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1.– 4.  SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

Ali, Burak, Cem, Deniz, Efe ve Fatih bir Türkçe 
öğretmeninden haftanın farklı günlerinde özel 
ders almaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler 
verilmiştir:  

 • Hiç kimse pazartesi günü ders almamakta-
dır.  

 • Deniz, cumartesi günü ders almaktadır.  

 • Ali’nin dersi, Cem’in dersinden 1 gün sonra-
dır.  

 • Efe’nin dersi, Burak’ın dersinden 1 gün ön-
cedir. 

 

1. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak yanlıştır?  
 

A) Cem’in dersi perşembe günüdür. 

B) Fatih’in dersi cumartesi günüdür. 

C) Burak’ın dersi çarşamba günüdür. 

D) Burak’ın dersi Cem’in dersinden sonraki bir 
gündedir. 

E) Ali’nin dersi Burak’ın dersinden önceki bir 
gündedir. 

 

2. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi 
kesin olarak doğrudur?  
 

A) Ali’nin dersi cuma günüdür.  

B) Cem’in dersi perşembe günüdür.  

C) Fatih’in dersi salı günüdür.  

D) Efe’nin dersi Cem’in dersinden önceki bir 
gündedir.  

E) Fatih’in dersi Burak’ın dersinden sonraki bir 
gündedir.  

 

3. Bu bilgilere göre, dersinin cuma günü olma 
olasılığı olanlar aşağıdakilerin hangisinde 
birlikte verilmiştir?  

A) Ali, Cem 

B) Burak, Ali 

C) Efe, Cem 

D) Burak, Efe, Fatih 

E) Burak, Cem, Fatih 

4. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisinin 
ders aldığı gün kesin olarak bilinmektedir?  
 

A) Fatih B) Burak C) Cem 

D) Efe E) Ali 

 

 

 

 

5.– 8. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

Kolesterol, hayvanların vücut dokularındaki hüc-
re zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşı-
nan bir sterol, yani bir steroid ve alkol birleşimi-
dir. Daha düşük miktarlarda bitkilerde de bulu-
nur. İlk defa 1754'te safra taşlarında kolesterol 
bulunduğu için bu maddenin ismi Yunanca 
chole- (safra) ve steros (katı) sözcükleri ile kim-
yadaki -ol ekinden türetilmiştir. Kolesterol, özel-
likle hayvansal gıdalarda bulunur ama vücuttaki 
kolesterolün ancak ufak bir kısmı gıda kaynaklı-
dır, çoğu vücut tarafından sentezlenir. Vücudun 
her hücresinde bulunmakla beraber, onun sen-
tezlendiği veya hücre zarlarının daha çok olduğu 
organ ve dokularda, örneğin karaciğer, omurilik 
ve beyinde, ayrıca ateromlarda, kolesterolün 
yoğunluğu daha yüksektir. Kolesterol, kanda 
normalden fazla bulunması halinde damarlarda 
birikerek damar sertleşmesine yol açar. Bazen 
de safra pigmentleri ile birleşerek safra taşları-
nın oluşumunda rol oynar. Kolesterol pek çok 
biyokimyasal reaksiyonda yer almasına rağmen 
özellikle lipoproteinlerin kolesterolü taşıma bi-
çimleri ve kandaki kolesterol düzeyleriyle kalp 
hastalıkları arasındaki bağlantıdan dolayı bilinir 
ki bu düzey yükselirse kalp tekleyebilir. Vücut, 
kolesterolü kullanarak hormonlar, D vitamini ve 
yağları sindiren safra asitlerini üretir. Bu işlemler 
için kanda çok az miktarda kolesterol bulunması 
yeterlidir. Eğer kanda fazla miktarda kolesterol 
varsa kan damarlarında birikir ve sertleşmeye, 
daralmaya yol açar. Daralmalarda damar duva-
rında biriken tek madde kolesterol değildir; ak-
yuvarlar, kan pıhtısı,kalsiyum gibi maddeler de 
birikir. Bu daralmaya halk arasında damar sertli-
ği, damar kireçlenmesi de denir.  
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5. Bu parçaya göre kolesterolle ilgili olarak, 

 I. ilk olarak kim tarafından fark edildiği, 

 II. hangi organlarda daha yoğun şekilde bulun-
duğu, 

 III. vücutta hangi hastalıklara yol açtığı, 

 IV. hangi yiyeceklerin kolesterolü yükselttiği 

yargılarından hangileri çıkarılabilir? 
 

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. 

D) III. ve IV. E) IV. ve V. 

 

 

 

 

 

6. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur? 
 

A) Kolesterol sözcüğünün anlamı nedir? 

B) Vücut, kolesterolü kullanarak ne gibi işlemler 
yapar? 

C) Kolesterolün yol açtığı hastalıklar halk ara-
sında nasıl adlandırılmaktadır? 

D) Kolesterol hangi maddelerin birleşiminden 
oluşmaktadır? 

E) Yüksek kolesterolün yol açtığı hastalıklar 
nasıl tedavi edilir? 

 

 

 

 

 

7. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz? 
 

A) Lipoproteinlerin kolesterolü taşıma biçimleri 
kalbe zarar verebilir. 

B) Vücudun kolesterolü kullanarak ürettikleri 
için kandaki kolesterolün normalden fazla 
bulunması gerekir. 

C) Kolesterol ara sıra safra pigmentleriyle de 
birleşerek safra taşı oluşumuna yol açabilir. 

D) Vücuttaki kolesterolün çoğu, vücut tarafın-
dan sentezlenerek ortaya çıkar.  

E) Kolesterol, vücuttaki birçok kimyasal reaksi-
yonda yer almaktadır. 

8. (I) Halk ozanı, kendisinin bir halk adamı olduğu-
nun farkındadır. (II) Bunu bildiği için de içinde bir 
yalın söyleyiş kaygısı taşır. (III) Yalın yazarak 
eserlerinin gelecek yüzyıllara uzanmasını, ken-
disi öldükten sonra adının anılmasını yani kalıcı 
olmayı ister. (IV) Bir halk adamı geleceğe imza 
atma isteği duyuyorsa gerçek bir sanatçı sayılır. 
(V) Yoksa eserlerinde bir güzellik, hoşluk bulun-
sa bile bu güzellik gelip geçici olur. (VI) İstenile-
rek, düşünülerek ortaya konulmuş bir güzellik 
değildir bu. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf hangi cümleyle başlar? 
 

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

 

9. (I) Bazı eleştirmenler, “Voltaire, şiirlerini yazar-
ken 350 bin sözcük kullanmıştır; Türkçeyi en 
zengin ve en iyi şekilde kullananlardan biri olan 
Yaşar Kemal’in ise romanları 4 bin sözcüğü bile 
geçmez.” görüşünü savunur. (II) Bu görüş, 
Türkçenin Fransızcaya oranla daha az sözcük 
içermesi açısından doğru olabilir. (III) Ama bu 
durum, Türkçenin daha yetersiz olduğu anlamı-
na gelmez. (IV) Eserlerini yazarken iyi bildikleri 
bir yabancı dili seçen sanatçılarımızı anlayabili-
yorum. (V) Çünkü Türkçe, az sözcükle çok şey 
anlatılabilen yani özlü bir dildir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

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

 

10. Saha içerisinde futbolcular, ligden düşmeleri 
kesinleşmiş olmasına rağmen büyük bir müca-
dele örneği gösterdi ve hepsi galibiyete karınca 
kararınca katkıda bulunmak için sahada basma-
dık yer bırakmadı.  

