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1. - 3. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

20. yy.ın başlarında  Joseph Hubert Pilates  ta-
rafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemi olan 
pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı 
olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi 
olan temel kaslar üzerine yoğunlaştırılmış bir 
egzersiz programıdır. Bu sistemde diğer egzer-
siz tekniklerinden daha güçlü nefes egzersizi 
teknikleri de yer almaktadır. Pilateste her bir eg-
zersizin çok kez tekrarı yerine daha az sayıda, 
tam, kontrollü ve belirli bir biçim içinde uygulan-
ması tercih edilir. Joseph Pilates, bunun için beş 
yüz belirli egzersiz hareketi tasarlamıştı. Ona 
göre zihinsel ve fiziksel sağlık, birbiri için gerek-
liydi. Hareketler akıcıydı ve nefes, kontrol ve yo-
ğunlaşmayla birleştirilmişti. Sonuç olarak artan 
esneklik, güç, beden farkındalığı; enerji ve ge-
lişmiş zihinsel yoğunlaşmayı ortaya çıkıyordu. 
Pilates, ayrıca daha iyi sonuçlar alabilmek için 
egzersizinin beş ana aleti olan “reformer, chair, 
cadillac, arc ve barrel”i tasarlamıştı. Pilates 
programında karın, alt sırt ve kaba etler vücu-
dun geri kalanının özgürce hareket etmesi için 
destekleniyor ve güçlendiriliyor. Pilates uygula-
yıcıları eğitimlerinde, güç ve esneklik inşa ede-
bilmek için kendi vücut ağırlıklarını kullanmakta-
dırlar. Bunu yüksek düzeyde kardiovasküler eg-
zersiz üzerine yoğunlaşmadan gerçekleştirmeyi 
hedeflerler. Günümüzde pilates pek çok fizik te-
davi uzmanı tarafından iyileştirme sürecinin bir 
parçası olarak da kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

1. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmamıştır? 
 

A) Tanımlamaya 

B) Açıklamaya   

C) Karşılaştırmaya 

D) Değerlendirmeye 

E) Benzetmeye 

2. I. Her yaştaki insan tarafından yapılabilir. 

 II. Yardımcı araç gereç kullanılmaktadır. 

 III. Yapılan ortamın koşulları ön plandadır. 

 IV. Başka alanlarda da tedavi amaçlı kullanıl-
maya başlanmıştır. 

Bu parçadan, pilatesle ilgili olarak yukarıda 
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I, III ve IV 

D) I ve III E) II ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir? 
 

A) Pilateste hangi egzersiz tekniklerinin daha 
çok işe yaradığına 

B) Pilates yapanların güç ve esneklik kazanmak 
amacıyla neyi kullandıklarına 

C) Pilateste yapılan hareketlerin ne gibi sonuç-
lar ortaya çıkardığına 

D) Pilatesin nasıl bir egzersiz programı olduğu-
na 

E) Joseph Pilates’in hareketlerin daha verimli 
olabilmesi için birkaç alet tasarladığına 
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4. - 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 
GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

DİKKAT! HER SORUYU BİRBİRİNDEN 
BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 

 

 

 Her katında iki iş yeri bulunan dört katlı bir iş 
hanında, bir tane kiralık iş yeri bulunmaktadır. 
İki İnternet kafe, iki kuru yemişçi, bir kuaför, bir 
mali müşavir ve bir avukattan her birinin bu iş 
hanında birer iş yeri bulunmaktadır. Bu iş yer-
lerinin iş hanındaki konumları hakkında şunlar 
bilinmektedir: 

 * Aynı meslekten olanların iş yerleri farklı 
katlardadır. 

 * İnternet kafelerden biri ile mali müşavirin iş 
yerleri aynı kattadır. 

 * Kuaförün iş yeri 2. kattadır. 

 * Avukatın iş yeri mali müşavirinkinin bir üst 
katındadır. 

 * Kiralık iş yeri apartmanın en üst katındadır. 

 

 

 

4. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle doğrudur? 
 

A) İnternet kafelerden birinin iş yeri 1. kattadır. 

B) Avukatın iş yeri kuaförün iş yeriyle aynı kat-
tadır. 

C) Kuru yemişçilerden birinin iş yeri 2. kattadır. 

D) Kuru yemişçilerden birinin iş yeri en üst kat-
tadır. 

E) Avukatın iş yeri en üst kattadır. 

 

 

 

5. Mali müşavirin iş yeri 3. kattaysa aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır? 
 

A) Avukatın iş yeri kiralık iş yeriyle aynı kattadır. 

B) İnternet kafelerden birinin iş yeri ile kuru ye-
mişçilerden birinin iş yeri aynı kattadır. 

C) Kuaförün iş yerinin bir üst katında İnternet 
kafelerden birinin iş yeri vardır. 

D) İnternet kafelerden birinin iş yeri 2. kattadır. 

E) Kuru yemişçilerden birinin iş yeri 1. kattadır. 

6. Kuru yemişçilerden birinin iş yeri 3. kattaysa, 
kiralık iş yerini aşağıdakilerden hangisinin 
tutması durumunda “Aynı meslekten olanların 
iş yerleri farklı katlardadır.” bilgisi geçersiz ha-
le gelir? 
 

A) İnternet kafe          B) Kuaför 

C) Kuru yemişçi D) Mali müşavir 

E) Avukat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ahmet: Geçen hafta verdiğim kitabı okudun mu? 

 Ali:  Okumaya başlayalı iki gün oldu ama 
bitiremedim. 

 Ahmet: ........ 

 Ali:  Ben bilim kurguya bayılırım, kitabı çok 
sevdim gerçekten. 

 Ahmet ile Ali arasındaki bu karşılıklı konuş-
mada boş bırakılan yere, konuşmanın akışı-
na göre aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir? 
 

A) Okuduğun kadarıyla kitabı nasıl buldun? 

B) Kitabı çabuk bitireceğini sanmıştım. 

C) Kitapları hep böyle yavaş mı okursun? 

D) O kitabı sana, bilim kurgudan hoşlandığını 
bildiğim için verdim. 

E) Daha önce ne tür kitaplar okuyordun? 
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8. VE 9. SORULARDA BAŞTA VERİLEN 
CÜMLEDEN KESİN OLARAK ÇIKARILABİ-
LECEK YARGIYI BULUNUZ. 

 

8. Tuz kullanma, yollardaki buzlanma sorunu-
nun çözümü için diğerlerine göre daha ucuz 
bir yöntemdir. 
 

A) Buzlanmayı önlemek için tuz kullanılması, 
yollara zarar vermez. 

B) Tuzdan başka maddeler buzlanma sorununu 
çözmede etkili değildir. 

C) Buzlanmayla mücadelede, tuz kullanımından 
başka yöntemler de vardır. 

D) Tuz, buzlanmayla mücadele dışında da kul-
lanılan bir maddedir. 

E) Tuz, buzlanmayı önlemede yeterli değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Temmuz 1933’te yayın yaşamına başlayan bu 
edebiyat dergisi, yine usta sanatçıların çevi-
rileriyle ve işinin uzmanı yazarların kaleme 
aldığı özel öykü ve şiirleriyle ülkemizin ede-
biyat güneşi olmayı sürdürmektedir. 
 

A) Edebiyat, tarih ve sanat birbiriyle bağlantılı 
olarak yansıtılmaktadır. 

B) Alanında yetkin kişiler tarafından hazırlan-
maktadır.  

C) Her ay farklı bir konu özel dosya olarak ele 
alınmaktadır. 

D) Türk edebiyatındaki pek çok yeni yazarın 
eseri okurlarla paylaşılmaktadır. 

