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1. M. Cemal Kuntay’›n bu roman›ndan sürekli bir küf
kokusu gelir burnuma. ‹stanbul’un üç dönemini
anlatan bu yap›t, kiflisel ç›kar peflinde koflanlar ve
dalkavuklar ile doludur. 

Parçada geçen “bir küf kokusu gelir burnuma” ifa-
desi ile anlat›lmak istenen nedir?

A) Yap›t›nda oldukça eski dönemleri anlatmas›
B) Yaflam› iyi kötü yönleriyle vermesi
C) Toplumun çürüyen, yozlaflan yanlar›n› ifllemesi
D) Yap›t› belirli ve bilinen bir teknikle ele almas›
E) Yap›tta tekdüze olaylara yer vermesi

2. I. Bilmelisiniz ki sözü doland›ranlar, uzatanlar ger-
çeklerden kaçanlard›r. 
II. Özlü söz; söylendi¤inde, herkesin güçlük çek-
meden anlayaca¤› k›sa anlat›mlara denir. 
III. Dolambaçl› konuflman›n oldu¤u yerde do¤ru-
lardan kaçmak, gerçekleri saklamak vard›r. 
IV. Do¤ru konuflanlar, dobra konuflanlar; etrafla-
r›nda fazla sevilmeyen insanlard›r. 
V. Bu zamanda sözün do¤rusunu konuflmak her-
kesin yapabilece¤i bir fley de¤ildir. 
Yukar›daki numaralanm›fl cümlelerin hangileri an-
lamca birbirine en yak›nd›r?

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

3. I.   Bu güzel insan böyle olaylar› kafas›na takm›-
yordu.
II. Bu kadar olumlu fley yapsayd›n, sen de olgun-
lafl›rd›n böyle.
III. Sert bak›fllar›yla etrafa korku salmay› baflar-
m›flt›
IV. So¤uk havalar›n bir süre daha sürece¤i söyle-
niyordu.
V.  O melek gibi hoflgörülü insan birden aksi, ge-
çimsiz birine dönmüfltü
Yukar›daki numaralanm›fl cümlelerden hangisin-
de “karfl›tl›k” anlam› söz konusudur?

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

4. I- Çocuk yorgan› bafl›na çekip, uykuya dald›.
II- Arabay› do¤ru hava alan›na çek.
III- Bu k›z büyük annesine çekmifl.
IV- Torbalar›n üzerine örtü çekmeli diye söylendi.
V- Buzdolab›n›n fiflini çekmeyi unutma.
“ Çekmek ” sözcü¤ü yukar›daki cümlelerin hangi
ikisinde ayn› anlamda kullan›lm›flt›r?

A) I - II
B) I - IV
C) II - IV
D) II - V
E) III- V
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5. “XIX. yüzy›lda klasik fliir hamle yapamam›fl, ön-
ceki yüzy›l flairlerini geçmek bir yana, onlar›n se-
viyesine ulaflacak flairler dahi yetifltirememifltir.”
cümlesinde alt› çizili sözün cümleye katt›¤› anlam
afla¤›dakilerden hangisinde vard›r?

A) Halk afl›klar›n› yetifltiren önemli bir kaynak da
Yeniçeri Oca¤›’d›r.

B) Klasik fliirin Afl›k fliirine hakim olmas›, güçlü flair-
lerin yetiflmesini engellemifltir. 

C) Bu dönemde klasik edebiyat›n, afl›klar üzerinde-
ki etkisi iyice artar. 

D) Halk fliiri, o zaman ilerlemek flöyle dursun gerile-
meye bafllam›flt› bile denebilir. 

E) Buna karfl›l›k, klasik flairler de halk fliirinden etki-
lenirler.

6. Bir yol a¤z›na geldim mi, yürünmemifl olan› tercih
ederim. 
Afla¤›dakilerden hangisi yukar›daki sözü söyle-
yen kifliye ait olamaz?

A) Denenmemifl bir ifli yapman›n keyfi baflkad›r. 
B) Sürüden ayr›l›rsan kurtlara yem olursun.
C) Bence as›l baflar›, kap›lar› zorlamak, olmaz› ol-

durmakt›r.
D) Sürekli yap›lan ifl, zamanla heyecan›n› yitiriyor.
E) Herkes Mersin’e gidiyormufl, gitsinler; ben tersine

gitmeyi deneyece¤im. 

7. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “ikinci yarg›, bi-
rinci yarg›n›n nedeni” dir?

A) Denizin derinliklerine ilgi duydu¤um için televiz-
yonda daha çok o tür belgeselleri izliyorum.

B) Küçük bir anlaflmazl›k yüzünden bunca y›ll›k ar-
kadafll›klar› bozulmufl.

C) Bir ifl nedeniyle befl gündür flehir d›fl›nday›m.
D) Sabahlar› erken ç›kmak zorunday›m, aksi halde

ifle geç kal›yorum.
E ) Çocuklar› çok sevdi¤inden bir anaokulunda görev

y a p › y o r .

8. (I) ‹flte, çocuklu¤umun ve ilk gençli¤imin haritala-
r›ndaki yafll› adalara yeniden kavufltum. (II) Ya-
fl›m orta yaflt›, ama nihayet as›l yuvama dönmüfl-
tüm. (III) Sanki on dört yafl›nda sar›fl›n bir o¤lan-
ken bas›p gitmifltim. (IV) Bir motor beni ba¤r›na
bas›p büyük flehirlere götürmüfltü. (V) Yaflam›fl-
t›m, cebime para koyabilmifltim. (VI) ‹flte bitkin, ifl-
te yorgun, iflte hepsini, hepsini yitirmifl; gitti¤im
motorla yine geri dönmüfltüm. 
Bu parçada, numaralanm›fl cümlelerin hangilerin-
de insana özgü nitelikler baflka varl›klara aktar›la-
rak verilmifltir?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. 
D) III. ve IV. E) V. ve VI.
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9. I.   O zamanlar herkes benden söz ederdi.
II.  Keflke, yine eskiden oldu¤u gibi akraba ziya-
retleri yap›lsa!
III. Eskiden dostluklar, sevgiler içtendi, samimiydi.
IV. Gençli¤imizde, yap›lan ifllerde bugünkü gibi
menfaat aranmazd›.
V.  On y›l önce onu dinlemeseydim bu hallere
düflmezdim.
Yukar›daki numaralanm›fl cümlelerden hangisin-
de “geçmifle özlem” duygusuna yer verilmemifltir?

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

10. (I) Roman hakk›nda çok farkl› de¤erlendirmeler
var. (II) Baz› elefltirmenler be¤enmemifl bu roma-
n›. (III) Anlat›m ak›c› de¤il ama psikolojik tahliller
baflar›l›. (IV) Elefltirmenler bunlara da dikkat et-
melidir. (V) Roman, kendi türünün en iyileri ara-
s›nda olmaya aday. 
Bu parçada numaralanm›fl cümlelerin hangisinde,
sözü edilen roman›n “hem olumlu hem de olum-
suz” yönleri bir arada verilmifltir?

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

11. (I) H. Rahmi yazarken çok kolay, konu bulur. (II)
Romanlar›nda insan davran›fllar›, bat›l inançlar,
moda ve özenti ifllenir. (III) Dikkatle yap›lm›fl bir
gözlemin izlerini onda her zaman görebiliriz. (IV)
Bu roman›nda toplum gerçekleri ile bir genç k›z›n
çat›flmas›n› ele alm›flt›r. (V) Kahramanlar›n› kültür
düzeylerine göre canl›, gerçekçi bir biçimde ko-
nuflturur.