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün cümleye 
kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde var-
dır? 
 

A) Olgun bir davranış gösterdi ve kendisine 
yaptığımız bu şakaya gülüp geçti.  

B) Sınavı kazanmak için çok çalıştı ve istediği 
bölüme girmeyi başardı. 

C) Bu konuda bizim işimize yarayacak bütün söz-
leri söyleyerek epey yol almamızı sağladı. 

D) Bu konuda yapabileceğim şeyler bununla sı-
nırlı, dedi ve son noktayı koydu.  

E) Hazırlayacağımız edebiyat dergisine elinden 
geldiği kadar yardım etmeye çalışmıştı. 
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11. - 12. SORULARI AŞAĞIDAKİ KONUŞ-
MA METNİNE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 I. Emekli oluyormuşsunuz, doğru mu? 

 II. Ne yazık ki… Kalemim elimde, gözlerim 
beyaz kâğıtta hâlâ ama bırakıyorum. Ne de 
olsa hayatın kendisi, hayata tutunuşum be-
nim için yazmak. Gerçekten çok zor olacak. 

 I. Bu duyguları bilirim, yıllar önce ben de ya-
şamıştım aynı durumu. 

 II. Bir insanın tutkunu olduğu bir şeyi bırakma-
sı, sıradan bir olay değilmiş. Kişiliğimin şekil-
lenmesinde, hayatı yorumlamamda, anlaşıl-
mamda ve insanlara kendimi anlatmamda, 
tanınmamda, sevilmemde etkisi olan, bende 
derin izler bırakan bir tutkuyu terk etmek… 
Çevremdeki insanların mesleklerini yerine 
getirirkenki hallerine bakıyorum da yazmak, 
benim için bambaşka bir eylem haline gel-
miş. 

 I. ----. 

 II. Yok, ben öyle düşünmüyorum, işin doğrusu 
düşünmek istemiyorum. 

 I. Neyse boş ver! Şimdi ne desem kabullen-
men zor. Ben de başta aynı duyguları yaşa-
dım ama yazmayı bıraktıktan sonra hayata 
hep sırtımı döndüm. 

 

 

 

 

11. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere 
düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 
 

A) Emekliliğinde bunları hiç düşünme üstelik 
bak, yeni hayatın sana kucak açmış, seni 
bekliyor. 

B) Bugün büyük bir üzüntüyle bıraktığın bu 
mesleğe bir gün sevinçle geri döneceksin. 

C) Mademki bu kadar çok üzülüyorsun, bence 
hiç emekli olma. 

D) Bence “Yazmayı bırakıyorum.” diyen bir in-
san aynı zamanda “Hayata küsüyorum.” da 
demiş olmaktadır. 

E) Her mesleğin kendine özgü vazgeçilmezleri 
vardır bence. 

12. Yukarıdaki konuşmadan, yazmayı bırakan 
kişinin söz konusu mesleğiyle ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? 
 

A) Diğer mesleklerden daha üstün gördüğü  

B) Çok severek yaptığı 

C) Kendisi üzerinde birçok etkiye sahip olduğu 

D) Onun sayesinde bazı şeyleri gerçekleştirdiği 

E) Bırakmak zorunda olduğu 

 

 

13. Kitap okumayı çok severim ama bir kitabı oku-
duktan sonra o kitabın bana “Bunu bir kez daha 
okumalıyım.” dedirtmesini isterim çünkü iki kez 
okunmaya değmeyen bir kitap, bir kez okunma-
ya da değmez. Örneğin Victor Hugo’yu, Tols-
toy’u okumak beni daha büyük bir insan yaptı, 
değiştirdi, geliştirdi. Okuduğum kitabın bana bu-
nu hissettirmesini isterim; kitap bana bir şeyler 
katmalı, beni büyütmeli. Klasikleşmiş yapıtları 
okurken bunu hissediyorum, yıllar sonra bu kita-
bı tekrar okumak istiyorum diye düşünerek oku-
yorum. ----  . 

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına gö-
re, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 
 

A) Çünkü yıllar sonra hangi kitaplardan hoşla-
nacağımı şimdiden söylemenin zor olduğunu 
düşünüyorum 

B) Türk edebiyatının klasiklerini okurken böyle 
bir şey hissetmiyorum genelde 

C) Yıllar sonrasının edebiyat klasiklerini dört 
gözle bekliyorum 

D) O zaman geldiğinde de yine aynı coşkuyla 
okuyacağımı biliyorum bu kitapları 

E) Çünkü okuyacağım kitapları seçmede çok 
güçlük çekiyorum 

 

 

14. I. nisan ayında beş yüz bine yakın 

 II. kitap tutkununu ağırlıyor 

 III. kitap fuarlarından birine 

 IV. ülkemizin önde gelen 

 V. ev sahipliği yapan İzmir, her yıl 

Yukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle 
oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur? 
 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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15. I. Necitius’un ölümden sonra on bin sayfayı 
bulan notları koleksiyoncular tarafından ka-
pışılmıştır. 

 II. Necitius bu değerli notları yazarken kendine 
göre bir şifreleme sistemi geliştirmiş, sözcük-
leri kendine özgü bir biçimde birleştirmiş ve 
bölmüştür. 

 III. Dolayısıyla bu notları o şifreleme sistemini 
çözmeden okumak olanaksızdır. 

 IV. Necitius, bu üstün zekâsını notları daha 
karışık ve okunmaz hâle getirmek için de 
kullanmıştır. 

 V. Buna ek olarak notlardaki tüm kişi ve yer 
isimlerini küçük ve sessiz harflerle yazmıştır. 

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde sıralandığında baştan dör-
düncü cümle hangisi olur? 
 

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

 

 

 

 

 

16.-17. SORULARDA, NUMARALANMIŞ 
CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN 
OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİR-
BİRLERİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREK-
TİĞİNİ BULUNUZ. 

 

 

 

16. I. Balkona çıktığımda çatının üzerinde iki be-
yaz güvercinin yükselip alçalarak, birbirini 
kovalayarak keyifli keyifli uçtuğunu gördüm.  

 II. Onu izleyen başka güvercinler de sayıları 
artarak tek tek havalanmaya başladı.  

 III. Daha sonra da başladılar hep birlikte uyumlu 
bir şekilde uçmaya.  

 IV. Derken apartmanların arasından bir tane, 
sonra bir tane daha güvercin çıktı.  

 V. Çok geçmeden, çatının üzerinde göğün 
maviliğine inat kıpır kıpır, beyaz bir güvercin 
bulutu oluşmuştu. 

 

A) I. ile IV. B) II. ile III. C) II. ile IV. 

D) III. ile IV. E) IV. ile V. 

