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DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve sınav salon numaranızı aşağıya yazınız.

ADINIZ :..........................................................................

SOYADINIZ : .........................................................................

T.C. KİMLİK NUMARANIZ : .........................................................................

SINAV SALON NO : .........................................................................

2. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır
(2 saat).

3. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür testlerinin her birinde 60 soru vardır. Toplam 120 soru 
bulunmaktadır.

4. Cevaplamaya istediğiniz testten ve sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap 
kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

5. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın 
sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu 
nedenle, hakkında hiçbir fi krinizin olmadığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen 
seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye 
çalışmanız yararınıza olabilir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Aymir Yayınevi’nin yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. 
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Bir sanatçının işlevinden (görevinden) söz açı-

lınca iri iri savlar atılır ortaya. Bunlardan kimisi, 

öylesine tutulup (benimsenip) yaygınlaşır ki in-

san bunlara karşı çıkmayı göze alamaz kolay 

kolay. Bu edilgin etkilenmenin ve irdelenmemiş 

(dikkat edilmemiş) bir doğrunun altında ezilme-

nin gerekçesini (nedenini) bilemiyorum ama her 

özgün (nitelikleri bakımından benzerlerinden 

farklı) ve değerli ürün, sanatçının işlevine iliş-

kin sözleri bir kez daha düşünmeye yöneltmiştir 

beni.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden han-
gisinin ayraç içinde verilen açıklaması yan-
lıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Beğenilen bir elbise dikmek nasıl ustalık ge-
rektiriyorsa şiir yazmak da ustalık gerektirir; en 
zengin kavramlar ve sözcükler, kötü bir ozanın 
elinde yok olup gider --- .
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) bu tip ozanların şiirlerinin yazgısı, unutul-

maktır

B) oltanın ucundan son anda kaçan bir balık 
gibi

C) böylece şiir de ölü doğmuş olur

D) iyi bir kumaşın, kötü bir terzi elinde çarçur 
olması gibi

E) ama iyi bir ozanın elindeyse gerçek değerini 
yansıtır 

3. Modern çağın önceliklerinin değişmesiyle evlilik 
ve anne olma yaşının ertelenmesinin, bebekler-
de Dawn sendromu görülme oranını yükselttiği 
kanıtlandı.
Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi ke-
sin olarak çıkarılabilir?
A) Anne olma yaşını erteleyen kadınların be-

beklerinde pek çok hastalık görülmektedir.

B) Genç yaşta anne olanların bebeklerinde 
Dawn sendromu görülme sıklığı, ileri yaşta 
anne olanlarınkinden azdır.

C) Bebeklerde görülen Dawn sendromu, anne-
den geçen bir hastalıktır.

D) Genç yaşta anne olanların bebeklerinde, 
Dawn sendromu görülmemektedir.

E) Modern çağda doğan her bebek, Dawn 
sendromuna yakalanma riskiyle karşı karşı-
yadır.

4. Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum; 
24 Eylül’de İspanya’nın Barcelona kentinde ya-
pılacak olan, 15 ülkeden yelkenli 51 okul gemisi-
nin katılacağı Okul Gemileri Yarışı’nda Türkiye’yi 
temsil etmek üzere Bodrum’dan yola çıktı. 
Bu cümleden,

I. 24 Eylül’de İspanya’da yapılacak olan Okul 
Gemileri Yarışı uluslararası bir niteliktedir.

II. İspanya’da Okul Gemileri Yarışı’nın yapılabil-
mesi için en uygun yer, Barcelona’dır.

III. Türkiye’nin STS Bodrum’dan başka yelkenli 
okul gemisi yoktur.

IV. 24 Eylül’de İspanya’da yapılacak olan Okul 
Gemileri Yarışı’na kimi ülkeler birden çok ge-
miyle katılacaktır.

yargılarından hangileri kesin olarak çıkarıla-
bilir?
A) I. ve II.  B) I. ve IV.  C) II. ve III.
 D) II. ve IV. E) III. ve IV.

I

II

III

IV

V
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5. (I) Tank; ana görevi doğrudan ateş gücü kulla-
nımıyla düşman kuvvetlerine saldırmak olan, 
paletli ve zırhlı bir savaş aracıdır. (II) Tankı di-
ğer savaş araçlarından ayıran özellikleri; ağır bir 
zırha, yüksek ateş gücüne ve her türlü arazide 
hızla gidecek şekilde tasarlanmış sürüş takımla-
rına sahip olmasıdır. (III) Her ne kadar masrafl ı 
ve lojistik açıdan çaba gerektiren araçlar olsa 
da tanklar yer hedefl erine saldırma yeteneği ve 
piyadelerin moralini çökertme özelliğiyle modern 
orduların vazgeçilmez unsurlarındandır. (IV) 
Tanklar ilk kez I. Dünya Savaşı’nda siper harbi 
çıkmazını yok etmek için kullanılmış ve zamanla 
savaş alanında klasik süvari görevlerini üstlen-
miştir. (V) Tanklar, güçlü savaş makineleri olsa-
lar da nadiren tek başına hareket eder. (VI) Çün-
kü tanklar omuz üstünden ateşlenen anti-tank 
füzelerine, mayınlara, topçu ateşine ve hava 
saldırılarına karşı son derece zayıftır.
“Tank”ı konu alan bu parçadaki numaralan-
mış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?
A) I’incide, bazı nitelikleri sıralanıyor.