E) Edebiyat tarihimizin bilinmeyen gerçekleri 
aydınlatılmaya çalışılmaktadır. 

 

10. I. akciğer kanseri ve kalp hastalıklarının yakın 
bir ilişkisi olduğunu  

 II. şimdilerde, sigaranın akıl hastalıklarına 

 III. bundan yıllar önce sigarayla  

 IV. ortaya koyan bilim insanları 

 V. yol açıp açmadığını araştırıyor 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. I. piyasaya yeni çıkan genç müzisyenlerin  

 II. müzik tarihimizin usta isimlerinin 

 III. klasikleşmiş şarkılarından seçmeler de var 

 IV. halk tarafından ilgi gören şarkılarının yanı 
sıra 

 V. bu yılki müzik festivalinin programı içerisinde 

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

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



  DENEME SINAVI - 9 GENEL YETENEK  
 

   4 

12. - 13. SORULARDA, NUMARALANMIŞ 
CÜMLELERİN ANLAMLI BİR BÜTÜN 
OLUŞTURMASI İÇİN HANGİLERİNİN BİR-
BİRİYLE YER DEĞİŞTİRMESİ GEREKTİĞİ-
Nİ BULUNUZ. 

 

 

12. I. Buluşların, işlevsel buluş ve tasarım buluşu 
olmak üzere iki türü vardır.  

 II. Tasarım buluşu, işlevde bir değişim meyda-
na gelmeksizin görünüşteki değişikliği içerir.  

 III. İşlevsel buluş ise, görünümde değişiklik 
olsun ya da olmasın, işlevde bir değişikliği 
içerir. 

 IV. Örneğin gümüş bir eşya üzerine çizilen de-
sen, onun işlevini genellikle etkilemediği için 
tasarım buluşu olarak nitelendirilir. 

 V. Yani bu buluşta önemli olan görünümün 
değil görevin değişmesidir. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

13. I. Ulaşımın daha düzenli ve verimli yapılabil-
mesi yer şekillerine bağlıdır. 

 II. Çünkü zemin ne kadar düz olursa demir yolu 
yapım giderleri ve rayların yapım süresi o 
kadar azalır. 

 III. Kara ulaşımında ise sarp ve eğimli araziler-
de, yol güzergâhının düz bir hâle getirilmesi 
için yer yer köprüler ve tüneller yapılması 
veya bazı yerlerin doldurularak düzeltilmesi 
zorunluluğu vardır. 

 IV. Bu durum demir yolları için de geçerlidir, 
demir yolu yapılacak yerlerde rayların müm-
kün olduğu kadar düz alanlara döşenmesi 
gerekir. 

 V. Mesela hava ulaşımında ekonomik uçuş 
yollarının ve havaalanı yapılacak yerlerin be-
lirlenmesinde yer şekilleri göz önünde bu-
lundurulur. 

 

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

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

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır? 
 

A) Çocukları şiddet içerikli filmlerden her zaman 
uzak tutmak gerekir. 

B) Bu kasabanın sokaklarında geçmişti benim 
çocukluğum. 

C) Gece vakti açılan ağıl kapısından çıkan ku-
zuların melemeleri, ta terastan duyuluyordu. 

D) Karadeniz’de bulunan hayvan ve bitki türleri 
Akdeniz’deki kadar çeşitli değildir. 

E) Bu görüntüleri izlerken büyük korkuya ve 
dehşete düştüm. 

 

 

15. Bizde Tanzimat Dönemi’ndeki yenilik hareketleri,  

     I 

eskiye ait her şeyi inkâr ve reddetmekle işe  

II  III 

başladığı içindir ki bu dönemde, birikimlerin  

      IV 

gücünü kullanmadan sıfır noktasından sıçrama-
nın sıradışı zorluğu yaşanmıştır. 

        V 

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin yazımı yanlıştır? 
 

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

 

 

 

16. “Benim gerçek yurdum Fransızcadır, ana dilimdir.”  

  I II 

demiş ünlü yazar Albert Camus. Tabii ki bu sözü            

rasgele söylememiş Fransız yazar. Yazarın  

    III 

öz yaşam öyküsünü anlattığı eseri olan  

            IV         

İlk Adam’da bu sözü öylesine söylemediğini  

        V 

rahatlıkla görebiliriz. 

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin yazımı yanlıştır? 
 

A) II. B) IV. C) I. D) III. E) V. 
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17. İhtiyaç duyduğumuzda parmaklarımızın uçları 
birer ışıldak gibi yanıp sönseydi ne kadar pratik 
olurdu değil mi?  

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 

A) Edat 

B) İsim tamlaması 

C) Zarf 

D) Birleşik zamanlı eylem 

E) Bağlaç 

 

 

18. Bir yapıtta veya yazıda bir diğerine gönderme  

      I 

 yapılması çok sık karşımıza çıkar: parodi,  

II 

pastiş, yankılanma, kinaye, doğrudan alıntılama, 
yapısal paralellik vb. Bunların birçoğu bir  

   III 

yapıtın izlerini başka bir yapıta taşımak için 

     IV  

kullanılan tekniklerdir. 

   V 

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

A) I'inci, işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. 

B) II'nci, isim-fiil olarak kullanılmıştır. 

C) III'üncü, ad tamlamasında tamlanan olmuş 
bir belgisiz zamirdir. 

D) IV'üncü, belgisiz sıfattır. 

E) V'inci, ek eylem almış bir isimdir. 

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bir-
leşik eylem farklı yolla oluşmuştur? 
 

A) O günkü maçta bu kadar farklı yenilmeyi hak 
etmemiştik. 

B) Sizin sayenizde bu konuda hatırı sayılır bilgi-
lere sahip olduk. 

C) Herkesin önünde ona ağır sözler sarf etmişti. 

D) Verdiğiniz bütün soruları zorlanmadan çöze-
bilirim. 

E) Yeni aldığı kalem geçen gün okulda kaybol-
muş. 

20. (I) Dünyanın eşsiz bir kültürüne, büyük bir tarih-
sel mirasına şahit olduk. (II) Doğanın güzellikle-
riyle yoğrulmuş bir akarsuyun, çevresine nasıl 
can verdiğini izledik. (III) Çöl sarısıyla palmiye 
yeşilinin, göğün mavisiyle akıl almaz cümbüşü-
nü yaşadık. (IV) Bugünün teknolojisiyle bile zor 
yapılabilecek tapınakların muhteşem görünü-
müne hayran kaldık. (V) Gördüklerimiz karşısın-
da değerler sistemimizin yeni boyutlar kazandı-
ğının farkına vardık. 

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

A) I'inci, kurallı bir fiil cümlesidir. 

B) II'nci, sıralı cümledir. 

C) III'üncü, biçimce ve anlamca olumludur. 

D) IV'üncü, birleşik yapılıdır. 

E) V'inci, birleşik yapılı fiil cümlesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Makedonya Kralı 
Büyük İskender'in inşa ettirdiği Kadifekale surla-
rının restorasyon çalışmalarını 2012’nin Eylül 
ayından bu yana sürdürüyor. Uzman bir ekibin 
yürüttüğü proje kapsamında 1120 metre sur du-
varı, 18 adet kule ve 5 adet destek duvarında 
sağlamlaştırma ve temizleme, 1420 metrelik ko-
ruma duvarında da onarım ve tamamlama yapı-
lacak. Bu kalenin içinde yer alan dehliz, su sar-
nıcı, kuleler ve sur duvarları İzmir’in geçmişine 
kapı aralama görevini üstleniyor adeta. Resto-
rasyon sonunda Kadifekale, yerli ve yabancı bir-
çok turistin beğenisine sunulacak. 

