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıda verilen grafiklerde bir firmanın ürettiği 

malların satış miktarları ve yıllara göre elde edi-

len toplam kar miktarları gösterilmektedir. 

58. Firma 2005 yılında sattığı bir adet maldan kaç 

TL kar elde etmiştir? 

A) 2           B) 3          C) 4           D) 5     E) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59. Firmanın, hangi yılda bir adet maldan elde 

ettiği kar en fazladır? 

A) 2004                   B) 2005                   C) 2006         

          D) 2007              E) 2008 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Firmada 2004 ve 2005 yıllarında üretilen bir 

adet malın satışından ortalama kaç TL kar el-

de edilmiştir? 

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

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

100 

80 

60 

40 

20 

Yıllar

Kar (x 1000 TL) 

50 

40 

30 

20 

10 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 Yıllar 

Satış (x 1000 adet) 

0

O merkezli
yarım çemberde,

DC CB

m(CAB) 35

m(CEB) x

=

=

=

350 x 
E B 

C 

A O 

D 
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1. Orhun Kitabesinde Bilge Kağan’ın; “Yukarıda 

gökyüzü, aşağıda yağızyer yaratıldıkta, ikisi ara-
sında insanoğlu yaratılmış, insanoğlunun üzerine 
atalarım Bumin Kağan ve İstemi Kağan tahta 
oturmuş” sözleri yeralmaktadır. 
Buna göre Türk devlet anlayışı için; 
I. Hakimiyetin başlangıcının insanın yaratılışına 

bağlandığının 
II. Kağanların yönetme yetkisinin tanrı tarafın-

dan verildiğinin 
III. Çift hükümdarlık sisteminin uygulandığının 

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

2. Müslüman Türk devletlerinde; 
I. Ömer Hayyam 
II. Uluğ Bey 
III. Takuyuddin Mehmet 

gibi düşünürlerin varlığı en çok hangi bilimin 
gelişmiş olduğunun göstergesidir? 
 
A) Edebiyat 
B) İlahiyat 
C) Astronomi 
D) Mantık 
E) Sosyoloji 
 
 

3. Selçuklu Sultanlarının medreseler kurup yay-
gınlaştırmalarında; 
I. Yetenekli insanların okutulması gereğine 

inanmaları 
II. Memur sınıfına duyulan ihtiyaçların artmış 

olması 
III. Sultanların halifenin dini otoritesini tanımış 

olmaları 

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu 
savunulabilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  II ve III 

4. Osmanlı Devleti’nde ulema’nın zaman zaman 
Kapıkulu Ocaklarıyla işbirliği yapması; 
I. Yenilik girişimlerinin başarısız olmasına 
II. Padişahın otoritesinin zayıflamasına 
III. Devlet adamları arasında güvensizlik ortamı-

nın doğmasına  

gibi durumlardan hangilerine yol açtığı söyle-
nebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
 
 
 
 

 
5. Hem şeriatı hem de devlet kanununu uygula-

mak için sultan tarafından beratla atanan gö-
revli aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Beylerbeyi 
B) Sancakbeyi 
C) Kadı 
D) Şeyhülislam 
E) Subaşı 
 
 
 
 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 

uyguladığı eyalet sisteminin bir özelliği değil-
dir? 

 
A) Bazı eyaletlerin vergilerini mültezimler toplar-

dı. 
B) Bütün Eyaletlerin yöneticileri Türk - İslam kö-

kenliydi. 
C) Devlete vergi vermeyen eyaletler bulunurdu. 
D) Bazı eyaletlerin yöneticileri yerli ailelerden 

atanırdı. 
E) Bazı eyaletlerde tımar sistemi uygulanırdı. 

GENEL KÜLTÜR TESTİNDE 
TOPLAM 

60 SORU BULUNMAKTADIR.
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7. Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’dan 
çıkan buyruk ve yazışmaların kanunlara ve 
geleneğe uygunluğunu denetleme görevi 
aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 
A) Vezir-i Azam 
B) Kazasker 
C) Nişancı 
D) Defterdar 
E) Yeniçeri ağası 

 
 
 
8. Osmanlı padişahının sahip olduğu yetkileri en 

çok kısıtlayan gelişme aşağıdakilerden han-
gisidir? 