B) II’ncide, diğer savaş araçlarıyla karşılaştırı-
lıyor.

C) III’üncüde, hem olumlu hem olumsuz yönleri-
nin olduğundan söz ediliyor.

D) IV’üncüde, I. Dünya Savaşı’nda siper kazma-
nın zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla 
kullanıldığı belirtiliyor.

E) VI’ncıda, bir önceki cümlede dile getirilen 
yargının gerekçesi açıklanıyor.

6. 2012’de Cannes’da Altın Fayton fi lmiyle En İyi 
Yönetmen Ödülü’ne layık görülen Nuri Bilge 
Ceylan, ödül töreninde kendisine “Bize kendinizi 
biraz anlatabilir misiniz?” diye soran sunucuya 
“Bu fi lmi, kendimi anlatamadığım için çektim.” 
diye cevap vermiştir.
Nuri Bilge Ceylan, bu sözüyle aşağıdakiler-
den hangisini belirtmek istemiş olabilir?
A) Sanatı, hissettiklerini ve yaşadıklarını anlat-

ma aracı olarak gördüğünü 

B) Yaşam öyküsünün ilgi çekici olmadığını dü-
şündüğünü

C) Kendisinden söz etmekten hiç hoşlanmadı-
ğını

D) Ödül aldığı fi lmde kendi hayat hikâyesini 
yansıttığını

E) Sinemanın etki gücünün, sözel iletişiminkin-
den yüksek olduğunu

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisi, özne-yük-
lem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kendi düşen, ağlamaz.

B) Papaz, her gün pilav yemez. 

C) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

D) Sabreden derviş, muradına ermiş.

E) Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.

8. Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri 
bulunan sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldı-
ğında sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi, bu kurala uy-
maz?
A) dört B) cevap  C) ağaç
 D) ekmek E) süt

9. Vakti bol olanın aklını şeytan çalar.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin-
de sırasıyla verilmiştir?
A) Belirtili nesne – özne – yüklem 

B) Özne – yüklem

C) Özne – belirtili nesne – yüklem

D) Belirtili nesne – zarf tümleci – yüklem

E) Zarf tümleci – yüklem 

10. Kaşınmayan yaranın iyileşmesi zordur.
Bu cümlenin nitelikleri, aşağıdakilerin hangi-
sinde  doğru olarak belirtilmiştir?
A) Kurallı – olumlu – isim – birleşik

B) Kurallı – olumlu – isim – basit

C) Kurallı – olumsuz – fi il – basit

D) Kurallı – olumsuz – fi il – birleşik

E) Devrik – olumlu – isim – birleşik 

11. Aşkı, temiz bir kalple beklersen o seni gelip bulur 
mutlaka.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıfat B) Ek-fi il C) Edat
 D) Bağlaç E) Zarf-fi il
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12. Güneş’in gökyüzüne gülümsediği bir bahar sabahı 

Ovacık’tan Ölüdeniz’e doğru iniyoruz. Yüzyıllardır 

dağ köylülerinin Fethiye’ye inmek için kullandıkları 

yolun sağında kartpostallara yansıyan güzelliğiyle 

Gemiler Adası’nı, solunda Fethiye Körfezi’ni ve 

Kelebekler Vadisi’ni görüyoruz.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangi-
sinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Hakkari’nin Alpler kadar güzel Cilo Dağları, Zap 

Vadisi, Nuh Peygamber’in son uykusuna yattığı 

Şırnak. Sofralar kurulup, yürüyüşler yapılacak, 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, kollarını gezginler 

için açacak artık.

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işa-
retlerinden hangileri, yanlış kullanılmıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
 D) IV. ve V. E) IV. ve VI.