17. I. Günün birinde Türkçedeki yeni sözcükler 
arasına bir de “yaşantı” sözcüğü eklendi.  

 II. Kimi onunla alay ediyor, kimi de aleyhinde 
söylenip duruyordu.  

 III. Sonra garip bir şey oldu: Yaşantı sözcüğü bu 
kadar olumsuz eleştiriden sonra kulaklara 
hoş gelmeye başladı.  

 IV. İnce ayrım kayboldu ve herkesin her yerde, 
düşünmeden kullandığı bir sözcük hâline 
geldi.  

 V. Bu sözcük, kendisiyle alay edilmiş olmasının 
intikamını alır gibi yerli yersiz kullanılmaya 
başlandı. 

 

A) IV. ile V. B) II. ile III. C) III. ile IV. 

D) I. ile II. E) II. ile IV 

 

 

 

 

18. (I) Teknoloji, özellikle de İnternet teknolojisi,  
hızla geliştikçe iletişim kanalları da artıyor, zen-
ginleşiyor. (II) Dijital iletişim ve özellikle sosyal 
medya, artık birçok kurumun olmazsa olmazla-
rından biri. (III) Diğer ülkelerde olduğu gibi artık 
ülkemizde de kültür ve sanat etkinliğinde bulu-
nan kurumlar, dijital iletişim kanallarını kullanı-
yor. (IV) Otellerin, İnternet sitelerinin, bankala-
rın, galerilerin, fuarların ve festivallerin tanıtımı 
için sosyal medya kanalları, akıllı telefon ve tab-
let bilgisayar uygulamaları bulunmakta. (V) Sö-
zün kısası, kültürel ve sanatsal etkinliklerde, ta-
nıtımlarda ve iletişimde artık sosyal medya yad-
sınamaz şekilde yükselmekte ve ön planda yer 
almakta.  

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 

A) I. cümlede, bir koşula bağlı sonuç verilmiştir. 

B) II. cümlede, kesinlikle olması gereken bir du-
rum dile getirilmiştir. 

C) III. cümlede, teknolojinin kullanımı açısından 
diğer ülkelerin daha üstün olduğu vurgulan-
mıştır. 

D) IV. cümlede, teknolojik olanakları kullanmak-
taki amaçtan söz edilmiştir. 

E) V. cümlede, teknolojik gelişmelerin günü-
müzde inkâr edilemeyecek bir öneme sahip 
olduğu belirtilmiştir. 
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19. Nisan sonuydu, sabah gidip akşam dönmek 
üzere Karaman’daydım. Karaman deyince akla 
iki isim gelir: Karamanoğlu Mehmet Bey ve Yu-
nus Emre. Her ikisinden de güzel izler var Ka-
raman’da. Ama ilk söz, ucu bucağı belli olmayan 
bu yola ait.  İç Anadolu yolculuğu öteki bölgele-
rimize benzemez. Akdeniz, Karadeniz kıvrıla 
kıvrıla; Ege, Marmara ine çıka; Doğu, Güneydo-
ğu döne döne; burası ise düzlük, yine düzlük, 
sonra yine düzlük... Göz alabildiğine uzanan 
düzlük insana, yolun sonunda yeryüzü ile gök-
yüzünün birleşeceği duygusunu verir. Konya’ya 
ulaştığınızda ise hemen ötede yükselen dağlar 
“Yolun sonu!” diye seslenir. Ama sağa dönüp 
Karaman yoluna devam ettiğinizde arada iniş 
çıkışların da olduğu uzun bir düzlük yine uzanı-
verir önünüze. Anadolu’nun tahıl ambarı bu düz-
lükte yükselen tek tük ağaçlar uzun mu uzun bir 
masanın ortasındaki güzel mi güzel bir vazo gi-
bidir.  

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
 

A) Benzetme ve kişileştirmeden yararlanılmıştır. 

B) Düşünceler örneklerle pekiştirilmiştir. 

C) Yinelemelere yer verilmiştir. 

D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. 

E) Betimleyici anlatım ağır basmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. (I) Yazar, kitaptaki resimler ve ilginç bilgilerle 
okuyucuyu, Eski Yunan ve Roma Uygarlıklarına 
uzanan bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. (II) 
Rengârenk, parlak sayfalar arasında gidip gel-
dikçe ve biraz da hayal gücünüzü kullandığınız-
da kendinizi Eski Mısır’da “papirüs” terliklerle 
gezerken ya da Roma’da “toga” giymiş olarak 
bulmanız mümkün. (III) Toga nasıl giyiliyor diye 
kaygılanıyorsanız merak etmeyin kitapta o da 
yazıyor. (IV) Kitabı okuduğunuzda Antik Çağ ile 
şimdiki yaşantınız arasında öyle bir köprü kura-
caksınız ki hem kendi yaşantınızdaki ögeleri An-
tik Çağlarda hem de Antik Çağlardaki yaşantı-
larda kendinizi bulacaksınız. (V) Sizi bu çağlar-
dan alıp günümüze getiren yazar, kitabın so-
nunda da gelecekten de bazı ipuçları vererek si-
ze bir sürpriz hazırlıyor. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış-
tır? 
 

A) I. cümlede, kitabın içeriğinden ve içeriğe 
yardımcı ögelerden söz edilmiştir. 

B) II. cümlede, kitabın okuyucuda, anlatılanları 
yaşıyormuş duygusu uyandırdığından söz 
edilmiştir. 

C) III. cümlede, kitabın bir endişeye de çare ol-
duğundan söz edilmiştir. 

D) IV. cümlede, kitabın okuyucuya günümüzü 
ve geçmişi birleştirme olanağı sunduğundan 
söz edilmiştir. 

E) V. cümlede, kitaptaki konunun dışına çıkıla-
rak kitabın hayal kırıklığı yaratacak şekilde 
bitirildiğinden söz edilmiştir.  

 

 

 

 

21. Türk süsleme sanatlarının en eskilerinden biri 
olan ebru, özel olarak hazırlanmış bir sıvının yü-
zeyinde yine özel olarak hazırlanmış boyalarla 
elde edilen desenin kâğıda geçirilmesiyle oluştu-
rulur. 

Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi 
yoktur? 
 

A) Zincirleme isim tamlaması  

B) Edat 

C) Ad durum eki almış sözcük 

D) Yapım eki almış sözcük 

E) Ek eylem 

 



  DENEME SINAVI - 8 GENEL YETENEK  
 

   6

22. Tarih, olayları insanlardan soyutlayarak anlatır  

  I II 

oysa roman, tarihteki olayları insanlar üzerindeki  

   III     IV 

etkileriyle anlatır, böyle yapmazsa edebiyatın  

 V 

dışına çıkar. 

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili ola-
rak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 

A) I. sözcük, ayrılma durumu eki almıştır. 

B) II. sözcük, zarf-fiil eki almıştır. 

C) III. sözcük, bağlaçtır. 

D) IV. sözcük, ilgi zamiri almıştır. 

E) V. sözcük, isim tamlamasında tamlayan gö-
revindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Doğu Karadeniz’in yaylalarını mutlaka görün. 
Kıyılarda hiç oyalanmadan kartpostallardaki ka-
dar güzel ormanların üzerindeki muhteşem yay-
lalara çıkın. Her biri ötekinden farklı olan yayla-
ların birinden ötekine yürüyün. 

Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi 
yoktur? 
 