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Tarihine sahip çıkarak onu yaşatmak  

B) Eski medeniyetlerin bulunduğu mekânın ya-
şam ve geleneklerini anlatmak 

C) Tarihî eserlerinin korunmasına önayak ol-
mak 

D) Eski dönemleriyle ilgili bilgi vermek  

E) Geçmişindeki yaşamı özlemle anlatmak 
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22. (I) Güneşin gökyüzüne gülümsediği bir bahar 
sabahı, Ovacık’tan Ölüdeniz’e inen yolun üze-
rindeyiz. (II) Bizi tarihle buluşturacak olan kırmı-
zı-beyaz işaretlerin peşine düşüyoruz. (III) Yüz-
yıllardır dağ köylülerinin Fethiye’ye inmek için 
kullandıkları taş döşeli daracık yolda ilerliyoruz. 
(IV) Ölüdeniz’in kartpostallara yansıyan güzelli-
ğiyle Gemiler Adası ve bir gölü andıran Fethiye 
Körfezi… (V) Havada süzülen yamaç paraşütçü-
lerine bakarak yolumuza devam ediyoruz. 

Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 
 

A) I. cümle, zarf tümleci ve yüklemden oluş-
maktadır. 

B) II. cümle, dolaylı tümleç ve yüklemden oluş-
maktadır. 

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

D) IV. cümle, eksiltili cümledir. 

E) V. cümle; zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yük-
lemden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

23. Bayram günü bütün ilçe erken saatlerde hare-
ketlenmişti. İnsanlar (I) evlerini Atatürk fotoğraf-
larıyla (II) balonlarla süslemiş (III) çocuklar (IV) 
ellerinde kâğıt bayraklarla yollara dökülmüşlerdi. 
Bir şenlik havası oluşturulmuş (V) bir mutluluk 
panayırı kurulmuştu adeta. 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden han-
gisine diğerlerinden farklı bir noktalama işa-
reti getirilmelidir? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

24. (I) Bir metni anlaşılır bir biçimde okuma, bugüne 
kadar üzerinde pek durulmamış bir konudur. (II) 
Özellikle Türkçe öğrenmek isteyen yabancıların 
bir metni okurken, kelimeleri, cümleleri Türkçe-
nin özelliklerine, kurallarına göre telaffuz eder-
ken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusu iş-
lenmemiştir. (III) Bu konu yalnızca Türkçe öğ-
renmek isteyen yabancıları değil, okul çağındaki 
Türk çocuklarını da ilgilendirir. (IV) Dahası okul 
programlarında da bir metnin hangi teknik özel-
liklere göre okunacağıyla ilgili bir bilgi bulunma-
ması bu durumun vahametini çarpıcı bir şekilde 
ortaya koymaktadır. (V) Bu eksiklik, paragraf so-
rularının çözümünde ve bir metnin okunup an-
lamlandırılabilmesinde bize büyük zorluklar çı-
karmaktadır. 

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

A) I. cümlede, eskiden beri önemsenmeyen bir 
durum dile getirilmiştir. 

B) II. cümlede, önceki cümlede belirtilen durum-
la ilgili daha özel bir yakınma dile getirilmiş-
tir. 

C) III. cümlede, konunun aslında daha geniş bir 
alanda ele alınması gerektiği belirtilmiştir. 

D) IV. cümlede, konunun eğitimde de yer al-
mamasının durumu tehlikeli boyutlara sürük-
lediği belirtilmiştir.  

E) V. cümlede, önceki cümlelerde yakınılan du-
rumun asıl nedeni vurgulanmıştır. 
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25. (I) Tanzimat’tan sonraki süreçte özellikle 
1870’lerden itibaren şair ve yazarlarımızda tiyat-
ro metinleri yazma uğraşı, belirgin bir eğilim 
göstermiştir. (II) Bu yönelim, dönemin hemen 
her eylem veya uğraşı gibi Batı’nın etkisiyle ol-
muştur kuşkusuz. (III) O yıllarda, sahneye ko-
nulmak üzere mecburen Türk edebiyatına uyar-
lanan Batı’nın tiyatro metinleri; yazarlarımızı, şa-
irlerimizi telif tiyatrolar yazmaya sevk etmiştir. 
(IV) Şurası da açıktır ki şiir, hikâye veya roman-
da önemli bir başarı kazanamayanlar, sanki, 
“Acaba tiyatroda tutunabilir miyiz?” diyerek söz 
konusu türde kalemlerini tecrübe ediyorlar daha 
çok. (V) Bu da o dönemde yazılan tiyatro eserle-
rinin teknik bakımdan son derece yetersiz olma-
sına ve daha çok birer Batı özentisi olarak kal-
masına yol açmış. 

Tanzimat Dönemi sonrası tiyatronun anlatıl-
dığı numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
 

A) I. cümlede, sanatçıların farklı bir edebi tür 
denemeye yöneldiklerinden söz edilmiştir. 

B) II. cümlede, I. cümledeki eğilimle ilgili bir 
tahmin dile getirilmiştir. 

C) III. cümlede, sanatçıların belli nedenlerle 
kendi tiyatro eserlerini yazmayı seçtikleri be-
lirtilmiştir. 

D) IV. cümlede, tiyatronun, diğer türlerde kendi-
ni kabul ettirememiş sanatçılar için yeni bir 
fırsat olarak algılandığı belirtilmiştir. 

E) V. cümlede,  o dönemin tiyatro eserleriyle il-
gili olumsuz bir görüşe ve sonuca yer veril-
miştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Nurullah Ataç tam bir Türkçe düşkünüdür. 
Cumhuriyet Dönemi kültürünü, bu dönemin 
Türkçesini derinden etkilemiş bir yazardır o. 
Eserlerinin çoğunda öz Türkçe sözcükler kul-
lanmış, Türkçenin özleşmesi için hatırı sayılır bir 
çaba göstermiştir. Yazdığımızda, çizdiğimizde 
Türkçe düşünmemizi, ana dilimizin kimliğine 
saygılı olmamızı sağlayanların başında 
gelmiştir. Bugün bile bir şeyler yazarken tedirgin 
oluyorum, kalemimden çıkmış Türkçe olmayan 
bir sözcük kullanırsam gelip Nurullah Ataç beni 
uyaracak hatta bana kızacak diye. Yaptıkları 
yalnız bu kadar da değil. Toplumda var olan her 
şeyi olduğu gibi benimseme yerine, onları 
irdelemenin, düşünüp tartmanın gerekliliğini de 
salık verir bizlere. 

Bu parçadan hareketle Nurullah Ataç için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 

A) Türkçeyi öteki dillerden üstün tutarak ön pla-
na çıkardığı 

B) Türkçenin gelişmesine önemli katkılarda bu-
lunduğu 

C) Tutumuyla döneminin dilini ve anlayışını etki-
lediği 

D) Var olan değerleri eleştirel bir süzgeçten ge-
çirmeyi önerdiği 

E) Ana dili bilincinin yerleşmesine çalıştığı 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. (I) Yaşı epey ilerlemiş bu usta sanatçıyı herkes 
sever ve sayardı. (II) Epey kırışmış olan ve yor-
gun izlenimi uyandıran, biraz uzunca bir yüzü, 
derin ve anlamlı bakışları vardı. (III) Sürekli oku-
duğu ve yazdığı için bana sanki o kalın, eski 
gözlüğü ve elindeki ufacık kurşun kalemiyle 
doğmuş izlenimi veriyordu. (IV) O, edebiyat ca-
miasında “üstatların üstadı, büyük üstat” gibi ad-
larla anılıyordu. (V) Ne bu kalemden ne de o 
gözlükten onu ayıramazdınız, bunlar onun vaz-
geçilmez ve değişmez iki özelliği gibiydi. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
 

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
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28. “En İyiler” adını taşıyan bu dizi, dünya çapında 
üne sahip romancıların 21 eserini bir araya ge-
tirmiş. Yapıtlar, yazarlarının kendi dilleri olan İn-
gilizce asıllarıyla birlikte verilmiş. Her kitabın ba-
şında, yazarı ve eserleri hakkında bilgi veren bir 
ön söz ve yazarın ayrıntılı yaşam öyküsü yer 
alıyor. Bu ön söz ve yaşam öyküleri, klasik dün-
ya edebiyatının okunması gerekli yazarlarını 
tüm yönleriyle tanıtmayı amaçlıyor. Öte yandan 
kitapların boyutları ve kapsamlarının darlığı hem 
taşınma hem de okunma yönünden okurlara ko-
laylık sağlıyor. Eserlerin bu dizi sayesinde tekrar 
tekrar okunacağını düşünüyor ve bunun da 
eserlerin ömrünü uzatacağını düşünüyorum. 