14. (I) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek 
Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu-
nus Emre, sevgiyi felsefe hâline getirmiş örnek 
bir insandır. (II) Medrese öğrenimi gördüğü, 
çiftçilik yaptığı, tarikat uğruna gurbete çıktığı 
bilinmektedir. (III) Hakkında yazılan yapıtlar-
dan, Mevlana ile tanıştığı, Şam’ı, Azerbaycan’ı 
dolaştığı anlaşılmaktadır. (IV) Bazı kaynaklarda 
Yunus Emre’nin, Anadolu’ya gelen Türk boy-
larından birine bağlı olduğu ve 1200’lü yıllarda 
doğduğu belirtilse de  bu kesin değildir, 1320’ler-
de Eskişehir’de öldüğü yolundaki rivayetlerdeki 
gibi. (V) Ölümünün ardından yüzlerce yıl geçtiği 
hâlde Yunus Emre’nin nereye gömüldüğü hâlâ 
bulunamamıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 

15. Meksika’daki İnka tapınaklarına çıkmak isteyen 
Avrupalı bir grup arkeolog, yerli birkaç rehber-
le yola koyulur. Dağın tepesindeki tapınaklara 
giden uzunca yolu, kısa bir sürede yarılarlar. 
Arkeologlar ve rehberler, aynı tempoyla biraz 
daha yol aldıktan sonra yerli rehberler, kendi 
aralarında konuşarak aniden yere oturup sessiz-
ce beklemeye başlar.  Avrupalı arkeologlar, bu 
duruma hiçbir anlam veremez. Birkaç saat sonra 
rehberler, kendi aralarında konuşup arkeologlar-
la tekrar yola koyularak görkemli İnka tapınak-
larına varır. Arkeologlardan biri, yaşlı rehbere 
sorar: “Anlayamadığım bir şey var, niye yolun 
ortasına oturup saatlerce boş yere bekledik?” 
Yaşlı rehber, bu soruyu “Çok kısa sürede çok 
hızlı yol aldık, ruhlarımız bizden çok geride kaldı, 
bu yüzden oturup ruhlarımızın bize yetişmesini 
bekledik.” diye cevaplar. İnkaların yaşlı torunu, 
bu cevabıyla, aynı zamanda, niye içimizde hep 
bir eksiklik duygusuyla yaşadığımızı, niye mutlu 
olmayı bir türlü beceremediğimizi de açıklamış-
tır. Gerçekten biz de hayat içinde o kadar hızla 
yol alıyoruz ki ruhumuz geride kalıyor. Oysa fre-
ni patlamış bir kamyon gibi yaşamanın anlamı 
yok. Ayağımızı gazdan yavaş yavaş çekelim ve 
biraz mola verip ruhumuzun da bize yetişmesini 
bekleyelim. 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez? 
A) Neden-sonuç içeren cümleler kullanıldığı

B) Somutlaştırmaya başvurulduğu

C) Nitelik bildiren sözcüklere yer verildiği

D) Anlatım bütünlüğünün göz ardı edildiği

E) Farklı cümle türleriyle oluşturulduğu

16. I. Derken zaman geçti, 1839’da Tanzimat Fer-
manı ilan edildi ve bu fermanla birlikte Avru-
palılaşmaya başladık.

II. Yerlere “sofra” denen şık örtüler serilir, bun-
ların üzerine siniler konur, sinilere dizilen ye-
mekler sadece kaşık kullanılarak yenirdi.

III. Şark dünyasının hemen her yerinde olduğu 
gibi Türkiye’de de Müslümanlar, yemeklerini 
asırlar boyunca hep yerde yerdi.

IV. Artık ev eşyaları da değişmiş, minderin yerini 
sandalye almış, çatal ve bıçak günlük haya-
ta girmiş, yemeklerin de masada yenmesine 
başlanmıştı.

V. Bu âdet 19. yüzyılın ortalarına, Tanzimat 
Dönemi’ne kadar devam etti; saraylısı da sı-
radan halk da yemeklerini hep aynı şekilde, 
yerde yedi.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluş-
turacak biçimde sıralandığında, baştan dör-
düncü cümle hangisi olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I

II

III IV

V

I

II

III IV V

VI
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17. I. Rumkale Beyi Aziz Narses’in, yaşlılık yılların-
da Rumkale’nin yönetimini bırakmayı düşün-
düğü Nergis adında bir oğlu varmış.

II. Rumkale’nin su ihtiyacını karşılamak için her 
gün kalenin altındaki kuyuya inen Nergis, her 
seferinde sudaki aksinde kendini seyreder-
miş.

III. Her geçen gün kendini biraz daha beğenerek 
izler olmuş Nergis, bu kuyunun suyunda.

IV. Ancak bu sırada dengesini yitirerek kuyunun 
dibine yuvarlanmış, ardından da Fırat’ın so-
ğuk sularında kaybolmuş. 

V. Günlerden bir gün, sudaki aksini görebilmek 
için kuyunun üzerine iyice eğilmiş Nergis.

VI. Nergis’in Fırat’ın sularına karıştığı yerde bir 
süre sonra çok güzel bir çiçek açmış ve bu 
çiçeğe Nergis adı verilmiş.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı 
bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer 
değiştirilmelidir? 
A) I. ve II. B) II. ve III. C) II. ve VI.
 D) IV. ve V. E) IV. ve VI.