Yukar›da numaralanm›fl cümlelerin hangileri üs-
lupla ilgili yarg›d›r?

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

12. Afla¤›daki cümlelerden hangisi dolayl› anlat›ma
örnek olabilir?

A) Romanc› gerek karakterler  gerekse betimleme-
lerde gözleme dayal› bir gerçekçili¤i simgeler.

B) Tolstoy, bu kitab›nda fliirin, genel olarak da sana-
t›n “güzelli¤in ifadesi” oldu¤unu söyler.

C) Ülkemizde ‘yabanc› hayranl›¤›’ diye bir kavram-
dan rahatl›kla söz edilebilir.

D) Bu konudaki düflüncelerimin do¤ru oldu¤unu art›k
kan›tlam›fl oldum.

E) Kimi sanatç›lar ilk ürünlerinde elde ettikleri bafla-
r›y› bir daha gösteremezler.

13. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bo-
zuklu¤u yoktur?

A) O, afla¤› yukar› tam yirmi y›l bu flehirde yaflad›.
B) 1982’li y›llarda bizlerden neler götürmedi ki.
C) Ben senin yazd›klar›na daha önce hiç dikkatimi

çekmedim. 
D) Bu gece Ar› Radyo’yu seyretme mutlulu¤unu ya-

flad›m.
E) Babamlar›n bize bugün gelece¤ini bir an için unut-

mufltum. 

14. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bo-
zuklu¤u yoktur?

A) Zamana ayak uydurmal› ve iyi de¤erlendirmeli-
yiz. 

B) Birbirimizi sevmeli ve sayg› göstermeliyiz. 
C) Vehbi Dede, o gece aniden rahats›zlanm›flt›.
D) Öyle san›yorum ki maç berabere bitmifl olabilir. 
E) fiampuan saçlar›m› besliyor, parlakl›k veriyor. 
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15. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bo-
zuklu¤u vard›r?

A) Yazar, 1974 – 1978 y›l›nda Nevflehir’de avukat
olarak görev yapt›.

B) Ço¤u zaman, okumaya bafllad›¤›m bir kitab› biraz
okuyup b›rak›veririm. 

C) Sanatç›, eserlerine duygular›n› katmamal›d›r.
D) Tan›k oldu¤u olaylar› eserlerine baflar›yla aktara-

bilmifl.
E) Romanc›, konu seçiminde özgür olmad›r. 

16. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir anlat›m bo-
zuklu¤u vard›r?

A) Her insan, düflüncelerini derli toplu anlatabilmelidir. 
B) Seninle aram›zda hiçbir görüfl ayr›cal›¤› yok. 
C) Her konuda birbirimizi tan›mam›z gerekti¤ine ina-

n›yorum.
D) Herkesin bildi¤ini bilmedi¤in hemen belli oluyor.
E) Ona güvenmedi¤im için, arka ç›kmad›m. 

17. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde bir ifli karfl›l›kl›
yapma anlam› yoktur?

A) Derken sonunda kavga edip küsüfltüler.
B) Karfl›lafl›nca uzun bir süre sessizce bak›flt›lar.
C) Ne zaman bu konu aç›lsa onunla hep tart›fl›yoruz.
D) Sonra olanlar› unutmaya karar verip tokalaflt›k.
E) ‹flportac›n›n sesini  duyanlar bafl›na üflüfltüler.

18. Yüzümle bar›fl›yorum , sabah güneflinin 
I

tazeli¤inde do¤uyorum yeniden  ... aynalarla ,
II                III

sularla, vitrinlerle bar›fl›yorum . Baflar›l›y›m   ;
IV                   V

çünkü hayattan zevk alman›n tek  yolu  bu.

Yukar›daki parçada numaralanm›fl noktalama ifla-
retlerinden hangisi yanl›fl kullan›lm›flt›r?

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

19. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yaz›m yanl›fl›
yap›lmam›flt›r?

A) Dervifl Bey, Kamili k›rbaçl›ya k›rbaçl›ya götürdü.
B) Herkes, Türkiye cumhuriyetinde eflit haklara ve

görevlere sahip olarak yaflamal›.
C) Art›k evine gidemiyecek, onu göremiyecektim.
D) Birkaç y›l sonra, Amber A¤a ölünce çeltik te çel-

tikçilikte unutuldu gitti.
E) Mustafa Bey, kendisini ayd›nl›k içinde buldu.
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20. Bir toplumun kültür ve sanat ürünlerinin niteli¤ini orta-
ya koyabilmek, her fleyden önce; o toplulu¤un ekono-
mik ve sosyal yap›s›n›n araflt›r›lmas›n› gerektirir. Kültür
ve sanat ürünleri kendi kurallar› içinde, ürünü olduklar›
toplumdan ba¤›ms›z olamaz. Çünkü o ürünleri yara-
tanlar o toplumun bir bireyi olmakla kalmazlar, toplum-
sal yaflay›fl›n iflleyiflini düzenleyen bir  etken olarak da
faaliyete kat›l›rlar. 
Yukar›daki parçan›n ana düflüncesi afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Kültür ve sanat ürünleri kendi kurallar›  içinde top-
lumsal ifllev üstlenebilir. 

B) Kültür ve sanat ürünlerinin yayg›nl›¤› toplumun
kültür zenginli¤ini ortaya koyar.

C) Toplumun sosyal ve ekonomik yap›s›, o toplumun
kültür ve sanat ürünlerine yans›r.

D) Toplumun kültür ve sanat ürünlerini, o toplumun
fertleri teker teker oluflturur.

E) Kültür ve sanat ürünlerini de¤erlendirmede o top-
lumdaki fertlerin yaflant›lar› esast›r.

21. Anonim Halk edebiyat› eserlerinin sanat de¤eri
üzerinde pek durulmam›flt›r. Bunda, o eserlerin,
genellikle sanat endiflesinden uzak, belli bir kültür
seviyesinin üstüne ç›kamayan insanlar taraf›ndan
meydana getirilmifl olmalar› rol oynam›flt›r. Ancak
bunlar aras›nda, isimsiz halk sanatkarlar›n›n dahi-
ce söyledi¤i öyle fliir örnekleri vard›r ki, bunlar
ça¤dafl fliirimize kaynakl›k etmifltir. Bu eserlere
yeni bir dikkatle bakmak gerekiyor. 
Bu parçada, afla¤›daki sorulardan hangisinin ce-
vab› yoktur?

A) Halk edebiyat› eserleri, ça¤dafl edebiyat›m›za
kaynakl›k etmifl midir?

B) Anonim Halk edebiyat› eserleri sanatç›lar›n›n
özellikleri nelerdir?

C) Anonim Halk edebiyat› eserlerinin sanat de¤eri
üzerinde durulmamas›n›n sebebi nedir?

D) Anonim Halk edebiyat›nda bireysel konulu fliir ör-
nekleri var m›d›r?

E) Anonim Halk edebiyat› ürünlerini incelemek ge-
rekli midir? 