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen 
dizide yer alan kitapların bir özelliği değildir? 
 

A) Yapıtlarla ilgili yorumlara yer verme 

B) Çok tanınmış sanatçıların ürünleri olma 

C) Yaratıcıları hakkında bilgiler verme 

D) Fazla uzun olmama 

E) Yapıtların orijinal metnini içerme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Bir sanatçıya ağır gelen, onun hiç hoşlanmaya-
cağı şey, yapıtlarına yöneltilen eleştiriler değil-
dir, onlar karşısındaki suskun kalınmasıdır. 
Çünkü bir eser eleştiriliyorsa okunmuş demektir, 
eser karşısında suskun kalınmışsa bu, o esere 
olan ilgisizliği gösterir. Bu nedenle ben, kitapla-
rımın okunmasını istediğim kadar, onların her 
yönüyle kıyasıya eleştirilmesini de isterim. Ama 
şuna da inanırım: Bir başına övgülerin de yergi-
lerin de kişiye bir yararı yoktur. Bir yapıt, bütü-
nüyle ele alınmalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle 
değerlendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki sanatçı-
nın yaratma gücüyle, ortaya koyduğu ürünlere 
gösterilen ilgi ve bunların değerlendirilmesi ara-
sında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki o eserin var 
olmasını sağlar, onu geleceğe ulaştırır.  

 Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarıla-
maz? 
 

A) Bir yapıtla ilgili eleştirilerin tek boyutlu olma-
ması gerekir.  

B) Her sanatçı, ortaya koyduğu yapıtın değer-
lendirilmesini bekler. 

C) Yazarların, olumsuz eleştirileri de doğal kar-
şılamaları gerekir. 

D) Bir yapıtın başarısı, dil ve anlatımının sağ-
lam bir şekilde kurulmasıyla mümkündür. 

E) Eleştirinin, sanatçının düşünce ve hayal gü-
cüyle bir bağ oluşturması eseri kalıcı kılar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Edebiyat alanında ödül verilen yarışmaların 
seçici kurullarında uzun süredir görev almıyo-
rum. Bunun en önemli nedeni, yarışmaya katılan 
yapıtların düzeyindeki düşüklüktür. 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 

A) Sıfat-fiil  

B) İşaret zamiri  

C) Dilek kipiyle çekimlenmiş eylem  

D) Ek eylem almış isim     

E) Azlık-çokluk zarfı 
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31.  

5
1

2
9 1

12 1
2

-

-
-

 

 işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) 
2

5
 B) 

3

5
 C) 

4

5
 D) 1 E) 

6

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 2 1 1 1
x

4 3 12
= + -  

 işlemine göre, x in eşiti aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 

A) 
1

2
 B) 2  C) 

2

2
 D) 2 2  E) 

3

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 
3,5 1,5 2

15 6 0,5

æ ö÷ç⋅ - ÷ç ÷÷çè ø
 

 işleminin sonucu kaçtır? 
 

A) –1 B) 
1

2
-  C) 

5

8
-  D) 

3

4
-  E) 

7

8
-  

 

34. Üç basamaklı 2KL doğal sayısı iki basamaklı KL 
sayısının 15 katından L fazladır. 

 Buna göre, K + L toplamı kaçtır? 
 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 5 E) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. x ve y tam sayılar, 

 
18

x x
y

+ =  

 olduğuna göre, y nin alacağı değerler topla-
mı kaçtır? 
 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. a, b, c pozitif tam sayılar ile ilgili aşağıdaki bilgi-
ler verilmektedir. 

 

 a ve b, 5 ile tam bölünür, a tek sayıdır. 

 a ve c, 3 ile tam bölünür, c çift sayıdır. 

 b ve c, 9 ile tam bölünür, b çift sayıdır. 

 Buna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? 
 

A) 69 B) 78 C) 115 D) 123 E) 159 
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37. x bir pozitif tam sayı 

 xy+z = 72 

 xy–z = 2 

 eşitliklerine göre xy + xz toplamı kaçtır? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. 3 n2 2 2 2⋅ ⋅ =  

 olduğuna göre, n kaçtır? 
 

A) 
3

2
 B) 

5

2
 C) 3 D) 

7

2
 E) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. 
7! 8!

4! 5!

+

+
 

 ifadesinin yaklaşık değerinin hesaplanabil-
mesi için aşağıdakilerden hangisinin yakla-
şık değeri bilinmelidir? 

 

A) 42  B) 35  C) 21  

D) 15  E) 7  

40. Aşağıdaki grafik 185 kg üzümden pekmez üreti-
lirken kalan üzüm ile üretilen pekmez miktarı 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 

Üretilen pekmez
(kg)

Kalan üzüm (kg)

45

28

185

 

 

 Buna göre, 20 kg pekmez üretildiğinde kaç 
kg üzüm kalır? 
 

A) 100 B) 95 C) 85 D) 75 E) 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Çalışan Sayısı 

Cinsiyet 

Aylar 

Kadın Erkek 

Haziran 18  

Temmuz   

Eylül 15  

 Yukarıdaki grafik bir şirkette çalışan 84 kişinin 
yıllık izinlerinin aylara göre dağılımını göster-
mektedir. 

 Bu şirkette haziran ayında izne çıkan çalışan 
sayısı, temmuz ayında izne çıkan çalışan sayı-
sının yarısıdır. 

 Buna göre, kaç tane erkek çalışan haziran 
ayında izne ayrılacaktır? 

 (Erkek çalışanlardan eylül ayında izne ayrılacak 
çalışan bulunmaktadır.) 

 

A) 10 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 
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42. Engin Bey Çarşamba günü 40 gram, Cuma 
günü 65 gram altın bozdurmuştur. Eğer Çar-
şamba günü 65 gram, Cuma günü 40 gram altın 
bozdursaydı ilk duruma göre eline 175 lira daha 
az geçecekti. 

 Buna göre, altının Cuma günkü gram fiyatı 
Çarşamba günkü gram fiyatına göre kaç lira 
artmıştır? 
 

A) 2 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. a, b, c pozitif tam sayılar, 

 a + b = x,  

b + c = y,  

a + c = z  

x > y > z dir. 

Buna göre, a – b + c – a + a + c ifadesi-
nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) a B) x C) y D) x – y E) a – b 

44. a < b < 0 olmak üzere, 

 
a b

k
a

-
=  

 veriliyor. 

 Buna göre, k sayısı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 
 

A) 
3

2
-  B) 

1

2
-  C) 

4

5
 D) 

4

3
 E) 

5

3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. a, b, c gerçel sayıları için aşağıdaki bilgiler veri-
liyor. 

 a + b toplamı negatiftir. 

 a sayısı pozitiftir. 

 b + c toplamı a sayısından büyüktür. 

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 
doğrudur? 
 