18. (I) Mocacao yani Latincedeki anlamıyla “tan-
rıların besini” olan kakao; Batı Afrika, Batı Hint 
Adaları ve Güney Amerika’da üretilir. (II) Çikola-
ta yapmak için kakao parçaları şekerle karıştırılır 
ve bu karışım, bir kaptaki ağır silindirlerle hamur 
hâline getirilir. (III) Bu hamur, ince çikolata taba-
kalarına dönüştürülür ve ardından bu tabakalar 
kakao yağı katılarak yumuşatılır. (IV) Yumuşatıl-
mış bu tabakalar dikdörtgen olukları bulunan bir 
makinenin içine konarak olukların içindeki silin-
dirlerin yardımıyla yumuşak ve pütürsüz bir hâle 
getirilir. (V) Bu işlemler sonucu sıvıya dönüşen 
çikolata, kalıplara dökülür ve soğutulur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

19. Kuzey Afrika’nın Osmanlı topraklarına katılma-
sından sonra İstanbul’a getirilen ve zenginler 
arasında bir süs oyuncağına dönüşen maymun-
lar, zamanla halkın da ilgisini çekmiş ve halk 
arasında da maymun sevgisi yaygınlaşmıştır. 
(1) Maymunlara olan nefretinden dolayı “May-
munkeş İmam” olarak anılan Abdülkerim Efendi 
zamanında, İstanbul’da dallarına bir maymun 
asılmayan ağaç kalmamıştı neredeyse. (2) Oysa 
Osmanlı donanmasının Akdeniz’de kurduğu 
egemenlikte çok büyük bir payı olmuştur may-
munların.  (3) Gelibolu ve İstanbul’daki tersa-
nelerde özel bir eğitimden geçirilen maymunlar, 
görev yaptıkları gemilerin direklerinde gözlerini 
ufuktan ayırmaz ve bir gemi gördüklerinde aşağı 
haber verirdi. 
I. İri yapılı maymunlar için özel idam sehpala-

rı bile hazırlatan Maymunkeş İmam, atıyla 
İstanbul’u gezerek zavallı hayvanların iplerini 
bizzat kendi elleriyle çekerdi.

II. Özellikle II. Bayezit’ten sonra maymunların, 
uzağı görmedeki başarılarından faydalanmak 
amacıyla onları eğitip birer dürbün gibi kullan-
ma yoluna gidilmişti. 

III. Maymun sevgisinin bu denli yaygınlaşması, 
tam bir maymun düşmanı olan, II. Murat’ın 
imamı Molla Abdülkerim Efendi’yi son derece 
rahatsız ediyordu. 

Bu parçanın, anlamlı bir bütün oluşturabil-
mesi için parçada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerle-
re I, II ve III numaralı cümleler aşağıdakilerin 
hangisinde verilen sırayla getirilmelidir?

     1         2         3    
A)  I III II

B)  III I II

C)  II I III

D)  II III I

E)  III II I
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20. Kronik yorgunluk sendromu, en az altı ay devam 
eden ve dinlenmekle geçmeyen bir yorgunluk-
tur. Bu yorgunluk, doğal yorgunluklar kadar sık 
görülmez. En karakteristik hâliyle hiçbir neden 
yokken ani olarak başlar. Bu sendrom, en sık 
fi bromiyalji, depresyon ya da bipolar hastalıklar-
la karışır. Bitkinlik, hâlsizlik, baş ve boğaz ağrısı, 
hafi f ateş, kas-eklem ağrıları, gece terlemeleri, 
lenf bezlerinde duyarlılık, çene eklemi ağrıları, 
uykusuzluk gibi şikâyetlere yol açar. Kronik yor-
gunluk sendromunu kalıcı olarak tedavi eden 
hiçbir ilaç yoktur. Bu sendromun en etkili tedavi 
yöntemi, spor yapmaktır.
Bu parçada, kronik yorgunluk sendromu ile 
ilgili olarak,

I. Ne tür yakınmalara yol açar?
II. Hangi hastalıklarla karışır?
III. Nedir?
IV. Tanısı nasıl konur?
sorularından hangilerinin yanıtı yoktur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
 D) II. ve IV. E) III. ve IV.