A) Kesinlik anlamı veren zarf 

B) Çekimli eylem 

C) Edat 

D) Birleşik zamanlı eylem 

E) Ad durum eki almış zamir 

 

 

24. 24 Nisan Çarşamba günü yaşanan Ay tutulması  

  I II 

İstanbul’da yaşayan pek çok kişi tarafından           

ilgiyle izlendi. Ellerine fotoğraf makinelerini alan  

 III 

birçok insan bu anı ölümsüzleştirmek için          

gökyüzünden gözünü ayırmadı. O anda hep 

 IV 

kuzeyi gösteren Kutup yıldızı da güzel bir  

 V 

görüntünün oluşmasını sağladı. 

Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Yazmaya yeni başlayanların ilk ürünlerini,  

  I 

 kuşların kanat alıştırmasına benzetirim. İlk  

uçuşlarla, kanat alıştırmalarıyla ilgili ne güzel  

 II 

belgeseller yapılmıştır. Bu belgesellerde yavru 
kuşlar uçma aşamasına gelince ilkin başlarını 
yuvalarından dışarı çıkarır, şöyle bir bakarlar 
mavi boşluğa; uçma güdüleri uyanmıştır,  

  III 

cıvıldayıp dururlar. Ama uçmayı göze alamazlar.  

  IV 

Zaten hemen kanat çırpıp uçarlarsa, bu 

  V 

muhteşem belgeseller nasıl çekilir? 

 Bu parçadaki noktalama işaretlerinden han-
gisi gereksiz kullanılmıştır? 
 

A) II. B) V. C) IV. D) III. E) I. 
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26. (I) Otobiyografiden başka bir türde yazarken 
kendimizi göz önüne sermekte pek cömert dav-
ranamayız. (II) İnsanın kendi yaşamını bütün ay-
rıntılarıyla ortaya dökmek konusunda çekinceleri 
vardır. (III)  Yazdıklarımızın tümüyle bize ait sa-
nılmasından, yargılanmaktan, ihanete uğramak-
tan korkarız. (IV) Aslında yazmak biraz da bu 
korkuları aşmakla ilgilidir. (V) Cesareti olan ve 
duygularını düşünceleriyle birleştirebilen her in-
san yazma işinde başarılı olur. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

A) I. cümlenin yüklemi, yeterlik birleşik eylemi-
nin olumsuzuyla kurulmuştur. 

B) II. cümle, kurallı bir eylem cümlesidir. 

C) III. cümle, dolaylı tümleç ve yüklemden 
oluşmaktadır. 

D) IV. cümlenin yüklemi ek eylem almış bir 
isimdir. 

E) V. cümlenin yüklemi yardımcı eylemle ku-
rulmuş bir birleşik eylemden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 

A) Ünlü şairin ölüm haberini radyodan işiten ki-
şiler, bir an sustular. 

B) Sanat yapıtlarının büyüklüğü; alıcısını, izle-
yicisini, okuyucusunu değiştirmesindendir. 

C) Yenebilir otlar, tarih öncesi dönemlerden beri 
Anadolu halkının beslenmesinde önemli bir 
yere sahiptir. 

D) İzmir- Ödemiş yolu üzerindeki birçok çiçek-
çide her türlü süs bitkilerini bulmak müm-
kündür. 

E) Bilimsel çalışmaların temelinde öncelikle 
gerçeği anlama, öğrenme ve araştırma isteği 
vardır. 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yan-
lışı vardır? 
 

A) Mayıs’ta yapılacak kongrede tekrar aday 
olacakmış. 

B) Bu yarımadada yaşayan insanlar nasıl geçi-
niyor acaba? 

C) Türkiye’de yüz ölçümü bakımından en büyük 
illerden birisidir burası. 

D) Kasabadaki pek çok tarihî eser Osmanlı İm-
paratorluğu’ndan kalmaymış. 

E) Dünkü maçta rakip takımın peş peşe attığı 
goller, maçın seyrini değiştirdi. 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi 
geçişli çatılı bir fiildir? 
 

A) Dost kara günde belli olur. 

B) İyi insan sözünün üstüne gelir. 

C) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 

D) Azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır. 

E) Ayağını yorganına göre uzat. 

 

 

 

 

 

 

30. I. Gece yarısı olmuştu ama babam eve daha 
gelmemişti. 

 II. Herkes bir telaş içindeydi düğün gününde. 

 III. Beni arayacakları için telefonun başında 
saatlerce bekledim. 

 IV. Bu tür sorularda önce paragrafı okumalısın. 

 V. Böyle günlerde hiç kimse beni düşünmezdi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi-
lerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından 
aynıdır? 
 

A) I. ve III. B) II. ve III. C) II. ve V. 

D) I. ve IV. E) IV. ve V. 
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31. İki basamaklı iki pozitif doğal sayının toplamı 
127 dir. 

 Buna göre, büyük sayının alabileceği kaç 
farklı değer vardır? 
 

A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

2

2 3 1
5

1 12
7 3

æ ö÷ç ÷ç- +÷ç ÷è ø
-

 

 işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 11 B) 13 C) 14 D) 16 E) 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 
0,1 0,01

0,3

-
 

 işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 0,01 B) 0,03 C) 0,1 

D) 0,3 E) 3 

34. Üç basamaklı (KLM) sayısı iki basamaklı (LL) 
sayısı ile çarpıldığında sonuç 7722 bulunuyor. 

 Buna göre, K + L + M toplamı kaçtır? 
 

A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. x = 3a–1 

 y = 5a+2 

 z = 2a–1 

 olduğuna göre, 30a–1 ifadesinin sonucu aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
  

 

x y z x y z
A) B)

125 50

x y z x y z
C) D)

25 100

x y z
E)

75

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. ( )2 2 8 3 5 3 5⋅ + ⋅ - ⋅ +  

 işleminin sonucu kaçtır? 

 
A) 3 B) 2 3 C) 6

D) 2 6 E) 4 2
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37. VE 38. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Aşağıdaki grafikte beş kişinin yaşları ile ilgili 
bilgiler verilmektedir. 

 

 Kişiler

Yaş

27

 

 

 

 Bu kişilerin yaşları ile ilgili şu bilgiler bilinmekte-
dir. 

 • Ali ile Batu aynı yaştadır. 

 • Can, Batu’dan 3 yaş küçüktür. 

 • Derya, Eda’dan 7 yaş büyüktür. 

 • Eda, Ali’den 4 yaş büyüktür. 

 

 

 

 

 

37. Bu kişiler büyükten küçüğe doğru sıralandı-
ğında baştan 2. sıradaki kişi kim olur? 
 

A) Derya B) Eda C) Ali 

D) Can E) Batu 

 

 

 

 

 

 

38. Buna göre, bu kişilerin yaş ortalaması kaç 
olur? 
 

A) 14,5 B) 15,8 C) 16 D) 17,2 E) 18,4 

39. a ve b pozitif tam sayıları sırası ile 
1 1

ve
4 6

 sayı-

ları ile ters orantılıdır. 

 OBEB(a, b) + OKEK(a, b) = 56 

 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 
 

A) 40 B) 50 C) 60 D) 75 E) 80 

 

 

 

 

 

 

 

40. 9! – 7.(7!) 

 sayısının pozitif tam sayı bölenleri kaç tane-
dir? 
 