 
A) Tanzimat Fermanı 
B) Islahat Fermanı 
C) 1909 Anayasa değişikliği 
D) Sened-i İttifak 
E) I. Meşrutiyetin İlanı 
 
 
 

9. Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyetin 1908’de 
ilanı sırasında meydana gelen kargaşa orta-
mından; 
I. Romanya 
II. Bulgaristan 
III. Avusturya – Macaristan 
devletlerinden hangileri yararlanmıştır? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  II ve III 
 
 
 

10. “Müttefiklerin, kendi güvenliklerini tehdit edecek 
bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik 
noktayı işgal hakları olacaktır.” 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan bu 
hüküm için; söylenebilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Mondros Antlaşması’nın diğer hükümleri an-

lamsız kılınmıştır. 
B) Osmanlı topraklarının işgaline yasal zemin 

hazırlamıştır. 
C) Ateşkes Antlaşması, barış antlaşmasına or-

tam hazırlamıştır. 
D) Kuvay-i Milliye’nin ortaya çıkmasına ortam 

hazırlamıştır. 
E) Müttefikleri tahrik edecek gelişmelere engel 

olunmak istenmiştir. 

11. Amasya Genelgesi’nin Milli Mücadele içindeki 
önemi hakkında; 
I. Osmanlı Hükümeti’nin durumu gerçekçi bir 

biçimde ele alınmıştır. 
II. Ulusal güçler tek merkezde toplanmıştır. 
III. Milli Mücadelenin yürütme organı oluşturul-

muştur. 
yargılarından hangileri söylenebilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  I, II ve III 
 
 
 

12. Erzurum Kongresi’nde alınan bazı kararlar 
şunlardır: 
I. Kuvay-i Milliye’yi etkin ve Milli iradeyi egemen 

kılmak esastır. 
II. Meclis-i Mebusan toplanmalı ve İstanbul Hü-

kümeti denetlenmelidir. 
III. Manda ve Himaye kabul edilemez. 
Yukarıdaki yargılardan hangilerinin cumhuri-
yet rejimini çağrıştıran ifadeler barındırdığı 
savunulabilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  I, II ve III 
 
 
 

13. Meclis-i Mebusan’ın dağıtılmasının nedenleri 
arasında; 
I. Ulusal iradenin Mebuslar Meclisi’nde “Misak-ı 

Milli” biçiminde ortaya çıkması. 
II. Osmanlı Hükümetinin, İstanbul’un işgalini 

desteklemesi. 
III. Mebusan Meclisi’nin monarşi yönetimine son 

vermeye yönelik çalışmaları. 
gibi yargılardan hangileri söylenebilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  I, II ve III 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’nin ni-
telikleri arasında yer almamıştır? 

 
A) Olağanüstü bir dönemde oluşması 
B) Ulusal bir nitelik taşıması 
C) Güçler ayrılığına göre çalışması 
D) İhtilalci bir özelliğe sahip olması 
E) Halkçı bir meclis olması 



GENEL YETENEK /GENEL KÜLTÜR                                                                              

Deneme Sınavı - 3 14

15. Ulusal mücadelenin doğrudan doğruya söz-
cülüğünü yapan ilk gazete aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A) İrade-i Milliye 
B) Minber 
C) Albayrak 
D) Hakimiyet-i Milliye 
E) Yenigün 
 
 

 
16. I. Kuvay-ı Milliye’yi Milli Savunma Bakanlığı 

emrine veren yasal düzenlemenin yapılması 
II. Kuvay-i Milliye’nin ihtiyaçlarının Milli Savun-

ma Bakanlığı’nca karşılanması 
III. Meclise ait yetkilerin üç ay süre ile Mustafa 

Kemal’e verilmesi 
Yukarıdakilerden hangileri merkezileşmeyi 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  II ve III 
                    E)  I, II ve III 
 
 

 
17. Eskişehir - Kütahya Savaşlarının sonuçları 

arasında; 
I.  Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması 
II. Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa getirilmesi 
III. Mudanya Ateşkes Antlaşmasının yapılması 
Yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  II ve III 
 
 

 
18. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye’nin 

temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında 
değildir? 

 
A) Musul sorununun ikili görüşmelere bırakılma-

sı 
B) Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam savunma 

ve denetim hakkının tanınması 
C) Kapitülasyonların her türlü sonuçları ile birlik-

te kaldırılması 
D) Azınlıkların Türk uyruklu sayılması 
E) Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her tür-

lü yabancı gözetim ve denetime son verilme-
si 

19. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile 
aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir? 