22. Popüler kültür, farkl› ürünlerin cirit atabildi¤i bir ça-
t›flma anal›n›d›r. Bu kültür içinde sürekli seyir ha-
linde olan kitleler, ilgi duyduklar› anl›k fleylere gö-
re, bir gün düzenin muhalifi, ertesi gün o düzenin
en ateflli savunucu olarak alg›lanabilir. Dolay›s›y-
la halka ve al›c›s› oldu¤u kültüre ayn› kültür çerçe-
vesiyle bakan ayd›n kesiminde, kitlelere iliflkin ki-
mi zaman iyimser bir aldanma, kimi zaman da
umutsuzca bir alg›lay›fl söz konusu olabilir. 
Bu parçadan afla¤›dakilerden hangisi ç › k a r › l a m a z?

A) ‹nsanlar›n popüler kültür içerisinde sürekli farkl›
ürünlerle ilgilendi¤i

B) Popüler kültür içerisindeki insanlar›n, birbirine ta-
mamen z›t durumlar› kabullenebilece¤i

C) Ayd›n kesiminin kitleler hakk›ndaki olas› görüflle-
rinin de farkl›l›k gösterdi¤i 

D) Ayd›nlar›n, popüler kültür içerisinde bulunan in-
sanlarla ilgilenmedi¤i

E) Popüler kültür ile kültürleflen insanlar›n tutarl› ol-
mad›klar›

23. (I) Okur, okudu¤u yap›t› s›k›c›, iç aç›c›, kuru, çar-
p›c› gibi nitelendirmelere ba¤larken elefltirel bir et-
kinlik içindedir. (II) Ne var ki bu okura elefltirmen
denemez. (III) Elefltirmen denmesi, bunu sürekli
ifl edinmesine ba¤l›d›r. (IV) Eserleri ve yazarlar›
aç›klamak, de¤erlendirmek için gösterdi¤i etkinli¤i
yaz›ya dökmesine ba¤l›d›r. (V) Okur, elefltirme ifli-
ni devaml› hale getirdi¤i zaman elefltirmen s›fat›n›
kazan›r. (VI) Bir de acaba okur, bu elefltirme iflini,
yap›tlar› aç›klama, ayd›nlatma iflini yaparken be-
lirli ölçütlere ba¤l› kal›r m›? (VII) Yoksa, tek ölçüt
olarak kendi be¤enisini mi al›r?
Bu parçadan numaralanm›fl cümlelerden hangisi
ç›kar›l›rsa, parçan›n anlam›nda büyük bir de¤ifl-
me olmaz?

A) II. B) IV. C) V. D) VI. E) VII.
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24. Türk fliirinin, belki de Fuzuli’den sonra gelen bel-
li bafll› mazoflist (ac›yla beslenen) flairlerindenim.
Ayr›ca bu tarz fliirlerin daha iyi ve kal›c› oldu¤u
herkesçe kabul edilmifltir. Fuzuli, övdü¤ü Kerbe-
la topra¤›na ne kadar ba¤l›ysa, ben de o kadar
Anadolu’ya ba¤l›y›m. Ist›raptan haz duyarak ac›-
n›n destan› yaz›labilir mi bilmem ama, genlerim-
de bir a¤›t toplumunun izleri var sanki. T›pk› Os-
car Wilde’›n dedi¤i gibi “Hayat kaybettikçe fliir ka-
zan›r.” ve ac›, flaheserleri do¤urur. 
Bu parçada as›l vurgulanmak istenen afla¤›daki-
lerden hangisidir?

A) Ac›lar ve a¤›tlarla beslenen fliirler daha baflar›l›
ve etkili say›lm›flt›r. 

B) Oscar Wilde, kaybetmeyi seven mazoflist bir fla-
irdir. 

C) Fuzuli, Kerbala topra¤›na ba¤l› bir flairdir. 
D) Baz› fliirlerde a¤›t toplumunun izlerini görebiliriz. 
E) Karasal iklimin insanlar› bu iklim özellikleri nede-

niyle daha çok ac› çekmifltir. 

25. Ayl›k bir edebiyat dergisinin “girifl”inde yer alacak
yaz› , olsa olsa, geçen ayki edebiyat ortam›na,
edebiyat olaylar›na de¤inilerden oluflan bir yaz›
olabilir. Derginin aral›k ve ocak say›lar›na bak›yo-
rum; difle dokunur bir geliflme, gündem olmufl bir
edebiyat eseri yok. B›rak›n geçen aylar›, koskoca
bir y›l› edebiyat alemimiz birkaç k›s›r tart›flma, bir
iki etkinlik d›fl›nda neredeyse olays›z geçirmifl.
Oysa toplum k›p›r k›p›r. De¤me polisiye romanla-
ra, hikayelere; klasik, güncel ve tarihi romanlara
tafl ç›karacak konular orta yerde duruyor. 
Bu parçada as›l elefltirilen afla¤›dakilerden hangi-
sidir?

A) Yeterince malzeme olmas›na ra¤men edebiyat
dünyas›nda ciddi eserler ortaya konulmamas›

B) Edebiyat dergilerinin, gündemi yeterince iyi takip
edememesi

C) Edebiyat dergilerinde koskoca bir y›l boyunca k›-
s›r tart›flmalar yap›lmas›

D) Edebiyatç›lar›n yeni ve kaliteli eserler ortaya koy-
mak istemesi ama konu s›k›nt›s› çekmeleri.

E) Edebiyat dergilerinin “girifl”inde, geçen aylara ait
gündem olmufl eserlere hiç yer verilmemesi

26. Sanatç›, ilk bak›flta bireysel yetene¤i ve özgün
esin gücüyle toplumdan ayr› bir varl›k izlenimi ver-
mesine karfl›n, temelde toplumla içiçedir. Hiç kufl-
kusuz sanatç›n›n çevresindeki de¤erlere s›k›ca
ba¤l› kalmas›, yarat›c› gücünü haz›r kal›plara so-
karak özgürlü¤ünü k›s›tlamak anlam›na gelmez.
Gerçek sanatç›, toplumsal ba¤lar›ndan kopma-
dan, var olana de¤iflik boyutlar ekleyip yeni bir dil-
le anlafl›l›r kalmay› baflaran kiflidir.
Bu parça afla¤›daki sorular›n hangisine karfl›l›k
oluflturulmufl olabilir?

A) Toplumla bütünleflmesi sanatç›n›n özgür ve öz-
gün olmas›n› engeller mi?

B) Toplumu ihmal eden sanatç› gelece¤ini de yok et-
mifl olur mu?

C) Sanatç› içinden gelenleri ortaya dökemezse ken-
dini gelifltirebilir mi?

D) Sanatç›n›n baflar›s› kendine özgü üslubuna m›
ba¤l›d›r?

E) Çevresindeki de¤erlere dayanmayan sanatç› kal›-
c› olamaz m›?

27. Sanat›n yay›lmas› için mutlaka ticaretin sihirli de¤-
ne¤i ile temas etmesi gerekti¤ini söyleyenler yan›-
l›yor de¤iller. Bak›yorsunuz ki hiç tan›nmayan bir
sanat eseri, ticaretle tan›flt›ktan sonra bir anda
dünyan›n mal› oluveriyor. Sanatç›n›n yarat›c› gü-
cüne ticaret adam›n›n kazanma ve kazand›rma
h›rs› eklenirse, “Sanatç›lar öldükten sonra de¤er
kazan›r.” felsefesi iflas etmifl olacak. Bir de iflin
toplumsal boyutu var. Sanat›n ticari olmas› de-
mek, sanat›n hayata kar›flmas› demektir. Hayata
kar›flmayan sanattan ne bekliyorsunuz ki?
Parçada anlat›lmak istenen düflünce afla¤›daki-
lerden hangisidir?