A) 180 B) 90 C) 80 D) 60 E) 45 

 

 

 

 

 

 

 

41. 2
3 4

1 1 1
x

3x x

æ ö÷ç ÷ç - =÷ç ÷çè ø
 

 olduğuna göre, x kaçtır? 

 
8 10 4 5

A) B) 1 C) D) E)
9 9 3 3

 

 

 

 

 

 

 

42. Yaşları 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17 olan 8 çocuk-
tan ikisi gruptan ayrıldığında kalan 6 çocuğun 
yaş ortalaması 12 oluyor. 

 Aşağıdakilerden hangisi ayrılan iki çocuktan 
birisinin yaşı olamaz? 
 

A) 17 B) 16 C) 12 D) 8 E) 7 
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43. 19999 . 20001 + 1 

 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Bir mağazada bir pantolon bir gömlekten 30 lira 
pahalıdır. Gömleğe % 20 zam, pantolona % 8 
indirim uygulandığında gömlek pantolondan 6 li-
ra pahalı oluyor. 

 Buna göre, zamla birlikte gömleğin fiyatı kaç 
lira olmuştur? 
 

A) 150 B) 144 C) 140 D) 130 E) 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Toptan kırtasiye ürünleri satan bir işyerindeki 
kalemlerin bir kısmı 6 lı, bir kısmı 10 lu paketler 
halinde paketleniyor. 10 lu paketlerin tamamı 
açılıp 6 lı olarak paketlenirse toplam paket sayı-
sı 20 artıyor. 

 İlk durumda 6 lı paketler 10 lu paketlerin 4 
katı olduğuna göre, paketlenen toplam kalem 
sayısı kaçtır? 
 

A) 1632 B) 1020 C) 950 

D) 680 E) 408 

46. Aşağıdaki formül x yılının ilk gününün haftanın 
hangi günü olduğunu hesaplamakta kullanılır. 

 
x 1 x 1 x 1

t x
4 100 400

- - -
= + - +  

 t  a (mod 7) 

 a  0 ise günlerden Pazar 

 a  1 ise günlerden pazartesi 

 a  2 ise günlerden Salı 

      

 a  6 ise günlerden cumartesi 

 • Bu formülde 
x 1 x 1 x 1

, ,
4 100 400

- - -
 tam sayı ise 

aynen kalır. 

 Tam sayı değilse o sayıdan küçük en büyük tam 
sayı alınır. 

      ( )8 8, 6,2 6, 432,7 432 gibi= = =  

 Buna göre, 1981 yılının 1 Ocak günü hangi 
gündür? 
 

A) Salı B) Çarşamba 

C) Perşembe D) Cumartesi 

E) Pazar 

 

 

 

 

 

47. 3x = 15y 

 25y = 81 

 olduğuna göre, x – y farkı kaçtır? 

 
1 3 5

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

 

 

 

 

 

48. m 3
4

2k
n 1

3
4k

+
=

-
=

 

 olduğuna göre, 2n – 3m ifadesinin değeri 
kaçtır? 
 

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7 
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49. 2x 1, 1 x 1
f(2x 3)

2x, 1 x 5

ìï + - £ £ï- = íï < £ïî
 

 olarak tanımlanıyor. 

 f(–1) + f(5) + f(0) 

 işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. A, B, C isimli üç yarış atının 1000 metrelik bir 
koşu pistini tamamlama süreleri ile ilgili aşağı-
daki bilgiler veriliyor. 

 • A ile B toplam 150 saniyede tamamlıyor. 

 • B ile C toplam 135 saniyede tamamlıyor. 

 • A ile C toplam 145 saniyede tamamlıyor. 

 Buna göre, bu atların yarışı bitirme sırası 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir? 
 

 1.  2.  3. 

A) A  B  C 

B) C  B  A 

C) B  C  A 

D) A  C  B 

E) C  A  B 

 

 

 

 

 

 

 

51. Bir manav 5 tane limon satarak 7 tane limo-
nun parasını çıkarmış olduğuna göre, bu 
manavın kârı yüzde kaçtır? 
 

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 

 

52. x, y, z gerçel sayılar, 

 (x . y) + z = 0 

 y . z < 0 

 x – z < 0 

 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur? 
 

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

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

 

 

53. R gerçel sayılar kümesini göstermek üzere,  
R × R kartezyen çarpım kümesi üzerinde bir  
işlemi 

 (x, y)  (m, n) = (x – n, y + m)  

 biçiminde tanımlanıyor. 

 Buna göre, 

 (a, b)  (3, 2) = (–1, 0)  (a, b) 

 eşitliğini sağlayan (a, b) sıralı ikilisi için a . b 
çarpımı kaçtır? 
 

A) 2 B) 1 C) –1 D) –2 E) –3 

 

 

54. 60 ailenin oturduğu bir sitede ailelerin % 40’ı A 
gazetesini, % 50 side B gazetesi okumaktadır. 

 Bu sitede hem A, hem de B gazetesi okuyan 
15 aile olduğuna göre, A ya da B gazetelerini 
okumayan kaç aile vardır? 
 

A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23 

 

 

55.

I II III  

 5 farklı boncuğun tamamı yukarıdaki abaküse 
takılacaktır. 

 II. çubuğa 1, diğer iki çubuğa da en az birer 
boncuk takılacak şekilde kaç farklı paylaşım 
yapılabilir? 
 

A) 70 B) 60 C) 50 D) 45 E) 40 
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56. – 58. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Bir dernek toplantısına katılan kişilerin meslekle-
rine göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde göste-
rilmiştir.  

 Tablo grafikte katılan kişilerin cinsiyetlerine göre 
sayılarının bazıları verilmiştir.  

I. Daire grafikte toplantıya katılan kadınların 
mesleklerine göre dağılım yüzdesi gösterilmiştir. 

II. Daire grafikte ise toplantıya katılan erkeklerin 
mesleklerine göre dağılım yüzdesi gösterilmiştir. 

 

Meslek Kadın Erkek 

Öğretmen  36 

Avukat 80  

Doktor 100  

Esnaf  60 

Mühendis   

 

Öğretmen

Doktor

Avukat

Esnaf

I II

Mühendis

% 24

% 20

% 10

Öğretmen

Doktor

Avukat

Esnaf

Mühendis

% 40

% 18

 

 

56. Bu toplantıda kaç tane esnaf kadın vardır? 
 

A) 125 B) 150 C) 160 D) 170 E) 180 

 

 

57. Bu toplantıda kadın öğretmenlerin sayısı erkek 
avukatların sayısına eşittir. 

 Buna göre, bu toplantıda kaç tane erkek 
doktor vardır? 
 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 30 E) 36 

 

 

58. I. ve II. grafiklerdeki kadın ve erkek esnafları 
gösteren daire dilimlerinin merkez açıları 
toplamı kaçtır? 
 

A) 180 B) 195 C) 200 D) 210 E) 220 

59. D C

E F

A L B6

10

 

 Şekilde, ABCD paralelkenar, EFCD dikdörtgen 
B, dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktasıdır. 

 |AD| = 10 cm, |LB| = 6 cm  

 Yukarıdaki verilere göre, Alan(EFCD) kaç 
cm2 dir? 
 

A) 170 B) 176 C) 180 D) 188 E) 192 

 

 

 

 

60.