21. (I) Nişasta açısından son derece zengin bir be-
sin olan pirinç, içerdiği kalori miktarı ile çok iyi bir 
enerji kaynağıdır. (II) 100 gr kuru pirinç, yaklaşık 
400 kalori içerir. (III) Ayrıca B1, B2, C ve E vita-
minleriyle sodyum, magnezyum, potasyum, kal-
siyum, demir ve fosfor minerallerini de içerir. (IV) 
İnsan sağlığı için büyük yararları olduğu bilinen 
pirinç; hızlı ve anlık enerji sağlar, kan şekeri se-
viyesini dengeler, yaşlanma sürecini de yavaş-
latır. (V) Ayrıca vücuttaki fazla suyu çekerek vü-
cudun, toksit maddeleri atmasına yardımcı olur. 
(VI) Kandaki kolesterol oranını azaltıcı etkisiyle 
de kalp ve damar hastalıklarına karşı güçlü bir 
koruyucudur. (VII) Böbrekler için de son derece 
yararlı olan pirinç, içeriğinde bulunan kanser ön-
leyici maddeler sayesinde de kansere karşı vü-
cut direncini artırır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiy-
le başlar?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

22. Shakespeare, bir dost meclisinde şöyle der: 
“Okuyucularımın bir şiirimi benim hissettiğim 
gibi hissetmesi mümkün müdür? Şiir, bana baş-
ka diyarlardan gelir. Ne kadar uzaktan geldiğini 
ben bile bilemem. Bu şiiri sezen, duyan, yazan 
ben olmama rağmen, ertesi gün, ne anlattığımı 
kendim bile anlayamamışımdır. İşte, bu yüzden 
şiirlerime bakarak benim duygularımı anlamaya 
çalışanlar, çoğu zaman yanılır.
Shakespeare’in bu sözlerine dayanarak aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Nitelikli yazınsal yapıtlar, değerini ilk okunuş-

ta sezdirmez.

B) Bir sanatçıyı, eserlerinden yola çıkarak tanı-
mak çok zordur.

C) Sanat eseri, gerçeklerden uzaklaştığı ölçüde 
başarılı olur.

D) Sanat eserini anlamak için o sanat dalıyla 
ilgili eğitim almak gerekir.

E) Yazınsal türler içinde şiirin kendine özgü bir 
yeri vardır.

23. Edebiyata, yazıya ne zaman ilgi duymaya baş-
ladığı sorulmayan şair ve yazar yok gibidir. Ya-
şar Nabi’nin yönettiği Varlık dergisi o günün ünlü 
edebiyatçılarıyla yaptığı röportajlarda ilk bunu 
sormuştur yazın adamlarına: “Edebiyata karşı 
ilginiz ne zaman başladı?” Bu soruya en anlamlı 
cevabı Bedri Rahmi vermiştir: “İnsan böyle bir 
soruya ‘1900 bilmem kaç senesinde, çarşamba 
günü, saat on bir buçuk sularında başladı.’ diye 
cevap verebilmeli ki soru soruya, cevap da ce-
vaba benzesin.” 
Bu parçaya göre, Bedri Rahmi verdiği cevap-
la aşağıdakilerden hangisini anlatmak iste-
miştir? 
A) Yazın dünyasına girmenin anlık değil, süreç 

içinde gerçekleşebileceğini 

B) Edebiyatla ilgilenmenin apayrı bir keyif oldu-
ğunu

C) Nitelikli sorular sormanın farklı bir beceri 
gerektirdiğini

D) Yazarken en zor olanın, yazmaya başlamak 
olduğunu

E) Bir sanatçının, yazmaya uzun zaman ayır-
ması gerektiğini
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24. Hilmi Yavuz, 1936’da İstanbul’da doğdu. İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2. sınıfta bı-
rakarak gazeteciliğe başladı. Yükseköğrenimini 
tamamlamak için 1964’te İngiltere’ye gitti. Bir 
yandan BBC radyosu Türkçe yayınlar bölümün-
de çalıştı, bir yandan da Londra Üniversitesi fel-
sefe bölümüne devam etti. 1969’da mezun olup 
Türkiye’ye dönünce çeşitli gazetelerde, yayı-
nevlerinde çalıştı. Mimar Sinan Üniversitesinde, 
uygarlık tarihi; Boğaziçi Üniversitesinde, felse-
fe; İstanbul Teknik Üniversitesinde de çağdaş 
düşünce tarihi dersleri verdi. Lise sıralarından 
beri yazdığı şiirlerinin yanı sıra denemeleriyle 
de ilgi çekti. 1978’de Yeditepe Şiir Armağanı’nı, 
1987’de Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü’nü 
aldı. Yıllarca II. Yeni ekolünün etkisinde kaldığı 
için özgün sesini bulması uzun sürdü. Batı kül-
türleri kadar Doğu kültürleri ile de ilgilendi.
Bu parçada Hilmi Yavuz ile ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir?    
A) Çeşitli üniversitelerde çalıştığına