A) Sanatç›lar, ticari kayg›larla oluflturmamal›d›r eser-
lerini.

B) Sanatç›lar›n gerçek de¤eri, sanatç›lar öldükten
sonra anlafl›l›r. 

C) Sanat›n varl›¤›n› devam ettirebilmesi, sosyal ya-
flamdan kendini soyutlamas›yla mümkündür.

D) Maddi problemler içerisinde yaflam›n› sürdüren
sanatç›, kendisinden bekleneni ortaya koyamaz. 

E) Sanat, ticari felsefeyle hareket etmeli ve hayat›n
içine girmelidir. 
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28. “Bir güzel mahfleri and›ran / fettan ‹stanbul’un /
bir firardan sonra yazd›m / en büyük fliirini” diyor-
sun. Belli ki fliirlerinizde ‹stanbul’un ayr› bir yeri
var; bu flehir hem kalbini çalm›fl hem de ard›ndan
gelmifl. Ayn› zamanda, yan›lm›yorsam ‹stan-
bul’un dünü ve bugünü üzerine, divan flairleri is-
tisna tutulursa en çok söz eden flairlerimizden bi-
risin... Hani, sen diyorsun ya, “Afl›¤a ‹stanbul so-
rulmazm›fl”. Ama, ben yine de soruyorum. 
Afla¤›dakilerden hangisi parçada sözü edilen fla-
irin özelliklerinden de¤ildir?

A) “Afl›¤a ‹stanbul sorulmaz.” dizesinin flairi olmas›
B) ‹stanbul’la ilgili en büyük fliiri bir firardan sonra

yazmas›
C) fiiirlerinde ‹stanbul’un ayr› bir yeri olmas›
D) ‹stanbul’dan en çok söz eden flair olmas›
E) ‹stanbul flehrini güzel bir mahflere benzetmesi.

29. ---- 19.yy’ da tarihi yar›m aday› terk eden merkez,
20.yy boyunca kuzeye do¤ru ilerleyen bir eksen
üzerinde hareket eder. Bu çizgisel ilerleyiflin ilk
dura¤› Galata olur. Ard›ndan Tünel, Taksim, fiiflli,
Büyükdere Caddesi boyunca merkez kuzeye do¤-
ru bakar. ‹flte bu ilerlemenin son dura¤›, yine ayn›
eksen üzerinde yer alan Maslak’ t›r. Tarihsel süre-
cin son noktas› gibi görünse de muhakkak ki mer-
kez buradan da baflka yerlere do¤ru  kayacakt›r.
Düflüncenin ak›fl›na göre, bu  parçan›n bafl›na
afla¤›daki cümlelerden hangisinin getirilmesi uy-
gun olur?

A) Bir ülkenin yönetim yeri, stratejik önem arz eder.
B) ‹stanbul’ un de¤iflim sürecinde yaflananlardan bi-

ri de  merkezin sürekli yer de¤ifltirmesidir.
C) Toplumun kültürel yap›s› insanlar istemese de bir

gün bozulacakt›r.
D) ‹stanbul’un de¤iflim süreci dikkate  al›nd›¤›nda

son merkez Maslak’ t›r.
E) ‹stanbul’ un merkezinde tarihin her döneminde

sorunlarla karfl›lafl›ld›.

30. Bulgurlu; ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda, Küçük
Çaml›ca tepesinin Marmara’ya bakan yamaçlar›n-
da, ‹stanbul’un güzelli¤ini en müstesna biçimde
gözler önüne seren bir yerleflim bölgesidir. fiimdi
tamamen beton y›¤›n› olan bölge, 1950’lere kadar
henüz bir köy olup ahflap ve bahçeli evleri, hava-
dar mekan›, so¤uk sular›yla cennet gibi bir yerdi.
Ayr›ca buras›, Yavuz Sultan Selim devrinde,
Ömer Seyfettin’in ‹ncili Kaftan hikayesindeki Muh-
sin Çelebi’nin çiftli¤i imifl. 
Bu parçan›n anlat›m›nda afla¤›dakilerin hangisin-
de verilenlerden yararlan›lm›flt›r?

A) Tan›mlama – Tan›k gösterme
B) Aç›klama – Betimleme 
C) Öyküleme – Tart›flma
D) Aç›klama – Tart›flma 
E) Tan›k gösterme – Betimleme

31. 3AB5 dört basamakl› ve AB iki basamakl› say›lard›r.
3AB5 - AB = 3473 oldu¤una göre A . B çarp›m› kaçt›r?

A) 52 B) 48 C) 34 D) 27 E) 10

32.

iflleminin sonucu kaçt›r?

A) B) C)

D) E)
 
2

1
3

 
−2

1
3

 
−1

2
3 

−
2
3 

5
3

 

8
7

:
5
7
−

7
5
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33.

iflleminin sonucu kaçt›r?

A) B) 3 C)

D) 5 E)

34. 75. 3x say›s›n›n 48 farkl› do¤al say› böleni oldu¤una
göre x kaçt›r?

A) 16 B) 14 C) 10 D) 8 E) 7

35. n ve m birer pozitif tamsay›d›r.

bölme ifllemine göre n’nin m türünden de¤eri afla¤›da-
kilerden hangisidir?

A) 3m B) m - 3 C) m + 3
D) m + 7 E) m - 9

36. AB iki basamakl› say›s›n›n önüne 1 konulursa AB say›-
s›n›n 5 kat› bulunuyor.

bölme iflleminde ABAB3 befl, AB iki basamakl› bir do-
¤al say›d›r. 
Buna göre, x + y toplam› kaçt›r?

A) 13 B) 103 C) 113
D) 1013 E) 10013

37.

iflleminin sonucu kaçt›r?

A) B) C)

D) E)

38. a, b, c ard›fl›k tek do¤al say›lar ve a < b < c olmak
üzere;

oldu¤una göre b kaçt›r?

A) 11 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19

39. 1’den 300’e kadar (300 dahil) olan do¤al say›lar›n kaç
tanesi 3 ve 4 ile bölünür, 8 ile bölünmez?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 20 E) 25

40. A tamsay›s›n›n x + 2 bölümünden kalan 5’dir. Buna gö-
re afla¤›dakilerden hangisi x+2 ile tam bölünür?

A) 2A-15 B) 2A + 10 C) 2A - 5
D) 2A + 5 E) 2A - 10

 
1+

4
a









. 1−

4
b









. 1−

4
c









=

11
15

 

5
3 

4
5

 

3
5 

2
5 

1
5

 

23 +23 + 23 +235

52 +52 +52 + 52 +523

 

 ABAB3   AB

−              x

          y

 

 n2    n+3

−      m

   9

 

5
7

 

1
7 

3
7

 

2,6 − 0,4

3,6 + 0,1
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41. Anday bilyeleri 5’er sayars›a 3, 8’er sayarsa 1 bilye ar-
t›yor. Anday’›n bilyelerinin say›s› üç basamakl› bir say›
oldu¤unagöre bu say›n›n en küçük de¤eri ile en büyük
de¤erinin fark› kaçt›r?