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

D) b < a < c E) c < a < b 
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46. VE 47. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

 

 Matematik dersinden 20 soruluk bir sınava giren 
Kamil, Beste, Ada, Defne ve Can’ın sınavları ile 
ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. 

 Bu kişiler soruların hepsini cevaplamıştır. 

 Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan yok-
tur. 

 Kamil, Beste ve Ada toplam 10 soruyu yanlış 
cevaplamıştır. 

 Beste hariç diğerleri en az 2 soruyu yanlış 
cevaplamıştır. 

 Defne ve Can eşit sayıda soruyu yanlış ce-
vaplamıştır. 

 Bu sınavda en çok yanlış cevap veren kişi 
Kamil’dir. 

 Bu beş kişi toplam 22 soru yanlış cevapla-
mıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

46. Defne kaç soruyu doğru cevaplamıştır? 
 

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Kamil kaç soru yanlış cevaplamıştır? 
 

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

48. Bir fabrikada bulunan A, B, C bölümlerinde 
çalışan işçi sayılarının 2011 ve 2012 yıllarındaki 
değişimi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 

 2011 yılında bütün bölümlerde çalışan işçi 
sayıları eşittir. 

 A bölümündeki işçi sayısı 2012 yılında 2011 
yılına göre %20 artmıştır. 

 B bölümündeki işçi sayısı 2012 yılında 2011 
yılına göre %25 artmış ve 2012 yılında çalı-
şan sayısı 50 kişi olmuştur. 

 C bölümündeki işçi sayısı 2012 yılında 2011 
yılına göre azalmıştır. 

 2012 yılında A, B, C bölümlerinde çalışan 
toplam kişi sayısı 134 olmuştur. 

Buna göre, C bölümündeki çalışan sayısı 
2012 yılında 2011 yılına göre % kaç azalmış-
tır? 

 

A) 5 B) 8 C) 10 D) 15 E) 20 

 

 

 

 

 

49. x, y, z birer gerçel sayıdır. 

 x – y = 15 

 y + z = –3 

 x2 + xz = 60 

 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? 
 

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

 

 

 

 

 

 

50. Yaşları ortalaması 10 olan dört kardeşe, yaşları 
ile orantılı olacak şekilde 120 bilye paylaştırılı-
yor. 

 Bu paylaşımda en büyük kardeş 48 bilye 
aldığına göre, diğer üç kardeşin yaşları orta-
laması kaçtır? 
 

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 
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51. 
2(a 1) 4a

1
a 1

- +
-

+
 

 işleminin en sade şekli aşağıdakilerden han-
gisidir? 
 

A) 2a + 1 B) 2a C) a + 1 

D) a – 1 E) a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Ayakkabı üretimi yapılan bir ayakkabı atölyesin-
de, 1 usta ve 1 çırak birlikte çalışırsa 6 saatte 3 
ayakkabı, 2 usta ve 3 çırak birlikte çalışırsa 5 
saatte 6 ayakkabı üretiyor. 

 Buna göre, 1 usta tek başına 3 ayakkabıyı 
kaç saatte yapar? 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

53. 

A B C D
120 km

 

 Şekilde A ve C şehirlerinden birbirine doğru 
hareket eden iki araç B noktasında karşılaşıyor-
lar. 

 Eğer araçlar aynı yönde hareket ederlerse D 
noktasında yan yana geliyorlar. 

 AB = 2BC  

CD= 120 km 

 olduğuna göre, BC kaç km’dir? 
 

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 

54. 10 liralık beş banknot Ali, Batu, Cenk isimli üç 
kardeşe her biri en az 10 lira almak koşulu ile 
paylaştırılacaktır. 

 Buna göre, Batu’nun 30 lira alma olasılığı 
nedir? 
 

A) 
2

3
 B) 

1

3
 C) 

1

4
 D) 

1

6
 E) 

1

12
 

 

 

 

 

 

55. {1, 2, 3, 4} kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonk-
siyonları 

 f = {(1, 3), (2, 4), (3, 2), (4, 1)} 

 g = {(1, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 4)} 

 biçiminde tanımlanıyor. 

 Buna göre, fog bileşke fonksiyonu aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 

A) {(1, 4), (2, 3), (3, 1), (4, 2)} 

B) {(1, 4), (2, 2), (3, 3), (4,1)} 

C) {(1, 1), (2, 4), (3, 3), (4, 2)} 

D) {(1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 4)} 

E) {(1,1), (2, 2), (3,3), (4, 4)} 

 

 

 

 

 

56. B C

E

G

O D
A

F
 

 Şekilde ADCB bir dikdörtgen FGED bir kare, O 
merkezli yarım çemberdir. 

 Dikdörtgenin alanı, karenin alanına eşittir. 

 Dikdörtgenin çevre uzunluğu 48 cm olduğu-
na göre, çemberin yarı çapı kaç cm dir? 
 

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12 
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57. E D

6

C

M

BA

F

K

5

x

 

 ABCDEF bir düzgün altıgen 

 BM= MC 

 DC= 6 cm 

 KE=  5 cm 

 KM=  x 

 Yukarıda verilenlere göre x kaç cm dir? 
 

A) 3 5  B) 4 5  C) 4 7  

D) 6 7  E) 8 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. 

18

6

 

Taban yarıçapı 6 
metre ve yüksekliği 
18 metre olan dik 
dairesel koni biçi-
minde boş bir depo, 
su ile dolduruluyor. 

 

Bu depoda 27 m3 su bulunduğu anda suyun 
yüksekliği kaç metre olur? 
 

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 

59. VE 60. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 
CEVAPLAYINIZ.  

 Aşağıdaki tabloda bir otelin 5 ay boyunca elde 
ettiği ay sonu kâr miktarları gösterilmiştir. 

Ay Kâr (Bin TL) 

Mayıs 36 

Haziran 42 

Temmuz 44 

Ağustos 48 

Eylül 30 

 Bu otel, her ayın sonunda kârının belli bir oranı-
nı, müdür, aşçı, şef, garson, temizlik görevlerin-
de çalışan personeline aşağıdaki daire grafikte 
gösterilen biçimde prim olarak dağıtmaktadır. 

 

Şef

Aşçı

Garson

Müdür

Temizlik

60°

45°45°

120°

 

 Otelin kârı 40.000 TL’nin altında ise kârının %4 
ünü, 40.000 TL ve üzerinde ise % 5 ini dağıt-
maktadır. 

 

 

59. Bu otel ağustos ayında müdürlerine toplam 
kaç lira pirim dağıtmıştır? 
 

A) 400 B) 600 C) 800  

D) 1000 E) 1200 

 

 

60. Bu otel mayıs ve haziran aylarında şeflerine 
toplam kaç TL prim vermiştir? 
 

A) 640 B) 620 C) 610 

D) 600 E) 590 

 

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. 

 



9 Türkiye Geneli Deneme SınavıGENEL KÜLTÜR

 
 

 15

1. I. Dinî anlayışları 

 II. Ekonomik uğraşları 

 III. Egemenlik anlayışları 

Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun, Kök 
Türk ve Uygurların ortak özellikleri arasında 
gösterilebilir? 
 

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

D) I ve II E) II ve III 

 

 

 

 

 

2. Karahanlıların, 

 I. hükümdarların han, hakan, kağan gibi un-
vanlar kullanmaları, 

 II. ikili yönetim anlayışını uygulamaları, 

 III. resmî dillerinin Türkçe olması 

özelliklerinden hangileri İslamiyet’i kabul et-
tirmelerine rağmen ulusal ve gelenekçi bir 
politika izlediklerine kanıt olarak gösterilebi-
lir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk-İslam 
devletlerindeki Lonca teşkilatının genel özel-
likleri arasında gösterilemez? 
 