B) Yükseköğrenimini yurt dışında tamamladı-
ğına

C) Şiir yazmaya gençlik yıllarında başladığına

D) Yazınsal bir akımdan etkilendiğine

E) Sadece şiir türünde eserler verdiğine

25. Barakuda, dünyanın bütün sıcak ve tropik deniz-
lerinde bulunan 20 kadar balık türünün ortak adı-
dır. Çok hızlı bir yüzücü olan barakudanın ince 
ve uzun gövdesi, küçük pullarla örtülüdür. Birbi-
rinden oldukça uzakta yer alan iki sırt yüzgeci, 
ileri doğru çıkık bir alt çenesi, jilet kadar keskin 
dişlerle kaplı kocaman bir ağzı vardır. Uzunluğu 
ortalama 2 metre olan barakudaların sırtı koyu 
gri, lacivert ya da yeşildir. Sürüler hâlinde dola-
şan barakudalar, genellikle balıklarla beslenir.
Bu parçada barakudalar ile ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir? 
A) Dişlerinin hayli kesici olduğuna 

B) Tek başına dolaşmadığına

C) Vahşi bir tür olduğuna 

D) Yaklaşık uzunluğuna

E) İyi bir yüzücü olduğuna

26. - 27. soruları aşağıdaki parçaya  göre
cevaplayınız.

(I) İbrahim Çallı, Türk resminde bir döneme ismini 
veren büyük ustalardandır. (II) Çallı; manolyaların, 
balıkçıların, Emirgan’ın, Baltalimanı’nın, Mevlevilerin 
ve portrelerin ressamıdır. (III) Çallı’nın resimleri, güç-
lü bir kendiliğindenlik duygusu uyandırır. (IV) Sağlam 
resim tekniğinin yanı sıra, kimseyi taklit etmeyen, 
bağımsız bir resim bilincinin dokuları vardır. (V) Ye-
tiştirdiği onlarca öğrenci arasında bugün Türk resmi-
nin yüz akı sayılabilecek Elif Naci, Mahmut Cüda, Ali 
Avni Çelebi ve Bedri Rahmi Eyüboğlu sayılabilir.

26. Bu parçada İbrahim Çallı ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Türk resminin önemli isimlerinden biri oldu-

ğuna

B) Resimlerinde hangi konuları yansıttığına

C) Özgün bir biçeminin olduğuna

D) Tablolarında biçim kaygısını ön planda tut-
tuğuna

E) Türk resim sanatına önemli isimler kazandır-
dığına

27. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde İbrahim Çallı’nın üslubuna ilişkin 
bilgi verilmiştir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
 D) III. ve V. E) IV. ve V. 

28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere
 göre cevaplayınız.

Aşağıda, 1 ile 12 arasında numaralanmış yerler, bir 
köydeki tarlaları göstermekte olup her birinin mülkü 
farklı bir kişiye aittir. 

A deresi kuzeydoğu istikametinde akmakta olup bu 
tarlaların bazılarının içinden geçmektedir. Akış sıra-
sında iki farklı noktada B ve C kolu olarak adlandır-
dığımız iki kola ayrılmaktadır. 
A deresi ile kolları olan B ve C, akış istikametlerinde 
sürekli olarak yukarıdan aşağıya doğru akmaktadır. 
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28. Buna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisinde 
bir yanlışlık vardır?
A) Üç tarladan A deresi ile kollarından herhangi 

biri geçmemektedir. 

B) İki tarlada hem A hem de kolları olan B ya da 
C’den biri birlikte akmaktadır.  

C) B kolu, dört tarlayı sulamaktadır. 

D) C kolu, üç tarlayı sulamaktadır. 

E) A deresi,  B ve C kolları dışında sadece beş 
tarlayı sulamaktadır. 

29. Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangi-
si kesin olarak yanlıştır?
A) 10 numaralı tarla, 6 numaralı tarladan daha 

yüksek bir yerdedir. 

B) 12 numaralı tarla, 11 numaralı tarladan daha 
alçak bir yerdedir. 

C) 5 numaralı tarla, 6 numaralı tarladan daha 
yüksektedir. 

D) 1 numaralı tarla, 4 numaralı tarlayla aynı 
yüksekliktedir. 

E) 10 numaralı tarla, 12 numaralı tarladan daha 
alçak bir yerdedir. 

30. Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisi 
kesin olarak doğrudur?
A) Coğrafi  olarak en aşağıda olan tarla, 4 nu-

maralı tarladır. 

B) Coğrafi  olarak en aşağıda olan tarla, 12 nu-
maralı tarladır. 

C) 1 numaralı tarladan akan su miktarı, 7 nu-
maralı tarladan akan su miktarından daha 
fazladır. 

D) İçinden akan su miktarının en fazla olduğu 
tarla, 10 numaralı tarladır.

E) 7 numaralı tarladan akan su miktarı, 6 numa-
ralı tarlanınkinden daha çoktur. 