A) 953 B) 880 C) 713 D) 553 E) 213

42. x, y gerçel say›lard›r.
-6 < x < 2
-4 < y < 8
oldu¤una göre, x . y çarp›m›n›n en büyük tamsay› de-
¤eri kaçt›r?

A) 15 B) 20 C) 23 D) 24 E) 27

43.

iflleminin sonucu kaçt›r?

A) 1 B) 5 C) 9 D) 10 E) 25

44. Bir torbada 3 beyaz, 2 mavi ve 3 sar› bilye vard›r. Bu-
na göre torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin 3’ününde
ayn› renkte olma olas›l›¤› kaçt›r?

A) B) C)

D) E)

45. Çok basamakl› yedi say›n›n yüzler basama¤› 2 artt›r›-
l›p onlar basama¤› 5 azalt›l›rsa bu yedi say›n›n toplam›
sonucundaki de¤iflim ne olur?

A) 1050 azal›r B) 150 artar C) 1500 artar
D) 1050 artar E) 105 azal›r

46. 2, 4, 5, 6, 8 rakamlar›n› kullanarak yaz›lan rakamlar› bir-
birinden farkl›, befl basamakl› ABCDE say›s›nda,
A + B = D + E’dir.
Bu koflullar› sa¤layan kaç tane befl basamakl› ABCDE
say›s› vard›r?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

47.

ise a . b çarp›m› kaçt›r?

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

48. a = 5 - C ise

ifadesinin a türünden de¤eri kaçt›r?

A) 5a + 1 B) a - 5 C) a - 3
D) 3a E) a + 7

 

21− 3

1− 7

 

4a = 9

3
b+

4
a = 2

 

1
28 

1
56

 

3
56 

11
28 

25
26

 

20072 − 20062 −1453
256



10

DENEME SINAVI GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜRDeneyim

49. Bir ö¤rencinin matematik dersinden ilk iki s›nav ortala-
mas› 65 ve üç s›nav›n›n ortalamas› 68 ise, üçüncü s›-
navdan kaç alm›flt›r?

A) 66 B) 69 C) 70 D) 72 E) 74

50.

Yukar›daki grafik bir ö¤rencinin bir s›navda 30 dakika
içindeki çözdü¤ü sorular› göstermektedir.
Buna göre afla¤›dakilerden hangisi kesinlikle yanl›fl-
t›r?

A) En kolay çözülen sorular ilk 10 dk içinde çözülenlerdir.
B) ‹lk 15 dakikada çözülen sorular›n %67’sini çözmüfltür.
C) Yar›m saatte toplam 15 soru çözmüfltür.
D) Ö¤renci s›nav bitifl saatinden 10 dk önce ç›km›flt›r.
E) Ö¤renci son 15 dakikada 10 soru çözmüfltür.

51. Bir memur maafl›n›n h’ini ev harcamalar›na kalan pa-
ras›n›n a’ünü faturalara harcam›flt›r. Son durumda
memurun elinde 130 YTL kald›¤›na göre maafl› kaç
YTL’dir?

A) 975 B) 925 C) 850 D) 825 E) 650

52. 190 metre uzulu¤undaki bir tren 1110 metre uzunlu-
¤undaki bir tünele giriyor. Trenin son vagonunun tünel-
den ç›k›fl›yla, tren tünele girifli aras›nda 65 saniye geç-
ti¤ine göre, trenin saatteki h›z› kaç km’dir?

A) 60 B) 62 C) 64 D) 72 E) 80

53. fieker oran› %30’olan 90 litre limonatan›n› Q’ü al›narak
yerine ayn› miktarda su konuyor.
Limonatan›n fleker yüzdesi ne olur?

A) 20 B) 18 C) 16 D) 14 E) 12

54.

ifadesi sadeleflebilen bir kesir oldu¤una göre k’n›n de-
¤eri afla¤›dakilerden hangisi olabilir?

A) -3 B) -2 C) -1 D) -7 E) -8

55. Bir mal›n %30’u %20 zararla, kalan k›sm› ise %20 kar-
la sat›lm›flt›r. Bu sat›fltan yüzde kaç kar elde edilmifltir?

A) 2 B) 8 C) 3 D) 9 E) 7

56. ABC dik üçgeninde;
ve [BN] aç›ortay

IBDI = 3 br 
IANI = 4 br

oldu¤una göre taral› alan kaç br2 dir?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14

 m(Â)= 90o

A

B D C

N
4

3

 

x2 + kx−18

x2 − x−6

5 10 15 20 30

5

10

15

20

Zaman

Çözülen soru

25
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5 7 . fiekildeki ABC ü ç-
g e n i n d e ;

verilenere göre x kaç tamsay› de¤eri al›r?

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

58. A B C ü ç g e n i n d e
IABI = IADI = IDCI 
v e
IACI = IBCI ise 

Verilenlere göre x kaç derecedir?

A) 45 B) 36 C) 35 D) 30 E) 24

5 9 .

Yukar›daki flekilde O merkezli [AB] çap oldu¤una göre
x kaç derecedir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 80

60. Bir annenin yafl› k›z›n›n yafl›n›n 3 kat›d›r.
20 y›l sonra annenin yafl› k›z›n›n yafl›n›n 2 kat›ndan 12
eksi¤i olaca¤›na göre annenin bugünkü yafl› kaçt›r?

A) 45 B) 40 C) 24 D) 30 E) 35

x 80

0

A

B

A

B C

x

D

 m(BÂC)> 90

A

B C

9

x

10

GENEL YETENEK TEST‹ B‹TT‹.
GENEL KÜLTÜR TEST‹NE GEÇ‹N‹Z.
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1. Uygur Devletine kadar yaflam›fl Türk Devletlerinde;
I-hayvanc›l›k
II-göçebe kültür
III-mimari

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri geliflmifl ola-
maz?

A) I B)II C)III D)I-II E)II-III

2. “Mevlana Celaleddini Rumi” hangi devlet döneminde
yaflam›flt›r?

A) Anadolu Selçuklular›
B) Büyük Selçuklular
C) Osmanl› Devleti
D) Gazneliler
E) Karahanl›lar

3. Anadolu Selçuklu Devleti;
I-Kervansaaylar›
II-Ahi Örgütünü
III-Medreseleri

Hangisi ya da hangilerini ticareti gelifltirmek için
kurmufllard›r?

A) I B)II C) III D) I-II E) II-III

4. Osmanl› Devletinde d›fl ifllerinden sorumlu divan üyesi
hangisidir?

A) Sadaret Kaymakam›
B) Reisül Küttab
C) Yeniçeri A¤as›
D) Defterdar
E )Niflanc›

5. Osmanl› ordusu içerisinde bulunup genelde devflirmel-
erden oluflan savaflman›n yan› s›ra savafl d›fl›nda
‹stanbul’un güvenli¤inden sorumlu olan Vakay-›
Hayriye Olay› ile 1826’da ortadan kald›r›lan askeri
teflkilat›n ad› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) T›marl› Sipahiler
B) Nizam› Cedit
C) Yard›mc› Kuvvetler
D) Eyalet Askerleri
E) Yeniçeri Oca¤›

6. Osmanl› tarihinde Ç›ra¤an Saray› ve Beylerbeyi
Saray›n› yapt›ran Osmanl› padiflah› afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Sultan Selim
C) II.Mahmut
D) Abdülaziz
E) II.Abdülhamit

GENEL KÜLTÜR

BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACA⁄INIZ TOPLAM SORU SAYISI 60’TIR.