A

D

C

B

O

y

x
 

 ABCD bir kare 

 OAB üçgen 

 A(2, 10), B(10, 2) 

 Yukarıdaki verilere göre, 
A(OAB)

A(ABCD)
 kaçtır? 

 
1 3 3 3 5

A) B) C) D) E)
8 16 8 4 6

 

 

 

 

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. 
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1. I. Yöneticilerin halka hesap vermesi niteliğini 
taşır. 

 II. Kağanın ve halkın karşılıklı olarak görevlerini 
belirtir. 

 III. Türk milleti ifadesinin geçtiği ilk Türkçe me-
tindir. 

 Yukarıdakilerden hangileri Orhun Yazıtla-
rı’nın özellikleri arasında gösterilebilir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yanız III 

D) I ve II E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

2. I. Memlükler 

 II. Karahanlılar 

 III. Büyük Selçuklular 

 Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinde 
“Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı 
görülmemiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) II ve III 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu 
Devleti’nde görülen ahilik teşkilatının yetkile-
rinden biri değildir? 
 

A) Haksız rekabeti önlemek 

B) Esnaftan vergi toplamak 

C) Üretimin kalitesini denetlemek 

D) Meslekî eğitim vermek 

E) Kendi başkanlarını seçmek 

 

4. Osmanlı Devleti’nde has, zeamet ve tımar 
defterlerini tutma görevi aşağıdakilerden 
hangisine aittir? 
 

A) Şeyhülislam 

B) Defterdar 

C) Kazasker 

D) Nişancı  

E) Sadrazam 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi Tımarlı Sipahi’nin 
görev ve sorumluluklarından biri değildir? 
 

A) Cebelü denilen atlı asker yetiştirmek 

B) Devlete düzenli olarak vergi ödemek 

C) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak 

D) Bölgesinin asayiş ve güvenliğini sağlamak 

E) Yetiştirdiği askerlerle birlikte savaşlara katıl-
mak 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Osmanlı Devleti’nde görülen, 

 I. vakıf, 

 II. dirlik, 

 III. ocaklık 

 arazilerinden hangilerinin kullanım amacı 
değiştirilemezdi? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I ve III 
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7. Osmanlı Devleti’nde görülen, 

 I. Lale, 

 II. Köprülüler, 

 III. Fetret, 

 IV. Tanzimat 

 dönemlerinden hangilerinde Batılılaşma 
çabalarının görüldüğü söylenebilir? 
 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV 

D) I, II ve IV E) I, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile ilk kez 
Müslüman olmayan vatandaşlarına, 

 I. inanç serbestliği, 

 II. kanun önünde eşitlik, 

 III. özel mülkiyet 

 haklarından hangilerini tanımıştır? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 

D) II ve III E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi 
ilk kez II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur? 
 

A) İtfaiye teşkilatı 

B) Devlet matbaası 

C) Memleket sandıkları 

D) Nizamiye mahkemeleri 

E) Posta teşkilatı  

10. Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde 
Yunanlılar bağımsızlığını kazanan ilk Balkan 
ulusu olmuştur? 
 

A) III. Selim B) Abdülmecid 

C) II. Mahmut D) Abdülaziz 

E) II. Abdülhamit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. I. Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesi 

 II. 31 Mart Olayı’nın çıkması 

 III. Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine bırakılması 

 IV. Bab-ı Ali Baskını’nın yapılması 

 Yukarıdakilerden hangileri I. Balkan Savaşı 
sırasında meydana gelen gelişmeler arasın-
da gösterilebilir? 
 

A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve IV 

D) I, II ve IV E) II, III ve IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda, 

 I. Suriye, 

 II. Mısır, 

 III. Elviye-i Selase 

 bölgelerinden hangilerini kaybetmiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
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13. Millî Mücadele Dönemi’nde düzenlenen Sivas 
Kongresi hangi yönüyle diğer kongrelerden 
ayrılır? 
 

A) İstanbul Hükûmeti’ne karşı çıkması 

B) Manda ve himayeyi reddetmesi 

C) Yurdun tamamından gelen delegelerin katıl-
ması 

D) M. Kemal Paşa’nın başkanlık yapması 

E) Bütün yurdu ilgilendiren kararlar olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. İtilaf Devletlerince İstanbul’un resmen işgal 
edilerek Mebuslar Meclisinin dağıtılması, 

 I. TBMM’nin açılması, 

 II. Kuvayımilliye birliklerinin kurulması, 

 III. Ulusal cemiyetlerin kurulması 

 gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. I. TBMM yasama ve yürütme güçlerini kendi-
sinde toplamakla, 

 I. fikir ayrılıklarından kaynaklanacak olan grup-
laşmaları önlemek, 

 II. ülke yönetiminde tek otorite olmak, 

 III. halkın yönetime katılımını arttırmak 

 amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek 
istemiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 

16. TBMM’nin İtilaf Devletlerince Londra Konfe-
ransı’na davet edilmesinde; 

 I. I. İnönü Savaşı’nın kazanılması 

 II. İtalya’nın ara buluculuk yapması 

 III. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nın 
imzalanması 

 gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Ant-
laşması’nın sonuçlarından biri değildir? 
 

A) Yeni Türk devletinin ekonomik ve siyasi ba-
ğımsızlığının sağlanması 

B) Azınlıkların Türk uyruklu olduğunun kabul 
edilmesi 

C) Uluslararası Boğazlar Komisyonu’nun kaldı-
rılması 

D) Yeni Türk devletinin ekonomik gelişmesinin 
önündeki engellerin kaldırılması 

E) Kurtuluş Savaşı’nın resmen sona ermesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. • Şeyhülislamlık makamının lağvedilmesi 

 • Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması 

 gelişmeleri aşağıdakilerden hangisi ile aynı 
gün görüşülerek karara bağlanmıştır? 

A) Saltanatın kaldırılması 

B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi 

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 

E) Halifeliğin kaldırılması  
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19. I. Serbest Cumhuriyet Partisi 

 II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi 

 III. Demokrat Parti 

 Yukarıdaki partilerden hangileri rejim karşıtı 
isyanlar nedeni ile kapatılmıştır? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk kadınına 
verilen, 

 I. istediği mesleğe girebilme, 

 II. seçme ve seçilme, 

 III. çocuğunun vesayetini alma 

 haklarından hangileri Medeni Kanun’un kap-
samındadır? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Ted-

risat Kanunu ile, 

 I. yabancı okulları kapatmak, 

 II. dinin eğitim üzerindeki etkisini azaltmak, 

 III. eğitim öğretim ilkelerinde birlik sağlamak 

 amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek 
istenmiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 

22. Türkiye’de gerçekleştirilen, 

 I. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi, 

 II. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, 

 III. Medeni Kanun’un kabul edilmesi 

 faaliyetlerinden hangileri imtiyazsız, sınıfsız 
ve kaynaşmış bir ülke oluşturmak amacına 
yöneliktir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

23. Almanya ve İtalya’nın saldırgan ve yayılmacı 
politikası, 

 I. Irak, 

 II. Suriye, 

 III. Yunanistan 

 devletlerinden hangileri ile olan sınırlarımızın 
belirlenmesinde etkili olmuştur? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Yönetilenlerin tümünün mecliste temsil 
edilmesi ve yönetenlerin belli bir süre için 
seçilmesi, 

 I. halkçılık, 

 II. cumhuriyetçilik, 

 III. laiklik 

 ilkelerinden hangileri ile doğrudan ilgilidir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve II E) I, II ve III 
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25. Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askerî müdahalesi 
sonucu ülke yönetimini aşağıdakilerden 
hangisi üstlenmiştir? 
 