 
A) Özel sektörün sanayi yatırımlarına yönlendi-

rilmesi için teşvik edilmesi gerektiği 
B) Ekonomik bağımsızlığın kazanılmasının bü-

yük önem taşıdığı 
C) Beş Yıllık Kalkınma Planları ile Türk ekono-

misinin düzene sokulacağı 
D) Aşar vergisinin kaldırılarak sanayi tarımına 

geçileceği 
E) Türk karasularında yalnız Türk gemilerinin 

yolcu ve yük taşıyabileceği 
 
 
 
 
 
 
 

20. Halifeliğin kaldırılması kararı; 
I. Saltanatın kaldırılması 
II. Öğretimin birleştirilmesi 
III. Fetva makamının kaldırılması 
Yukarıdakilerden hangileri ile birlikte veril-
miştir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
 
 
 
 
 
 
 

21. Ankara’nın 13 Ekim 1923’de resmen başkent 
ilan edilmesinde, 
I. İstanbul’un işgal edilmesi kolay bir şehir ol-

ması 
II. Ankara’nın 1920’den itibaren fiilen başkent 

olması 
III. Ankara’nın geniş olanaklara sahip bir şehir 

olması 
yargılarından hangilerinin etkili olduğu söyle-
nebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 
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22. Şeyh Sait ayaklanması içteki huzur ve güveni 
geçici bir süre için sarsmış, ayrıca Kurtuluş Sa-
vaşı’ndan yeni çıkan ordunun yıpranmasına yol 
açmıştır. 
Bu durumun sonuçları arasında; 
I. Takrir-i Sükun Yasasının yürürlüğe konulma-

sı 
II. Türkiye’nin, Milletler Cemiyeti’nin Musul ile il-

gili kararına uymak zorunda kalması 
III. Hatay’ın askeri yollarla elde edilmesi imkanı-

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

23. Türk toplumsal hayatında eşitliği, düzen ve 
disiplini sağlayan gelişmelere örnek olarak; 
I. Soyadı yasası 
II. Kabotaj yasası 
III. Kılık - kıyafet yasası 
yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                     E)  I ve III 
 
 

24. Mustafa Kemal Paşa Serbest Cumhuriyet Fırka-
sı’nın kurucusu Ali Fethi Bey’e yazdığı mektupta; 
“Cumhurbaşkanlığına tanınan kanuni vazifeleri 
hükümette olan ve olmayan partilere karşı taraf-
sız bir şekilde yerine getireceğim. Partinizin laik 
cumhuriyet esası dahilinde hiçbir faaliyetine mani 
olunmayacaktır.” demiştir. 
Buna göre, Mustafa Kemal’in sözü ile ilgili 
olarak; 
I. Demokrasiye olan inancın ifade edildiği 
II. Bağımsızlığın esas alındığı 
III. Laiklikten taviz verilmeyeceği 
yargılarından hangileri söylenebilir? 
 
A)  Yalnız I   B)  Yalnız II 
C)  Yalnız III   D)  I ve II 
                    E)  I ve III 
 
 

25. Boğazlar ile Trakya sınırında askerden arındı-
rılmış bölgeler kurulması aşağıdaki antlaşma-
lardan hangisinin kapsamı içindedir? 

 
A)  Lozan   B)  Mudanya 
C)  Ankara   D)  Moskova 
                     E)  Montrö 

26. Jeopolitik kavramı: Bir ülkenin milli politikasının 
tesbitinde coğrafi unsurlardan faydalanmasını 
ifade eder. 
Buna göre Türkiye’nin; 
I. Lozan Antlaşması 
II. Sevr Antlaşması 
III. Montrö Sözleşmesi 
hangileriyle jeopolitik konumundan en çok 
faydalandığı söylenebilir? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 

 
27. • Erzurum Kongresinin toplanması 

• TBMM’nin açılması 
• Lozan Antlaşmasının yapılması 
gibi gelişmeler aşağıdaki ilkelerden hangisiy-
le doğrudan ilgilidir? 
 