A) Din ve ırk farkı gözetmeksizin herkesi teşki-
lata kabul etmişlerdir. 

B) Üyeleri arasında ekonomik iş birliği sağla-
mışlardır. 

C) Çarşı ve pazar denetimleri sayesinde tüketi-
ciyi korumuşlardır. 

D) Haksız rekabeti önlemek amacıyla tedbir al-
mışlar. 

E) Ülkenin zanaatkâr ihtiyacını karşılamışlardır. 

 

4. Aşağıda Osmanlı Devleti’nin bilim ve kültür 
hayatına katkıda bulunan bilim insanları ve 
eserleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerde han-
gisi yanlış olarak verilmiştir? 
 

A) Piri Reis-Keşfüz Zünun  

B) Kâtip Çelebi-Cihannuma 

C) Sabuncuoğlu Şerafettin-Mücerrebname 

D) Seydi Ali Reis-Miratül Memalik 

E) Evliya Çelebi- Seyahatname 

 

 

 

 

 

5. Aşağıda verilenlerden hangisi “Geç Dönem” 
Osmanlı mimarisinin genel özellikleri arasın-
da gösterilemez? 
 

A) Eserlerde genelde barok ve rokoko tarzı kul-
lanılmıştır. 

B) Camilerde inceltilmiş iki minare kullanılmıştır. 

C) Çini süslemeleri yerine freskolar kullanılmış-
tır. 

D) Köşeli yapılar yerine oval ve yuvarlak planlı 
yapılar inşa edilmiştir. 

E) Tek kubbe yanına yarım kubbeler inşa edile-
rek camilerde merkezi plan genişletilmiştir. 

 

 

 

 

 

6. I. II. Murat 

 II. II. Mehmet 

 III. I. Ahmet 

 IV. II. Abdülhamit 

 Yukarıda verilen Osmanlı padişahlarının 
hangileri döneminde veraset sistemi ve yö-
netim anlayışında değişiklikler yapılmıştır? 
 

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

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 
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7. XIX. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen bazı 
gelişmelerin etkisiyle Osmanlı Devleti’nde de-
mokrasi ve hukuk alanında bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. 

 Aşağıda verilen, 

 I. Sened-i İttifak, 

 II. Tanzimat Fermanı, 

 III. I. Meşrutiyet 

 gelişmelerinden hangileri Avrupa’nın etkisiy-
le yapılan düzenlemeler arasında gösterilebi-
lir? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

8. I. Bedelli askerlik yapma 

 II. İl Genel Meclisi’ne üye olma 

 III. Siyasi parti kurma 

 IV. Cizye vergisinden muaf olma 

Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların Islahat 
Fermanı ile elde ettikleri kazanımlar arasında 
gösterilebilir? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

9. Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar siste-
minin bozulması sonucunda; 

 I. Kapıkulu askerleri sayısının azalması, 

 II. ayan denilen feodal güçlerin artması, 

 III. ticaret yollarının önemini kaybetmesi 

 durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı 
söylenebilir? 
 

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

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

10. Osmanlı Devleti’nde yönetenler sınıfı ile ilgili 
olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden han-
gisi doğrudur? 
 

 Seyfiye İlmiye Kalemiye 

A) Sadrazam Reisülküttap Kazasker 

B) Nişancı Kazasker Reisülküttap 

C) Sadrazam Kazasker Reisülküttap 

D) Reisülküttap Sadrazam Nişancı 

E) Kazasker Reisülküttap Sadrazam 

 

 

 

 

 

 

 

11. II. Mahmut Dönemi’nde yapılan, 

 I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, 

 II. posta ve polis teşkilatının kurulması, 

 III. ayanlar ile Sened-i İttifak’ın yapılması 

faaliyetlerinden hangileri merkezî otoriteyi 
güçlendirmek amacıyla yapılmıştır? 
 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan; 

 I. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden 
stratejik bölgeleri işgal edebileceklerdir. 

 II. Vilayeti Sitte’ de herhangi bir karışıklık çıkar-
sa İtilaf Devletleri buraları işgal edeceklerdir. 

 III. Her türlü haberleşme istasyonları ve Toros 
tünelleri, İtilaf Devletlerinin denetimine bıra-
kılacaktır. 

maddelerinden hangilerinde Anadolu’da bir 
Ermeni Devleti’nin kurulması amaçlanmak-
tadır? 
 

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

D) I ve II E) II ve III 
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13. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Ana-
dolu’da birçok cemiyet kurulmuştur.” 

Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi kuru-
luş amacıyla diğerlerinden farklılık gösterir? 
 

A) Wilson İlkeleri Cemiyeti 

B) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 

C) Kilikyalılar Cemiyeti 

D) Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti 

E) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti 

 

 

 

 

 

 

 

14. Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde alı-
nan, 

 I. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır. 

 II. Her ilden halkın güvenini kazanmış üç dele-
ge Sivas Kongresi’ne katılacaktır. 

 III. Manda ve himaye kabul edilemez. 

 IV. Kuvayımilliye’yi etken, millî iradeyi hâkim 
kılmak esastır. 

 kararlardan hangilerinde “ulusal egemenlik” 
ilkesine vurgu yapılmıştır? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

15. Aşağıda verilen gazetelerden hangisi Millî 
Mücadele aleyhine yayınlar yapmıştır? 
 

A) Peyam-ı Sabah 

B) Minber 

C) Akşam 

D) Tasvir-i Efkâr 

E) İrade-i Milliye 

16. Aşağıda verilenlerden hangisi ilk Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleşti-
rilmiştir? 
 

A) Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması 

B) Saltanatın kaldırılması 

C) Cumhuriyetin ilan edilmesi 

D) Halifeliğin kaldırılması 

E) Ankara’nın başkent olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. I. Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması 

 II. Şeyh Sait İsyanı 

 III. Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi 

 IV. Menemen Olayı 

 Yukarıda verilenlerin hangilerinin sonucunda 
TBMM tarafından “İstiklal Mahkemeleri” kurul-
muştur? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Aşağıda verilen konulardan hangileri “Misa-
kımillî”de yer almamıştır? 
 

A) Azınlıklar 

B) Kapitülasyonlar 

C) Sınırlar 

D) Ulusal egemenlik 

E) Boğazlar 
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19. Aşağıda verilen savaşların hangisinin sonu-
cunda TBMM siyasi bir antlaşma yapmamış-
tır? 
 

A) I. İnönü 

B) II. İnönü 

C) Kars ve Sarıkamış 

D) Sakarya 

E) Büyük Taarruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 1 Kasım 1922’de Saltanat’ın kaldırılmasıyla, 

 I. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. 

 II. Osmanlı hanedan üyelerinin tamamı yurt 

  dışına çıkartılmıştır. 

 III. Yeni Türk Devleti’nin rejim tartışmaları sona 
ermiştir. 

 durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı 
söylenebilir? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

21. Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan Soyadı 
Kanunu’nun amaçları ile ilgili olarak; 

 I. halkçılık ilkesi doğrultusunda hareket etmek, 

 II. ulusal egemenliği geliştirmek, 

 III. ayrıcalıklı lakap ve unvanların varlığına son 
vermek 

 durumlarından hangileri amaçlanmıştır? 
 

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

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

22. I. Fethi Okyar 

 II. İsmet İnönü 

 III. Celal Bayar 

 Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk 
Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti hükûmetle-
rinde başbakanlık yapmışlardır? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

23. I. Medeni Kanun’un kabul edilmesi 

 II. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması 

 III. Kadınlara siyasal hakların verilmesi 

 Yukarıda verilen inkılaplardan hangileri aşa-
ğıdaki Atatürk ilkeleriyle bağlantılıdır? 
 