A) Millî Birlik Komitesi 

B) Millî Güvenlik Konseyi 

C) Yüksek Hâkimler Kurulu 

D) Cumhuriyet Senatosu 

E) Anayasa Mahkemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Hazar Havzası’ndan çıkarılan petrollerin 
dağıtımını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattı, 

 I. Rusya, 

 II. İran, 

 III. Ermenistan 

 devletlerinden hangilerinin karşı çıkmasına 
rağmen hayata geçirilmiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

27. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında, 

 I. Milletler Cemiyeti’nin kurulması, 

 II. Türkiye’nin NATO’ ya üye olması, 

 III. Almanya’da Nazizmin yükselmesi 

 gelişmelerinden hangileri görülmüştür? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) I ve III E) I, II ve III 

28.

K

L

 Haritadaki K ve L kentleriyle ilgili olarak aşa-
ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 

A) 21 Aralık tarihinde L kentinde gündüz süresi 
K kentinden daha uzundur. 

B) 21 Mart tarihinde her iki kentte de Güneş’in 
batış saati aynıdır. 

C) Her iki kentte de ulusal saat ile yerel saat 
arasındaki fark aynıdır. 

D) Başlangıç Meridyeni’ne kuş uçuşu uzaklıkları 
farklıdır. 

E) K kenti yıl boyunca güneşten daha fazla 
enerji alır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. I. Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla 
alamaz. 

 II. Dağların güney yamaçlarında kalıcı kar alt 
sınırı, kuzey yamaçlara göre daha yüksektir. 

 III. Cisimlerin gölge yönü daima güneyi gösterir. 

 IV. 21 Haziran’dan sonra gündüz süreleri uza-
maya başlar. 

 Coğrafi koordinatları göz önüne alındığında 
Türkiye için yukarıdaki ifadelerden hangileri 
doğrudur? 
 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 
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30. 
II

IV
IIII

 Yukarıda haritada verilen II ve III numaralı yerle-
rin, gerçek alanlarıyla izdüşüm alanları arasın-
daki fark, I ve IV numaralı alanlardan daha faz-
ladır. 

 Bu durum aşağıdaki özelliklerin hangisinin 
farklılığıyla açıklanabilir? 
 

A) Toprak türlerinin 

B) Yükselti değerlerinin 

C) Enlem ve boylam derecelerinin 

D) Deprem riskinin 

E) Engebe ve eğimlerinin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Türkiye’deki platoların bir kısmı volkanik mater-
yalin yaygın olduğu alanlardan oluşmuştur. 

 

II

IV

V
III

I

 

 Buna göre, haritada numaralandırılan alanla-
rın hangisinde, bu özelliği taşıyan platolar 
daha geniş yer kaplar? 
 

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

32. Aşağıdakilerin hangisi Kuzey Anadolu Dağ-
ları’yla Toros Dağları’nın ortak özelliklerin-
den biri değildir? 
 

A) Denize bakan yamaçlarda yıllık yağış mikta-
rının daha fazla olması 

B) Karstik şekillerin yaygın olması 

C) Yayla turizminin gelişmiş olması 

D) Akarsuların akış hızlarının yüksek olması 

E) Alp – Himalaya kıvrım dağ sisteminde bu-
lunmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Aşağıdakilerin hangisinin oluşmasında ül-
kemizde yaşanan iklim özelliklerinin etkili ol-
duğu savunulamaz? 
 

A) Çukurova’da yılda birden fazla ürün alınması 

B) Buğday, susam, arpa gibi ürünlerin Karade-
niz kıyı kuşağında fazla üretilememesi 

C) Akdeniz kıyılarında deniz turizmine elverişli 
sürenin uzun olması 

D) Ordu ve çevresinde kivi yetiştirilmesi 

E) İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nın oluşması 
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34. Türkiye nüfusu yıllara göre sürekli artış göster-
mesine karşın, son yıllarda artış hızı giderek 
azalmaktadır. 

 Nüfus artış hızının azalmasına, aşağıda veri-
len faktörlerden hangisinin etkisi olduğu 
söylenemez? 
 

A) Evlilik yaşının yükselmesi 

B) Üniversitede okuyan kişi sayısının artması 

C) Kentleşme oranının artması 

D) Bebek ölümlerinin azalması 

E) Aile planlaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. 2012 verilerine göre, Mersin ilinin nüfusu, Bat-
man ilinden üç kat fazla olmasına karşın aritme-
tik nüfus yoğunluğu Batman ilinde daha fazladır. 

 Bu durum Mersin ilinin hangi özelliğiyle açık-
lanabilir? 
 

A) Tarım alanlarının daha fazla olmasıyla 

B) Yüz ölçümünün daha büyük olmasıyla 

C) Önemli bir liman kenti olmasıyla 

D) Serbest ticaret bölgesi olmasıyla 

E) Dağların geniş yer kaplamasıyla 

 

36. Türkiye’de bazı kentlerin önemli yol kavşakla-
rında bulunmaları büyüme ve gelişmelerinde et-
kili olmuştur. 

 Aşağıdaki kentlerden hangisinde bu etkiden 
söz edilemez? 
 

A) Bayburt B) Malatya 

C) Bolu D) Gaziantep 

E) Afyonkarahisar 

 

 

 

 

 

 

 

37. Yalnızca Güneş’ten gelen enerjiyle ısınan bir 
serada, verimliliği artıran faktörlerin eşit şart-
larda uygulanarak yetiştirildiği bir bitki, aşa-
ğıdaki kentlerin hangisinde daha erken ol-
gunlaşır? 
 

A) Zonguldak B) İzmir 

C) Antalya D) İzmit 

E) Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

38. Türkiye’de buğday tarımı üretiminin % 30’a 
yakını İç Anadolu Bölgesi’nden karşılanır. Konya 
ve Ankara, İç Anadolu’da buğday tarımının yo-
ğun olduğu başlıca illerdir. 

 Buna göre, İç Anadolu’da buğday üretiminin 
yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisi-
nin etkisi daha fazladır? 
 

A) Yüz ölçümünün büyük olması 

B) Doğal yetişme alanının geniş olması 

C) İntansif tarım metodunun yaygın olması 

D) Yıl içinde yağışların büyük bölümünün ilkba-
harda düşmesi 

E) Büyükbaş mera hayvancılığının gelişmemiş 
olmaması 
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39. Muson ikliminin etkili olduğu alanlarda daha 
fazla yetişme olanağı bulan fakat ülkemizde 
mikroklima iklim koşulları etkisiyle yetişen 
ürün, aşağıdaki ürünlerden hangisidir? 
 

A) Ayçiçeği B) Çay 

C) Turunçgil D) Pamuk 

E) Çavdar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Akdeniz Bölgesi’nde yürütülen aşağıdaki 
ekonomik etkinliklerden hangisinin Türkiye 
ekonomisine katkısı en azdır? 
 