Bu bölüm sorular› ile ilgili cevaplar›n›z› cevap ka¤›d›n›zda GENEL KÜLTÜR k›sm›na iflaretleyiniz

1. - 30. SORULAR : Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi - Türk Kültür ve Medeniyetleri

31. - 60. SORULAR : Co¤rafya - Temel Yurttafll›k Bilgisi
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7. Osmanl› Devletinde;
I-Tanzimat Ferman›n›n ilan›
II-Posta Örgütünün kurulmas›
III-I.Meflrutiyetin ilan›
IV-Nizam› Cedit Ordusunun kurulmas›

Yukar›daki olaylarda etkili olmayan padiflah afla¤›dak-
ilerden hangisidir?

A) Abdülmecit
B) III.Selim
C) II.Mahmut
D) II.Abdülhamit
E) V.Mehmet Reflat

8. Osmanl› Devletinde az›nl›klar hangi olayla birlikte
devlet memuru olma hakk›n› elde etmifllerdir?

A) Islahat Ferman›
B) Tanzimat Ferman›
C) Senedi ‹ttifak
D) I.Meflrutiyet
E) II.Meflrutiyet

9. Osmanl› Devletinde ilk kez afla¤›daki olaylar›n
hangisinden sonra çok partili hayata geçilmifltir?

A) Tanzimat Ferman›
B) II.Meflrutiyet
C) I.Meflrutiyet
D) Islahat Ferman›
E) Senedi ‹ttifak

10. Devletin federal örgütlenme ile ancak kurtulaca¤›n›
söyleyerek flahsi teflebbüsün önemini vurgulayan
Prens Sabahattin’in savundu¤u fikir ak›m› afla¤›dakil-
erden hangisidir?

A) Osmanl›c›l›k
B) ‹slamc›l›k
C) Adem-i Merkeziyetçilik
D) Bat›c›l›k
E) Turanc›l›k

11. I-Sakarya Meydan Savafl›
II-Çanakkale Savafl›
III-I.‹nönü Savafl›
IV-Sar›kam›fl Savafl›

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri I.Dünya
Savafl›n›n içerisinde cereyan etmifltir?

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

12. Osmanl› Devleti afla¤›daki anlaflmalardan hangisine
dayan›larak I.Dünya Savafl›ndan sonra iflgal
edilmifltir?

A) Lozan Antlaflmas›
B) Mudanya Antlaflmas›
C) Versay Antlaflmas›
D) Ankara Antlaflmas›
E) Mondros Ateflkes Antlaflmas›

13. I-Reddi ‹lhak Cemiyeti
II-Mavri Mira Cemiyeti
III-K›likyal›lar Cemiyeti
IV-H›nçak Cemiyeti

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri Mondros
Ateflkes Antlaflmas›ndan sonra kurulan y a r a r l ›
cemiyetlerden biridir?

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

14. I-Ülkeyi iflgalden kurtarmak
II-Halka destek olmak
III-Anadolu’daki örgütlenmeyi h›zland›rmak

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri Mustafa
Kemal’in Samsun’a ç›kma amaçlar›ndan biridir?

A) I B)II C)III
D) I-II-III E)II-III
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15. I-Erzurum Kongresi
II-Sivas Kongresi
III-Amasya Genelgesi

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri ald›¤› kararlar
bak›m›ndan ulusald›r?

A) I-II B)II-III C)I-II-III
D) II E)III

16. I-Kuvay-› Milliye Birlikleri
II-Milis Birlikler
III-Düzenli ordu

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangilerinin Kurtulufl
Savafl›n›n kazan›lmas›nda rolü vard›r?

A) I B)II-III C)I-II-III
D) I-II E)III

17. I-I.‹nönü Savafl›
II-Sakarya Meydan Savafl›
III-Eskiflehir-Kütahya Savafl›

Yukar›dakilerin hangisi ya da hangilerinde Mustafa
Kemal baflkomutan statüsündedir?

A) II B)I-II C)I-II-III
D) II-III E)I-III

18. Lozan Antlaflmas›nda;
I-Bo¤azlar
II-Ege Adalar›
III-D›fl Borçlar

Konular›nda kararlar al›nm›flt›r. Bu kararlardan hangisi
ya da hangileri daha sonra de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r?

A) I B)II C)III
D) I-II E)I-II-III

19. Osmanl› Devleti afla¤›daki olaylardan hangisinden
sonra resmen sona ermifltir?

A) Mondros Ateflkes Antlaflmas›
B) Lozan Bar›fl Antlaflmas›
C) Saltanat’›n kald›r›lmas›
D) Cumhuriyet’in ilan›
E) Halifeli¤in kald›r›lmas›

20. ‹zmir ve civar›nda etkili olmufl bu olay Aste¤men
Kubilay’›n ölümüyle sonuçlanm›flt›r. Cumhuriyet rejimi-
ni y›kmaya yönelik bu ayaklanma afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Atatürk’e suikast giriflimi
B) Menemen Olay›
C) fieyh Sait Olay›
D) Vagon-Li Olay›
E) Razgart Olay›

21. Afla¤›da e¤itimle ilgili verilen olaylardan hangisi
yanl›flt›r?

A) Osmanl›n›n ilk üniversitesi Darülfünun’dur
B) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi ‹stanbul Üniver-

sitesidir
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu ile e¤itim-ö¤retim tek çat›

alt›nda toplanm›flt›r
D) Köy Enstitüleri Atatürk döneminde aç›lm›flt›r
E) Osmanl› Döneminde Arap Harfleri kullan›l›rd›

22. Yabanc› okullar sorunu konusunda Türkiye
Cumhuriyetine en çok itiraz eden ve Türkiye s›n›rlar›
içerisinde en çok yabanc› okula sahip olan devlet
afla¤›dakilerden hangisidir?

A) ‹ngiltere B)Yunanistan
C) Fransa D)ABD
E) Rusya
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23. I-Sadabat Pakt›
II-Balkan Antant›

Yukar›daki iki olaya da kat›lan devlet afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Türkiye Cumhuriyeti
B) Irak
C) Yunanistan
D) ‹ran
E) Bulgaristan

24. Afla¤›dakilerden hangisi Laiklik ilkesi do¤rultusunda
yap›lan bir yenilik de¤ildir?

A) Halifeli¤in kald›r›lmas›
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
C) Tekke,zaviyelerin kapat›lmas›
D) Medeni kanunun kabulü
E) Aflar vergisinin kald›r›lmas›

25. “Türk ulusunun son yüzy›llarda geri b›rak›lm›fl olan
kurumlar›n› y›karak yerine ulusun en yüksek uygarl›k
gereklerine göre ilerlemesini sürekli olarak sa¤layacak
kurumlar koymakt›r”

Mustafa Kemal’in bu sözleriyle tan›mlad›¤› ilke
afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Ulusçuluk
B) Devletçilik
C) Devrimcilik
D) Cumhuriyetçilik
E) Halkç›l›k

26. I-Soyad› Kanunu
II-fiapka Kanunu
III-Tevhidi Tedrisat Kanunu
IV-Harf ‹nk›lab›

Yukar›daki olaylar›n kronolojik s›ralamas› afla¤›dakiler-
den hangisidir?