 Halkçılık Cumhuriyetçilik Milliyetçilik 

A) I II III 

B) II III I 

C) I III II 

D) III I II 

E) III II I 

 

 

 

 

 

 

24. I. Dış borçlar 

 II. Yabancı okullar 

 III. Razgard Olayı 

 IV. Hatay 

 Yukarıda verilen konulardan hangileri Cum-
huriyet Dönemi’nde Türkiye ile Fransa ara-
sında sorun teşkil etmiştir? 
 

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

D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 
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25. ABD, SSCB’nin Avrupa üzerinde hâkimiyet 
kurmasını engellemek amacıyla, 

 I. Truman Doktrini, 

 II. Marshall Planı, 

 III. Eisenhower Doktrini 

 uygulamalarından hangilerini faaliyete ge-
çirmiştir? 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ünlü boksör Muhammed Ali aşağıda verilen 
savaşlardan hangisine katılmadığı için ABD 
tarafından madalyaları elinden alınmıştır? 
 

A) Kore Savaşı 

B) Vietnam Savaşı 

C) II. Dünya Savaşı 

D) Küba Savaşı 

E) Körfez Savaşı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Türkiye aşağıda verilen kuruluşlardan hangi-
sine üye olmamıştır? 
 

A) SEATO 

B) CENTO 

C) Bağdat Paktı 

D) Kuzey Atlantik Paktı 

E) TİKA 

28. Aşağıdaki kentlerin hangisinde; 

 - alacakaranlık süresi, 

 - yer çekimi, 

 - Güneş ışınlarının geliş açısı 

arasındaki farklar diğerlerine göre daha faz-
ladır? 
 

A) Kilis - Kırklareli 

B) Çanakkale - Erzurum 

C) Muğla - Balıkesir 

D) Antalya - Ankara 

E) İzmir – Van 

 

 

 

 

 

 

 

29. Aşağıda verilen kent çiftlerinden hangi ikisi 
arasında yükselti farkı daha azdır? 
 

A) Bursa - Konya 

B) Antalya - Isparta 

C) Malatya - Elazığ 

D) Şanlıurfa - Ağrı 

E) Zonguldak - Bolu 

 

 

 

 

 

 

 

30. I. İzmir – Edremit → Enine 

 II. Taşeli yöresi → Dalmaçya 

 III. İstanbul Boğazı → Ria 

 IV. Büyük Çekmece Gölü → Limanlı 

 V. Rize-Trabzon → Boyuna  

 Yukarıda verilen yerlerle sahip oldukları kıyı 
tipleri eşleştirilmiştir. 

 Buna göre, yer-kıyı eşleştirmelerinden yanlış 
olanı aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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31. Türkiye’de ana fay hatları üzerinde bulunan 
yerler tektonik deprem görülme ihtimalinin fazla 
olduğu yerlerdir. 

 

II

IV

VIII

I

 

 Buna göre, yukarıdaki haritada taralı alanla-
rın hangisinde tektonik deprem görülme ih-
timali en azdır? 
 

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

 

 

 

 

32. Ülkemizde doğu-batı doğrultusunda uzanan 
dağların güney yamaçları genellikle yerleşme ve 
tarım için daha elverişlidir. 

 Bu duruma etki eden başlıca etmen aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 

A) Denize yakın olması 

B) Kaynak sularının bolluğu 

C) Toprağın verimliliği 

D) Bitki örtüsünün gürlüğü 

E) Bakı 

 

 

 

 

33. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden 
“Ankara’da yarın yağmur yağışı beklenmekte-
dir.” uyarısı yapılmıştır. 

 Ankara kentinde yağışın başlaması aşağıda-
kilerden hangisinin işaretidir? 
 

A) Sıcaklığın mevsim normalleri üstüne çıktığı-
nın 

B) Hava basıncında ani bir yükselme olduğu-
nun 

C) Havadaki maksimum nemin düştüğünün 

D) Havadaki nem açığının arttığının 

E) Havadaki bulutluluğun azaldığının 

 

34. Türkiye’de bitki coğrafyası konusunda araştırma 
yapmak isteyen bir bilim adamı, gittiği yörede 
defne, zakkum, keçi boynuzu, yabani zeytin, 
kermes meşesi gibi türlere rastlamıştır. 

 Buna göre, bilim adamının araştırma gezisi 
hangi yörede yapılmış olabilir? 
 

A) Konya 

B) Kırklareli 

C) Bolu 

D) Ağrı 

E) Muğla 

 

 

 

 

 

 

35. Türkiye nüfusunun özellikleri ve Türkiye’de 
nüfusun dağılışı ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? 
 

A) Verimli kıyı ovalarda nüfus yoğunluğu fazla-
dır. 

B) Nüfus dağılışı düzensizdir. 

C) Toplam nüfusta en fazla paya sahip, 15-64 
yaş grubudur. 

D) Kadın nüfusu erkek nüfusa göre daha fazla-
dır. 

E) Kentlerde yaşayan nüfus miktarı daha fazla-
dır. 

 

 

 

 

 

 

36. Hakkâri Bölümü’nde aritmetik nüfus yoğun-
luğu az olmasına karşın tarımsal nüfus yo-
ğunluğunun fazla olması aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanabilir? 
 

A) Tarıma elverişli arazinin az olması 

B) İkincil sektörün gelişmiş olması 

C) Tarımda çalışan nüfusun büyük kentlere göç 
etmesi 

D) Tarıma yönelik destek kredilerinin artması 

E) Tarımda makine kullanımının yaygın olması 
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37. Türkiye’de kırsal alanlarda bazı doğal ve beşerî 
faktörlere bağlı olarak konutlarda kullanılan yapı 
malzemeleri faklılaşır. 

 Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi kırsal 
kesimde konutlarda kullanılan yapı malzeme-
lerini en az etkiler? 
 

A) Yüz ölçüm 

B) Bitki örtüsü 

C) İklim 

D) Jeolojik yapı 

E) Gelir düzeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Bir tarım ürünü farklı iklim bölgelerinde yetişebi-
liyorsa o bitkinin iklim seçiliği azdır. 

 Bu bilgiye göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden 
hangisinin iklim seçiliği daha fazladır? 
 

A) Haşhaş 

B) Tütün 

C) Patates 

D) Turunçgil 

E) Üzüm 

 

 

 

 

 

 

 

39. Aşağıda verilen bölüm ve o bölümde yapılan 
önemli hayvancılık faaliyeti yanlış eşleştiril-
miştir? 
 

A) Doğu Karadeniz → Balıkçılık 

B) Yukarı Sakarya → Tiftik keçisi 

C) Dicle Bölümü → İpek böcekçiliği 

D) Yukarı Murat – Van → Sığır 

E) Orta Karadeniz → Arıcılık 

40. Aşağıda Türkiye’de çıkarılan madenlerden 
hangileri işlendikten sonra tarım sektöründe 
kullanılır? 
 

A) Bakır - Krom 

B) Bor - Mermer 

C) Fosfat - Demir 

D) Barit - Asbest 

E) Kükürt – Fosfat 

 

 

 

 

 

 

 

41. Doğu Karadeniz Bölümü’nde Çoruh Havza-
sı’nda inşa edilen bu baraj bittiği zaman çift eğri-
likli beton kemer kategorisinde dünyanın 3. yük-
sek barajı olacak. Temelden 270 metre yüksek-
liğe sahip olan bu baraj, 750 bin kişinin elektrik 
ihtiyacını karşılayacak. 