A) Milliyetçilik 
B) Devletçilik 
C) Halkçılık 
D) İnsancılık 
E) Laiklik 

 
28. I. İnkılapçılık 

II. Devletçilik 
III. Laiklik 
Türkiye’de, Osmanlı döneminden kalan ku-
rumların değişiminde yukarıdaki ilkelerden 
hangilerinin etkisi söz konusu olmuştur? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 

 
29. I. Yabancı okulların denetim altına alınması 

II. Devletçilik uygulamalarının başlaması 
III. Türkiye sınırlarının kesin olarak belirlenmesi 
yukarıdakilerden hangileri Atatürk dönemi ge-
lişmeleri arasındadır? 
 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
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30. Aşağıdaki konulardan hangisi Milletler Cemi-
yeti’nin verdiği karar doğrultusunda çözüme 
kavuşmuştur? 

 
A) Patrikhane 
B) Irak sınırı 
C) Kafkas sınırı 
D) Osmanlı borçları 
E) Yabancı okullar 
 

 
 
 
 
 
 
31. Aşağıdaki haritada Mersin ve Sinop’un coğrafi 

koordinatları verilmiştir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

21 Haziran’da Mersin ve Sinop ile ilgili aşağı-
daki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Sinop’ta çizgisel hız Mersin’den azdır. 
B) Mersin’de deniz suyu sıcaklığı Sinop’tan faz-

ladır. 
C) Her iki kentte de güneş aynı anda doğar ve 

batar. 
D) Mersin’de gece süresi Sinop’tan uzundur. 
E) Sinop’ta cisimlerin gölge boyu Mersin’den 

uzundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Aşağıdaki seçeneklerde verilen kentlerden 
hangi ikisi arasındaki yükselti farkı diğerle-
rinden daha fazladır? 

 
A) Sivas – Van 
B) Afyon – Kayseri 
C) Aydın – Edirne 
D) Balıkesir – Ardahan 
E) Diyarbakır – Konya 

33. Antalya ve Güney Marmara Bölümlerinin kıyı 
kesiminde Akdeniz iklimi etkili olmasına karşın 
sıcaklık değerleri farklılık göstermektedir. 
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Güneş ışınlarının geliş açısı 
B) Dağların uzanışı 
C) Denize uzaklık 
D) Bitki örtüsü 
E) Yükselti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Türkiye’nin ormanlarıyla ilgili aşağıdaki bilgi-

lerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Orman bakımından en fakir bölge Güneydo-
ğu Anadolu’dur. 

B) İç bölgelerde ormanların yok edildiği yerleri 
antropojen bozkırlar almıştır. 

C) Orman üst sınırı bütün bölgelerde aynıdır. 
D) Akdeniz Bölgesi’ndeki orman miktarı Marma-

ra Bölgesi’nden fazladır. 
E) Orman yangınları daha çok Akdeniz ve Ege 

Bölgelerinde yaşanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde ulaşım ola-
nakları, yer şekilleri, iklim özellikleri, sanayi, tica-
ret ve turizm gibi ekonomik faaliyetler etkili ol-
maktadır. 
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde 
nüfus yoğunluğu daha azdır? 
 
A) Gediz Ovası 
B) Çukurova 
C) Zonguldak çevresi 
D) Tuz Gölü çevresi 
E) Çatalca – Kocaeli Platosu 

•

•

Sinop 

Mersin 

35o 

42o

37o
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36. Aşağıdaki grafikte 1927 ile 2000 yılları arasında 
Türkiye’de toplam ve kentsel nüfus artış hızları 
verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikteki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
 
A) Toplam nüfus artış hızının en az olduğu yıl 

1945’tir. 
B) Türkiye nüfusu sürekli olarak artmıştır. 
C) 1950 yılından kentsel ve toplam nüfusun artış 

hızları eşitlenmiştir. 
D) Yalnızca 1935 yılında toplam nüfusun artış 

hızı kentsel nüfusun artış hızından fazladır. 
E) 1985 yılı kentsel nüfus miktarı, toplam nüfus-

tan fazladır. 
 
 

 
37. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’deki nü-

fus artış hızı üzerinde etkili olduğu söylene-
mez? 

 
A) Mevsimlik işçi göçlerinin olması 
B) Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi 
C) Beslenme olanaklarının gelişmesi 
D) Yurtdışına göçlerin yaşanması 
E) Eğitim düzeyinin yükselmesi 
 
 
 

 
38. Türkiye’deki büyük kentlerde tarımsal alanlar, 

sanayi kuruluşları, kurumsal alanlar ile konutlar 
bir arada bulunmaktadır.  

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonu-
cudur? 
 