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

27. 1926 Ankara Anlaflmas› hangi toprak parças›n›n
Türkiye Cumhuriyetinin elinden ç›kmas›na neden
olmufltur?

A) Musul B)Hatay
C) Ba¤dat D)fiam
E) Batum

28. Atatürk Döneminde d›fl politikada;
I-Yurtta bar›fl dünyada bar›fl ilkesi benimsendi
II-Tam ba¤›ms›zl›k ilkesinden taviz verilmedi
III-Geçmiflteki düflmanlar unutulmay›p kin hep büyüdü

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri d›fl politikada
izlenen yol olmufltur?

A) I-II-III B)II-III C)I
D) I-II E)II

29. Atatürk Döneminde;
I-Türk Tarih Kurumunun kurulmas›
II-fiapka Kanunu
III-Türk Dil Kurumunun kurulmas›
IV-Soyad› Kanunu

Yukar›dakilerden hangisi ya da hangileri Türk Tarihini
ve Türk Kültürünü araflt›rmaya yöneliktir?

A) I-II B)II-IV C)I-III
D) II-III E)III-IV
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30. Önce Erzurum sonra Sivas Kongresi kararlar›yla red-
dedilen “manda ve himaye” yönetimleri afla¤›daki ilkel-
erden hangisiyle çeliflir?

A) Halkç›l›k
B) Laiklik
C) Demokrasi
D) Ba¤›ms›zl›k
E) Devrimcilik

31. Afla¤›dakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun
sonuçlar› aras›nda gösterilemez?

A) Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde da¤lar›n k›y›ya
paralel uzanmas›

B) Antalya’da denize girilirken, A¤r› Da¤›’n›n zirvesinin
karla kapl› olmas›

C) Akdeniz k›y›lar›nda deniz suyu s›cakl›¤›n›n
Karadeniz’den yüksek olmas›

D) Ortalama yükseltisinin fazla, yer flekillerinin engebeli
olmas› 

E) Ankara’n›n Samsun’dan k›fl›n daha so¤uk, yaz›n daha
s›cak olmas›

32. I. Ergene Ovas› 
II. Konya Ovas› 
III. Bafra Ovas›
IV. Malatya Ovas›
Renklendirme yöntemiyle haz›rlanm›fl bir Türkiye fiziki
haritas›nda yukar›da verilenlerden hangi ikisi ayn› ren-
kle gösterilir?

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

33.
Ocak Temmuz Ortalama

I 1.8 30.4 15.9
II 8.6 28.1 17.6
III -8.3 19.2 6.0

Yukar›da ocak ve temmuz ay› s›cakl›k ortalamalar› ile
y›ll›k ortalama s›cakl›k de¤erleri verilen flehirler
afla¤›dakilerden hangisinde do¤ru olarak verilmifltir?

I II III  
A)     ‹zmir             Urfa                    Kars
B)     Kars        Urfa                   ‹zmir
C)     ‹zmir      Kars                   Urfa
D)     Urfa       Kars                  ‹zmir
E)     Urfa     ‹zmir                  Kars

34. Yazlar› s›cak ve kurak, do¤al bitki örtüsü bozk›r olan ve
tah›l tar›m›n›n yayg›n olarak yap›ld›¤› bir bölge için
afla¤›daki yarg›lardan hangisi kesin do¤ru olur? 

A) Akarsular›n uzunluklar› fazla de¤ildir.
B) Bitki örtüsü yaz boyu yeflil kal›r
C) Büyükbafl hayvanc›l›k yayg›nd›r.
D) Yer flekilleri fazla engebelidir.
E) Küçükbafl hayvanc›l›k yayg›nd›r.

35. Türkiye’deki akarsular›n ulafl›m ve tafl›mac›l›¤a
elveriflli olmamas›nda;
I - Jeolojik bak›mdan genç ve yüksek bir ülke olmas›
II - Yer flekillerinin engebeli ve da¤l›k olmas› 
III - Akarsu rejimlerinin düzensiz olmas›
IV -  ‹klim çeflitlili¤inin fazla olmas›

özelliklerinden hangileri etkili olmufltur?

A) I ve II       B) III ve IV      C) Yaln›z IV 
D) Yaln›z III E) I ve IV   
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36. Türkiye’de k›rsal kesimden kentlere do¤ru olan göç-
lerin nedenleri aras›nda; 

I- K›rsal kesimde arazilerin miras yoluyla bölünmesi  
II- Tar›mda makine kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla

köylerde iflgücü talebinin azalmas›
III- Köylerden flehirlere göçün h›zlanmas› sonucu tar›mda

verimin azalmas› 
IV- Sulaman›n yayg›nlaflmas›yla nadas alanlar›n›n

ortadan kalkmas›

ifadelerinden hangileri gösterilemez?

A) I ve II         B) II ve III      C) Yaln›z III  
D) I ve IV E) III ve IV

37. Türkiye haritas› afla¤›daki ölçeklerden hangisiyle çizil-
di¤inde ka¤›t üzerinde daha az yer kaplar?

A) 1/ 2 500 000                B) 1/ 800 000
C) 1/1 000 000       D) 1/1 500 000
E) 1/500 000

38. Aral›k ay›nda afla¤›daki flehirlerimizden hangisinde
gündüz süresi daha k›sa olur?

A) Samsun    B) Konya C) Kars 
D) Antalya E) Bursa

39. Nüfus art›fl› ve flehirleflmeye paralel olarak çevre
kirlili¤inde de belirgin art›fl gözlenmektedir. Türkiye’nin
flehir ve sanayi merkezlerinin konumu dikkate
al›nd›¤›nda afla¤›daki akarsulardan hangisinin
sular›n›n daha kirli olmas› beklenir?

A) F›rat B) Çoruh C) Kura
D) Sakarya E) Dicle

40. Türkiye’de tah›l tar›m› yap›lan yörelerde son y›llarda
endüstri bitkileri tar›m›n›n da yap›labilmesi afla¤›dakil-
erden hangisinin sonucunda gerçekleflen bir durum-
dur?

A) ‹klim flartlar›n›n de¤iflmesinin
B) Sulama imkanlar›n›n artmas›n›n
C) Makinal› tar›m›n yayg›nlaflmas›n›n 
D) Gübre kullan›m›n›n artmas›n›n 
E) Tah›l ürünlerine olan talebin azalmas›n›n

41. Göç veren yörelerde kad›n nüfus oran›, göç alan
flehirlerde ise erkek nüfus oran› daha fazlad›r. 
Buna göre afla¤›daki yörelerimizden hangisinde kad›n
nüfus oran› daha fazlad›r?

A) Çukurova 
B) Ergene Havzas›
C) Rize Yöresi
D) Yalova-‹zmit çevresi
E) ‹zmir-Manisa yöresi 

42.  Adana, Antalya, ‹zmir ve Çanakkale illeri   afla¤›daki
özelliklerden hangisi bak›m›ndan daha fazla benzerlik
gösterirler?                                                 

A) Nüfus Say›lar›
B) ‹klim özellikleri
C) Yeralt› kaynaklar›
D) Da¤lar›n k›y›ya göre konumu
E) K›y› ile iç kesimler aras›ndaki ulafl›m imkanlar›

43.  Türkiye’de demir, krom, boksit, mermer, bor mineralleri
vb. birçok madenin zengin rezervleri vard›r. 

Ülkemizde maden çeflitlili¤inin fazla olmas› afla¤›dakil-
erden hangisiyle aç›klanabilir? 