 Yukarıda DOKAP kapsamında belirtilen ve 
yapımı devam eden bu önemli baraj, seçe-
neklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
 

A) Artvin 

B) Muratlı 

C) Borçka 

D) Deriner 

E) Yusufeli 

 

 

 

 

 

 

 

42. Doğu Anadolu Bölgesi’nde endüstrinin ge-
lişmemesinde aşağıdaki faktörlerden hangi-
sinin etkisi daha azdır? 
 

A) Ulaşım koşulları 

B) Enerji 

C) Tarımsal ham madde 

D) Sermaye birikimi 

E) Pazarlama koşulları 
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43. Türkiye’nin dış satımında tarım ürünlerinin payı 
azalırken, sanayi ürünlerinin payı hızla artmak-
tadır. 

 Türkiye’de bu durumun görülmesi aşağıdaki-
lerden hangisine kanıt oluşturur? 
 

A) Tarımdan elde edilen gelirin azaldığına 

B) Tarım alanlarının azaldığına 

C) Dış ticaret açığının arttığına 

D) Endüstrinin geliştiğine 

E) Endüstri tesislerine ham maddenin yurt için-
den karşılanamadığına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Kıyı bölgelerimizi iç bölgelere bağlayan kara ve 
demir yolları ulaşımı çoğunlukla doğal geçitler-
den sağlanır. Bu doğal geçitlerden Gülek Geçidi 
ülkemizde hem kara yolu hem de demir yolu 
ulaşımının sağlandığı bir geçittir. 

 Buna göre, belirtilen doğal geçit aşağıda 
verilen hangi il sınırlarında yer alır? 
 

A) Kastamonu 

B) Adana 

C) Antalya 

D) Bayburt 

E) Trabzon 

45. Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe 
kamu ve özel sektörün koordineli çalışmasıyla 
turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı geliş-
mesini sağlamak üzere hazırlanan bir eylem 
planıdır. 

 Aşağıdakilerden hangisi turizm stratejisi 
eylem planında yer alan ilkelerden biri değil-
dir? 
 

A) Nitelikli turist sayısının ve turizm gelirlerinin 
artırılması 

B) Turizmde rekabetin markalaşan turizm böl-
geleri oluşturmak yerine ucuz ürün sağlan-
ması 

C) Yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve pazarlamanın 
etkin kılınması 

D) Yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbiriyle 
entegrasyonunun sağlanması 

E) Yöresel mimari değerlerin korunması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun’la 
ilgili yanlış bir bilgidir? 
 

A) Medeni Kanun’a göre, başkasına ait bir hak-
kı iyiniyetle kazanan kimse iyiniyetli olduğu-
nu ispat etmekle yükümlüdür. 

B) Medeni Kanun kişilerin hem doğumla hem 
de sonradan kazanılan haklarını düzenler. 

C) Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanu-
nu’ndan esinlenerek kabul edilmiştir. 

D) Medeni Kanun’a göre, kanunda uygulanabilir 
bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukuku-
na göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu 
olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona gö-
re karar verir. 

E) Medeni Kanun’a göre herkes, haklarını kul-
lanırken ve borçlarını yerine getirirken dü-
rüstlük kurallarına uymak zorundadır.  
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47. Tüzel kişilerin fiil ehliyetleri aşağıdakilerden 
hangisiyle sınırlıdır?   
 

A) Amaçları 

B) Organları 

C) Hak ehliyeti 

D) Yöneticileri 

E) Şubeleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

48. I. Borçlu 

 II. Edim 

 III. Sözleşme 

 Yukarıdakilerden hangileri borç ilişkisinin 
temel unsurlarındandır? 
 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I ve III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi klasik parlamenter 
sistemin özelliklerinden biri değildir? 
 

A) Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilme-
si 

B) Yasama organına karşı sorumlu olan bir yü-
rütme organının bulunması 

C) Devlet başkanının siyasal sorumluluğunun 
olmaması 

D) Aynı kişinin hem yasama organında hem de 
yürütme organında görev alabilmesi 

E) Yürütme organının belirli koşullarda yasama 
organını feshedebilmesi 

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin gö-
revleri arasında sayılmamıştır? 
 

A) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak 

B) Kesin hesap kanun tasarılarını görüşüp ka-
bul etmek 

C) Özel af ilan etmek 

D) Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul 
etmek 

E) Anayasa Mahkemesine üye seçmek 

 

 

 

 

 

 

51. I. Anayasa Mahkemesi üyeleri 

 II. Kamu Başdenetçisi 

 III. Deniz Kuvvetler Komutanı 

 IV. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı 

 1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden 
hangileri görevleriyle ilgili işledikleri suçlar-
dan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa 
Mahkemesinde yargılanırlar?     
 

A) I ve II 

B) I ve III 

C) II ve III 

D) I, II ve III 

E) II, III ve IV 

 

 

 

 

 

 

52. 1982 Anayasası’na göre Genelkurmay Baş-
kanı’nı ataması için, aşağıdakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanı’na öneri sunar? 
 

A) TBMM 

B) Millî Güvenlik Kurulu 

C) Bakanlar Kurulu 

D) Yüksek Askerî Şûra 

E) Başbakan 
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53. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerine 
hâkim olan temel özelliklerden biri değildir? 
 

A) Sürekli olması 

B) Düzenli olması 

C) Değişken olması     

D) Nesnel olması 

E) Özel olması 

 

 

 

 

54. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim 
sisteminin sakıncalarından biridir? 
 

A) Hizmetlerin dağınık yürütülmesi 

B) Mali denetiminin zor olması 

C) Devlet otoritesinin zayıflaması 

D) Planlama yapmanın zorlaşması 

E)  Demokratik ilkelere uygun olmaması 

  

 

 

55. 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi 
Yasası’nda en son yapılan değişiklikler de 
göz önüne alındığında aşağıdaki illerden 
hangisinde büyükşehir belediyesi kurulma-
mıştır? 
 

A) Ağrı 

B) Hatay 

C) Muğla 

D) Şanlıurfa 

E) Ordu 

 

 

 

 

56. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler Konseyi zirvelerine katılma-
maktadır? 
 

A) Türkiye 

B) Özbekistan 

C) Azerbaycan 

D) Kırgızistan 

E) Kazakistan 

57. Türkiye aşağıdaki uluslararası organizasyon-
lardan hangisinin 2013 yılı “odak ülkesi” se-
çilmiştir? 
 

A) Brüksel Turizm Fuarı 

B) Kırgızistan El sanatları Fuarı 

C) Londra Kitap Fuarı 

D) Şangay Otomobil Fuarı 

E) Berlin Yapı İnşaat Teknoloji Fuarı 

 

 

58. Felix Baumgartner,  2012 yılında insanın en 
son teknolojiyi kullanarak fiziksel kapasite-
sini ortaya koyduğu en büyük denemelerden 
biri olarak kabul edilen, yerkürenin stratosfer 
katmanından gerçekleştirdiği ve en yüksek-
ten serbest atlayış yapan kişi unvanını ka-
zandığı atlayışını, yaklaşık kaç kilometreden 
(km) yapmıştır? 
 

A) 11 B) 39 C) 73 D) 120 E) 165 

 
 

59. Aşağıdakilerden hangisi, 21. yüzyılda dün-
yanın gelişmekte olan en güçlü ekonomileri 
arasında gösterilen ve BRICS olarak adlandı-
rılan ülkelerden birisi değildir? 

  

A) ABD 

B) Hindistan 

C) Rusya 

D) Güney Afrika 

E) Brezilya 

 

 

60. Menkul kıymet alım satımın yapıldığı İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 5 Nisan 
2013 tarihinden itibaren hangi adla faaliyetle-
rini sürdürmektedir?  
 

A) Borsa İstanbul 

B) İstanbul Sermaye Borsası 

C) Türkiye Menkul Kıymetler Borsası 

D) İstanbul Borsası 

E) Borsa Türkiye 

 

TEST BİTTİ. 
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
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