A) Kentlerdeki büyüme hızının yavaş olmasının 
B) Kentsel fonksiyonların bir arada bulunması-

nın 
C) Tarımsal alanların imara açılmasının 
D) Kentlerde çalışan nüfusun fazla olmasının 
E) Plansız kentleşmenin görülmesinin 

39. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması ve iklim 
özelliklerinin kısa mesafede değişmesi tarım 
ürünlerinin çeşitlenmesine neden olmuştur. An-
cak yöreler arasında görülen iklim farkları bazı 
ürünlerin yalnızca belirli yerlerde yetişmesine 
olanak vermektedir. 

Buna göre, aşağıdaki yer ve tarım ürünü eş-
leştirmelerinden hangisi bu duruma örnek 
olarak gösterilebilir? 

 
A) Doğu Karadeniz kıyıları – Çay 
B) Kıyı Ege – Zeytin 
C) Yukarı Sakarya – Şekerpancarı 
D) Çukurova – Pamuk 
E) Yukarı Fırat – Kayısı 
 
 
 
 

 
40.  
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki haritada yetişme alanları verilen 
tarım ürünü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
A) Kıyı bölgelerinin tümünde yetişebilmektedir. 
B) Kış ılıklığı isteği fazladır. 
C) Bitkisel yağ endüstrisinde hammadde olarak 

kullanılmaktadır. 
D) Üretimde Ege Bölgesi ilk sırada yer almakta-

dır. 
E) Türkiye tarım ürünü ihracatında ilk sırada yer 

almaktadır. 
 
 
 
 

 
41. Türkiye’de endüstrinin gelişmekte olduğu bir 

yörede aşağıdakilerden hangisinde artış ol-
ması beklenmez? 

 
A) İş olanakları 
B) Kentsel nüfus oranı 
C) Enerji tüketimi 
D) Ulaşım olanakları 
E) Bölge dışına göç 
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42. Aşağıdaki grafikte 2001 – 2006 yılları arasında 
Türkiye’nin ihracat ve ithalat değerleri verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grafikte görüldüğü üzere Türkiye’nin sürekli 
olarak dış ticaret açığı vermesinde aşağıdaki-
lerden hangisinin etkisi yoktur? 
 
A) Nüfus miktarının sürekli olarak artması 
B) Uluslararası standartlarda üretim yapılama-

ması 
C) Dış alımın büyük bir kısmını sanayi ürünleri 

ve enerji oluşturması 
D) Dış pazarlarda rekabet güçlüklerinin yaşan-

ması 
E) Dış ticaretin daha çok denizyolu ile yapılması 
 
 
 

43. Ege Bölümü’nde turizmin gelişmesinde aşa-
ğıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden 
daha azdır? 

 
A) Sıcak su kaynakları bakımından zengin ol-

ması 
B) Tarımsal verimin yüksek olması 
C) Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi 
D) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması 
E) Hristiyanlık için önemli merkezlerin bulunma-

sı 
 
 
 

44. Coğrafi özellikleri göz önüne alındığında 
aşağıdaki yerlerden hangisinde karşısında 
verilen ekonomik etkinlik gelişmemiştir? 

 
A) Bozok Platosu – Küçükbaş hayvancılık 
B) Küre Dağları – Madencilik 
C) Yıldız Dağları – Kış turizmi 
D) Nemrut Dağı – Kültür turizmi 
E) Zigana Dağları – Yaylacılık 

45. Türkiye ekonomisinde; 
I. İhracat geliri fazla olan 
II. Tarım ürünü çeşidi fazla olan 
III. Ulaşım olanakları gelişmiş olan 
bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Ege 
B) Marmara 
C) Akdeniz 
D) İç Anadolu 
E) Karadeniz 
 

 
46. Adana Bölümü’nde aşağıdaki yer şekillerin-

den hangisine rastlanmaz? 
 

A) Delta ovası 
B) Tektonik ova 
C) Karstik plato 
D) Volkanik dağ 
E) Orojenik dağ 
 

 
47. Bir yerde güneş enerjisinden yararlanma olanağı 

güneş ışınlarının geliş açısı ve bulutluluk oranına 
bağlı olarak değişir. 

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde 
yıllık güneşlenme süresi daha fazladır? 
 
A) Yukarı Kızılırmak Bölümü 
B) Güney Marmara Bölümü 
C) Orta Fırat Bölümü 
D) Batı Karadeniz Bölümü 
E) Antalya Bölümü 

 

 
48.  
 