A) Turunçgil üretimi 

B) Turizm 

C) Elektrik üretimi 

D) Demir – çelik üretimi 

E) Kıyı balıkçılığı 

 

 

 

 

 

 

 

41. I. Geniş alanlarda volkanizma ve 
metamorfizma olaylarının görülmesi 

 II. Doğuya doğru yükselti ortalamasının artmış 
olması 

 III. Akarsuların yataklarını derin kazmış olması 

 IV. Farklı jeolojik döneme ait arazilerin bulun-
ması 

 Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin ma-
den çeşitliliği açısından dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri olmasının nedeni değildir? 
 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 

42. I. Doğal gaz 

 II. Bor 

 III. Linyit 

 IV. Zımpara taşı 

 Kahramanmaraş, yukarıdaki enerji kaynağı 
ve madenlerin hangilerinin üretiminde önem-
lidir? 
 

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

D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Aşağıdaki yerlerin hangisindeki endüstri 
kuruluşunun kullandığı ham madde bölge 
dışından gelmektedir? 
 

A) İzmir – Meyve suyu fabrikası 

B) Elazığ – Ferrokrom işletmesi 

C) Çanakkale – Seramik fabrikası 

D) Kayseri – Pamuklu dokuma fabrikası 

E) Giresun – Aksu kâğıt fabrikası 
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44. Ağır metal eşyaların, 

 I. Artvin’den Samsun’a, 

 II. Sivas’tan Zonguldak’a, 

 III. Eskişehir’den Antalya’ya  

 taşınmasında kullanılabilecek en uygun ula-
şım yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
 

 I  II  III 

A) Kara yolu  Kara yolu  Hava yolu 

B) Deniz yolu  Demir yolu  Kara yolu 

C) Deniz yolu  Kara yolu  Kara yolu 

D) Kara yolu  Hava yolu  Hava yolu 

E) Deniz yolu  Kara yolu  Hava yolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. - Demir yolu ve kara yolu bağlantısı vardır. 

 - Önemli bir endüstri merkezidir. 

 - Doğal bir limana sahiptir. 

 - Toplam nüfus miktarı fazladır. 

 Bu özelliklerin tümüne sahip olan kent aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 
 

A) Antalya B) Sinop 

C) Bandırma D) Mersin 

E) İzmir 

46. Medeni Kanun’a göre, çocuğun anne ve ba-
bayla kurduğu hukuki bağa ne ad verilir? 
 

A) Hısımlık 

B) Velayet 

C) Soybağı 

D) Aile 

E) Evlatlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi kişinin şahıs varlı-
ğıyla ilgili haklarından biri değildir? 
 

A) Kişinin ismi 

B) Kişinin sırları 

C) Kişinin haysiyeti 

D) Kişinin iktisadi bütünlüğü 

E) Kişinin doğumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Medeni Kanun’da yer alan, “Bir hakkın açıkça 
kötüye kullanılmasını kanun korumaz.” hükmü, 
hangi hukuk prensibiyle doğrudan ilgilidir? 
 

A) Hakların kazanılmasında iyi niyetli olunma-
ması  

B) Hakların kullanılmasında eşitlik prensibinin 
gözetilmemesi 

C) Hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına 
uyulmaması 

D) Sadece borçların yerine getirilmesinde söz-
leşme şartlarına uyulmaması 

E) Hakların kazanılmasında adaletli olunmama-
sı 
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49. I. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza 
infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 

 II. Yükseköğrenim öğrencileri 

 III. Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği 
taşımayan kamu görevlileri 

 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden 
hangilerinin bir siyasi partinin üyesi olama-
yacağı açıkça belirtilmiştir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 

D) I ve III E) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisinin yasama yılına başlamasıyla il-
gili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 

A) Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplana-
rak yasama yılına başlar. 

B) Ekim ayının ilk günü Meclis Başkanı’nın çağ-
rısıyla toplanarak yasama yılına başlar. 

C) Ekim ayının ilk haftası kendiliğinden toplana-
rak yasama yılına başlar. 

D) Eylül ayının ikinci haftasının ilk günü Cum-
hurbaşkanı’nın çağrısıyla toplanarak yasama 
yılına başlar. 

E) Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplana-
rak yasama yılına başlar. 

51. I. Savaş ilan etmek 

II. Sıkıyönetim ilan etmek 

III. Yurt dışına asker gönderilmesine izin vermek 

 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden 
hangileri yürütme organının görev ve yetkisi 
içindedir? 
 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) I ve II 

D) II ve III 

E) I, II ve III   

 

 

 

 

 

 

52. Siyasi kolluk görevi aşağıdakilerden hangi-
sine aittir? 
 

A) İçişleri Bakanlığına bağlı polis 

B) Başbakanlığa bağlı Millî İstihbarat Teşkilatı 

C) İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma 

D) Başbakanlığa bağlı Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği 

E) Genelkurmay Başkanlığına bağlı ordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. İl halkının mahallî müşterek düzeydeki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 
karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan yönetim birimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Köy idaresi 

B) Belediye idaresi 

C) Bucak idaresi 

D) Bölge idaresi 

E) İl özel idaresi 
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54. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’na göre, memur olmanın 
genel koşulları arasında sayılmamıştır? 
 

A) Vatandaşlık 

B) Öğrenim 

C) Yeterlilik 

D) Sağlık 

E) Askerlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi 

Yasası’nda yapılan en son değişiklikler de 
göz önüne alındığında Türkiye’de kaç ilde 
büyükşehir belediyesi bulunmaktadır? 
 

A) 16 B) 21 C) 30 D) 33 E) 38 

 

 

 

 

56. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2013 yılı 
etkinlikleri kapsamında aşağıdaki kararlar-
dan hangisini almıştır? 
 

A) Uluslararası Su Dayanışma Yılı 

B) Barış ve Dostluk Yılı 

C) Doğa ve Çevre Yılı 

D) Kültürlerarası Etkileşim Yılı 

E) Nükleer Silahsızlanma Yılı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliği üye-
liği resmiyet kazanacak ülke aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 

A) Norveç 

B) İsviçre 

C) Hırvatistan 

D) Makedonya 

E) İzlanda 
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58. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası 
listesine en son giren doğal ve kültürel varlı-
ğımız aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Çatalhöyük 

B) Edirne Selimiye Camii 

C) Göreme Millî Parkı 

D) Truva Antik Kenti 

E) Safranbolu Evleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Bursa ve Trabzon’un da aday olduğu “2014 
Avrupa Yeşil Başkenti” ödülünü hangi il ka-
zanmıştır? 
 

A) Kopenhag 

B) Londra 

C) Nantes 

D) Torino 

E) Viyana 

 

 

 

 

60. 8 Nisan 2013 tarihinde hayatını kaybeden, 
yakın tarihte Birleşik Krallık'ı en çok etkile-
yen kişilerden birisi olarak, en uzun süre ik-
tidarda kalan ve Büyük Britanya tarihindeki 
tek bayan başbakan olan ve “Demir Layd” la-
kabıyla anılan Eski İngiltere Başbakanı kim-
dir? 
 

A) Christine Lagarde 

B) Danielle Mitterand 

C) Angele Merkel 

D) Margaret Thatcher  

E) II. Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 