A) Tektonik yap› ve jeolojik özelliklerinin
B) Yer flekillerinin engebelili¤inin
C) Orta Kuflakta yer almas›n›n
D) Ortalama yükseltisinin fazla olmas›n›n
E) ‹klim ve bitki çeflitlili¤inin fazlal›¤›
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44. Türkiye’nin yer flekillerinin ana hatlar› dikkate
al›nd›¤›nda, afla¤›daki flehirler aras›nda yap›m› plan-
lanan  karayolu veya demiryolunun   km.ye olan inflaat
maliyeti hangisinde daha az olur?   

A) Antalya-Konya
B) Trabzon- Gümüflhane
C) Ankara – Eskiflehir
D) Adana – Kayseri
E) Bolu –Zonguldak   

45. Tar›m ürünlerinin yetiflme flartlar›n› iklim belirler.
Ancak her bitkinin arad›¤› do¤al ortam, s›cakl›k ve nem
iste¤i farkl›d›r. 
Buna göre Türkiye’de afla¤›daki tar›m ürünlerinden
hangilerinin do¤al yetiflme alanlar› en dard›r?

A) Bu¤day-Zeytin-Çay
B) Elma- Üzüm-F›nd›k
C) ‹ncir-Tütün- Pamuk
D) Kay›s›-Muz-fiekerpancar›
E) Muz-Çay-Portakal

46. Türkiye’de extansif hayvanc›l›k geleneksel metotlarla
yap›l›r ve iklim flartlar›na ba¤›ml›l›k gösterir. Entansif
hayvanc›l›kta ise modern yöntemler kullan›ld›¤›ndan
do¤al flartlardan fazla etkilenmez.
Buna göre ülkemizde besi (ah›r) hayvanc›l›¤› ve kümes
hayvanc›l›¤›n›n geliflmesi öncelikle afla¤›dakilerden
hangisiyle daha fazla ilgilidir?

A) Hayvanc›l›kla ilgili bilgilenme düzeyi 
B) Mera ve otlaklar›n verimlili¤i
C) ‹klim flartlar›n›n elverifllili¤i
D) Tüketim merkezlerine yak›nl›k
E) Yer flekillerinin elveriflli olmas›

47. ‹ç Anadolu ile Do¤u Anadolu Bölgeleri  aras›nda
afla¤›dakilerden hangisi bak›m›ndan daha fazla benz-
erlik gözlenir? 

A) Ya¤›fl miktar›
B) Yer alt› zenginlikleri
C) Ulafl›m ve yol yap›m› maliyeti
D) Volkanik arazilerin yayg›nl›¤›
E) Yer flekilleri ve yükseltinin fazlal›¤›  

48.
I. Göl yüzeylerindeki donma süresinin Do¤u Anadolu’da

fazla, Bat› Anadolu’da az olmas›.
II. Türkiye’de kuzeyden esen rüzgarlar›n hava s›cakl›¤›n›

düflürmesi
III. Mersin’in ortalama s›cakl›¤›n›n, ‹stanbul’dan fazla

olmas›
IV. Akdeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin Toros

da¤lar›n›n yamaçlar›na bol ya¤›fl b›rakmas› 

Yukar›da verilenlerden hangileri yükseltinin s›cakl›k
üzerine etkilerine örnek gösterilebilir?

A) Yaln›z I        B) I ve II         C) II ve III
D) III ve IV      E) I ve IV

49. Türkiye’de nüfus da¤›l›fl›nda afla¤›dakilerden
hangisinin etkisi en fazlad›r?

A) Sanayi tesisleri
B) Tar›m topraklar›n›n verimlili¤i
C) ‹klimin flartlar›
D) Turizm potansiyeli
E) Do¤al güzellikler 

50. Afla¤›daki turistik alanlardan hangisi Akdeniz
Bölgesi’nde yer almaz?

A) K›z Kalesi
B) Pamukkale Travertenleri
C) Cennet – Cehennem Obru¤u
D) Aspendos Antik Tiyatrosu
E) Side ve Perge Antik yerleflmeleri
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51. Yasama  ve yürütme kuvvetlerinin yumuflak ve dengeli
biçimde ayr›ld›¤› rejim afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Meclis hükümeti
B) Parlamenter rejim
C) Baflkanl›k hükümeti
D) Mutlakiyet
E) Teokrasi

52. Afla¤›dakilerden hangisi ile temel hak ve özgürlüklerin
s›n›rland›r›lmas› mümkündür?

A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Kanun hükmünde kararname
D) ‹ç tüzük
E) Kanun

53. Anayasa de¤iflikli¤inin flekil bak›m›ndan bozuk olmas›
halinde iptal davas›n›n yay›n tarihinden itibaren kaç
gün içinde aç›lmas› gerekmektedir?

A)   10 B) 15     C)  30     
D)  60         E) 90

54. 1982 Anayasas›na göre yürütme yetkisi ve görevi
afla¤›dakilerden hangisi taraf›ndan yerine getirilir?

A) Cumhurbaflkan›
B) Cumhurbaflkan› ve bakanlar kurulu
C) Bakanlar
D) Valilikler ve  Bakanlar Kurulu
E) Bakanlar Kurulu

55. Bakanlar Kuruluna  KHK ç›karma yetkisi ne zaman ver-
ilmifltir?

A) 1924 Anayasas› ile
B) 1961 Anayasas› ile (1971 de¤iflikli¤i)
C) 1982 Anayasas› ile
D) 1987 de¤iflikli¤i ile
E) 1921 Anayasas› ile

56. Bir bakan›n cezai sorumlulu¤u do¤uracak denetim
mekanizmas›, afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Soru B) Gensoru
C) Meclis Araflt›rmas› D) Meclis Soruflturmas›
E) Meclis görüflmesi

57. Anayasa Mahkemesi Üye Say›s› Afla¤›dakilerden
hangisinde do¤rudur?

A) 8 as›l 4 yedek üye
B) 10 as›l 4 yedek üye
C) 11 as›l 4 yedek üye
D) 12 as›l 6 yedek üye
E) 14 as›l 4 yedek üye

58. Görev s›ras›nda güvenoyunu afla¤›dakilerden hangisi
isteyebilir?

A) Bakanlar Kurulu 
B) Devlet denetleme kurulu
C) Meclis baflkan›
D) Cumhurbaflkan›
E) Baflbakan

59. Hakimler ve savc›lar yüksek kurulu üyelerini afla¤›dak-
ilerden hangisi belirler?

A) Dan›fltay
B) Yarg›tay
C) Cumhurbaflkan›
D) Adalet Baflkan›
E) Anayasa mahkemesi

60. Devlet denetleme kurulu afla¤›dakilerden hangisine
ba¤l›d›r?

A) Baflbakanl›¤a 
B) Devlet planlama Teflkilat›na
C) ‹çiflleri Bakanl›¤›na
D) Adalet Bakanl›¤›na
E) Cumhurbaflkanl›¤›na

TEST B‹TT‹.
CEVAPLARINIZI KONTROL ED‹N‹Z.