31. m sayısının 7 ile bölümünden kalan 4, n sayısı-
nın 7 ile bölümünden kalan 3 tür.
Buna göre, m2 + m.n + n2 toplamının 7 ile bö-
lümünden kalan kaçtır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

32. 3
2

4
1

6
1

3
2

4
1

6
1

3
2

$$$- + + - + + +
1 2 344444444444444444 44444444444444444
                    13 tane terim

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 3

2  C) 3
7  D) 5 E) 9

33. 1, 3, 5, 7, 8 rakamları kullanılarak yazılan rakam-
ları birbirinden farklı, beş basamaklı KUZEY sa-
yısında K + U = E + Y bağıntısı vardır.
Buna göre, bu koşulu sağlayan kaç tane beş 
basamaklı sayı vardır?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16

34. n pozitif bir tam sayı olmak üzere 1 den n e ka-
dar olan pozitif tam sayıların toplamına üçgensel 
sayı (üçgenik sayı) denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir üçge-
nik sayıdır?
A) 78 B) 79 C) 80 D) 82 E) 84
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35. 63, 101 ve 139 sayılarını böldüğünde sırasıyla 
3, 5 ve 7 kalanını veren en büyük doğal sayı 
kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

36. x ve y pozitif tam sayılardır.

x y
1

1
29
7

+
=

olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

37. a, b, c ve d pozitif tam sayılardır.
12! = 2a.3b.5c.d
eşitliğinde a, b ve c nin alabileceği en büyük 
değer için d kaçtır?

A) 7 B) 35 C) 70 D) 77 E) 81

38. x < y < z ve |y| = z olmak üzere,

|x – y| – |y – z| – |z – x|
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) y B) 2z C) 2x – 2y

 D) 2y – 2z E) z – x

39. ,
,

0 16
0 8 125

x
x 2= +c m

olduğuna göre, x kaçtır?
A) –5 B) –4 C) –3 D) –2 E) –1

40. .37 1 37 1- +

işleminin sonucu kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

41. a
a
a a

1
1 32

2
$

+
- = -d n

olduğuna göre, 1
a

a2 +  ifadesinin sonucu kaç-
tır?
A) –3 B) 2

3-  C) 3
2-  D) 3

2  E) 1

42. b.c2 < 0
b.(a – c) > 0
a.b < 0
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?
A) a < b < c B) b < a < c C) a < c < b

 D) b < c < a E) c < b < a
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43. Eşit kapasiteli 9 işçi bir işi günde 8 saat çalışarak 
12 günde bitirebilmektedir.
Buna göre, aynı işin günde 6 saat çalışarak 
12 günde bitirilebilmesi için kaç işçiye daha 
ihtiyaç vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

44. ve 45. soruları aşağıdaki bilgilere 
göre cevaplayınız.

Bir manav elmalarının satışını aşağıdaki bilgilere 
göre yapmıştır.

• Elmaların 5
2 ini günde 6 şar tane satmıştır.

• Elmaların 5
3 ini günde 9 ar tane satmıştır.

• Günde 6 şar tane sattıklarının tanesini 4 TL den, 
günde 9 ar tane sattıklarının tanesini 3 TL den sat-
mıştır.

• Tüm elmaların satışını toplam 8 günde bitirmiştir.

44. Manav toplam kaç elma satmıştır?
A) 40 B) 42 C) 56 D) 60 E) 64

45. Manav elmaların tamamını 180 TL ye aldığına 
göre, tüm satışın sonundaki karı kaç TL dir?
A) 20 B) 24 C) 26 D) 28 E) 32

46. I. adım II. adım III. adım

Yukarıda verilen I. adımda 4 çubuk, II. adımda 10 
çubuk ve III. adımda ise 16 çubuk kullanılmıştır.
Buna göre, 10. adımda kaç çubuk kullanılır?
A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 58

47. Sezgin, Mustafa’ya bugünkü yaşını sorduğunda 
Mustafa “2008 yılındaki yaşım doğum yılımın 
son iki basamağından oluşan iki basamaklı sa-
yının yarısına eşitti.” diyor.
Mustafa 20. yüzyılda doğmuş ve bu konuşma 
2014 yılında geçtiğine göre, Mustafa’nın bu-
günkü yaşı kaçtır?
A) 32 B) 40 C) 41 D) 42 E) 43

48. Bir telin önce bir ucundan 12
1  si daha sonra da 

diğer ucundan kalan kısmının 4
1  ü kesilince te-

lin orta noktası 7 cm kayıyor.
Buna göre, bu telin başlangıçtaki uzunluğu 
kaç cm dir?
A) 72 B) 96 C) 120
 D) 144 E) 168