 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen I ve II 
numaralı bölümlerin iklim özellikleri karşılaş-
tırıldığında I numaralı bölüm ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 
 
A) Sıcaklık farkları daha azdır. 
B) Güneşlenme süresi daha azdır. 
C) Yağış miktarı daha fazladır. 
D) Kış sıcaklık değerleri daha yüksektir. 
E) Bağıl nem oranı daha fazladır. 
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49. 1982 Anayasası’na göre TBMM’de siyasi parti 
gurubu oluşturmak için en az kaç üye gerek-
lidir? 

 
A) 10        B) 20        C) 30          D) 32   E) 40 
 
 
 

 
50. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kuru-

luna başkanlık etme hakkına sahiptir? 
 

A) Cumhurbaşkanı 
B) İçişleri Bakanı 
C) TBMM Başkanı 
D) Dışişleri Bakanı 
E) Milli Savunma Bakanı 

 
 
 

 
51. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden han-

gisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir? 
 

A) Toplu iş sözleşme hakkı 
B) Düzeltme ve cevap hakkı 
C) Eğitim ve öğretim hakkı 
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı 
E) Sağlık hakkı 

 
 
 

 
52. T.C. Anayasasına göre merkezi idarenin ma-

halli idareler üzerindeki denetim yetkisine ne 
ad verilir? 

 
A) İdari vesayet 
B) Yerinden yönetim 
C) Yetki genişliği 
D) İdarenin bütünlüğü 
E) Yetki gaspı 

 
 
 

 
53. 2009 yılının ilk ayından itibaren Avrupa Birliği 

dönem başkanlığı hangi ülkeye geçmiştir? 
 

A) Almanya 
B) Fransa 
C) Çek Cumhuriyeti 
D) Yunanistan 
E) İtalya 

54. 1982 Anayasasına göre hangi suçtan hüküm 
giyenler milletvekili seçilebilirler? 

 
A) Taksirli 
B) Sahtecilik 
C) Hırsızlık 
D) Rüşvet 
E) İrtikap 

 
 
 
 
 

 
55. 2008 yılında, Dünyayı sarsan, ilk olarak 

ABD’de başlayan ekonomik krizin nedeni olan 
Mortgage hangi sektörden kaynaklanmıştır? 

 
A) Tekstil 
B) Taşıt 
C) Tarım 
D) Enerji 
E) Konut 

 
 
 
 
 

 
56. Aşağıdakilerden hangisi hem Başbakanlık 

hem de Cumhurbaşkanlığı yapmış devlet 
adamlarımızdan biridir? 

 
A) Nihat Erim 
B) Fahri Korutürk 
C) Turgut Özal 
D) Fethi Okyar 
E) Erdal İnönü 

 
 
 
 
 

 
57. Aşağıdakilerden hangisi T.C. Devletinde hü-

kümet ve bakanlıklara görevlerinde yardımcı 
olmak ve görüş bildirmek için kurulmuş olan 
merkeze yardımcı kuruluşlardan değildir? 

 
A) Devlet Planlama Teşkilatı 
B) Milli Güvenlik Kurulu 
C) Sayıştay 
D) Danıştay 
E) Anayasa Mahkemesi 
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58. Avrupa Birliğine girmek için referanduma gi-
den ve sonucunda hayır kararı çıkmasına rağ-
men 2009 yılında tekrar referanduma gitme 
kararını alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) İsveç 
B) İrlanda 
C) Hollanda 
D) İtalya 
E) İspanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59. Hükümetin cezai sorumluluğunu inceleyen 

TBMM denetim aracı aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 
A) Gensoru 
B) Meclis Araştırması 
C) Meclis Soruşturması 
D) Soru 
E) Genel Görüşme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. Hakimin takdir yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifade-

lerden hangisi doğrudur? 
 

A) Hakimin takdir yetkisi denetlenemez. 
B) Hakimin takdir yetkisi kanun boşluğunu dol-

durmaya hizmet eder. 
C) Hakimin takdir yetkisi kural içi boşluk doldur-

ma vasıtasıdır. 
D) Hakimin takdir yetkisi delillerin takdiri yetkisi 

ile sınırlıdır. 
E) Hakimin takdir yetkisi kanunların gerçek an-

lamını ortaya çıkarmaya yardımcı olur. 
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