49. 11 metre derinliğindeki kuyunun dibinde bulunan 
kurbağa ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• Gündüzleri 3 metre tırmanır.
• Geceleri 1 metre aşağıya doğru kayar.
Buna göre, Salı sabahı tırmanmaya başlayan 
kurbağa hangi gün kuyudan çıkar?
A) Cuma B) Cumartesi C) Pazar
 D) Pazartesi E) Salı

50. Toplamları 150 olan iki sayıdan küçük olanın 
%40’ı ile büyük olanın %30’unun toplamı 51 dir.
Buna göre, küçük sayı kaçtır?
A) 30 B) 50 C) 60 D) 70 E) 90
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51. Bir nehrin kıyısında bulunan A ve B iskeleleri 
arasında hareket eden bir gemi hakkında aşağı-
daki bilgiler verilmiştir.
• Gemi sabit hızla hareket etmektedir.
• Gemi durmadan hareket etmektedir.
• A iskelesinden B iskelesine 6 saatte, B iskele-

sinden A iskelesine 10 saatte gidebilmektedir.
• Akıntının yönü A iskelesinden B iskelesine 

doğrudur.
Buna göre, A iskelesinden serbest bırakılan 
bu gemi, sadece akıntının sürüklemesiyle B 
iskelesine kaç saatte gider?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30

52. A BC

Yukarıdaki Venn şemasında verilen taralı böl-
genin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A C B, +^ h  

B) A B C+ ,^ h  

C) 'A B C+ +^ h
D) 'B C A- -^ h
E) A B C, +^ h

53. A={İ, K, B, A, L} kümesinde ∆ işlemi tablo ile ve-
rilmiştir. 

∆ işlemine göre; x–1 elemanı x in tersidir.
∆(x,y) = x–1 ∆ y2

olduğuna göre, ∆(İ,L) işleminin sonucu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) İ B) K C) B D) A E) L

54. ve 55. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız

Aşağıdaki tabloda bir ailenin aylık giderlerinin dağı-
lımı verilmiştir.

Tutar Yüzde (%)

Elektrik

Gıda 360 % 20

Doğalgaz

Giyim 432

Eğitim % 6

Ailenin doğalgaz ile gıda gideri aynı miktardadır.

54. Ailenin giyim gideri tüm giderlerin yüzde ka-
çıdır?
A) 18 B) 20 C) 24 D) 26 E) 28

55. Ailenin aylık elektrik gideri kaç TL dir?
A) 400 B) 420 C) 480
 D) 540 E) 620

56. Yol (km)

Zaman 
(saat)

Zaman 
(saat)

33

180
60

45

Depo (benzin lt)

Yukarıdaki birinci grafi k bir aracın yol-zaman 
grafi ğini, ikinci grafi k ise aynı aracın deposun-
daki benzinin miktarının zamana göre değişimini 
gösterir.
Buna göre, bu araç dolu bir depo ile en fazla 
kaç km gitmektedir?
A) 720 B) 680 C) 660
 D) 630 E) 600

∆ İ K B A L

İ B A L İ K

K A L İ K B

B L İ K B A

A İ K B A L

L K B A L İ
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57. 3 doktor ve 4 hemşire düz bir sırada fotoğraf 
çektireceklerdir.
Buna göre, doktorların yanyana olma olası-
lığı kaçtır?

A) 7
1  B) 5

1  C) 7
2  D) 5

3  E) 7
4

58. A
ABC bir üçgen
m A C m DACB =^ ^h hW W
|BD| = 4 cm
|DC| = 2 cm
|AC| = x cm

B CD4 2

x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir?
A) 2 2  B) 2 3  C) 6 D) 5 2  E) 12

59. 
ABFG ve BCDE 
birer kare
12|FB| = 5|BE| 
|FC| = 13 3 cm

A B C

DE

FG

Verilenlere göre, karelerin alanları toplamı 
kaçtır?
A) 507 B) 492 C) 470
 D) 442 E) 432

60. 

O AD

C B
|OA| = 4 cm
|AB| = 12 cm

Şekildeki silindirin 3
1  ü su ile doludur. Silindirin 

içine eş büyüklükte 6 tane küp atılınca suyun 
hacmi ile küplerin hacimleri toplamı 240 cm3 ol-
maktadır.
Buna göre, atılan küplerin bir kenar uzunluğu 
kaç cm dir? (π = 3 alınız)
A) 1 B) 2

3  C) 2 D) 2
5  E) 3
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KPSS - LİSANS
GENEL KÜLTÜR

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6

1. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya gelenek-
sel yaşam biçiminin etkilerini taşıdığı savu-
nulamaz?
A) Sanat eserlerinin küçük ebatlardan yapılması

B) Meskenlerin yurt denilen çadırlardan oluş-
ması

C) Toplumun dinamik bir yapıya sahip olması

D) Saray, mabed yapımının yaygın olması

E) Özel mülkiyetin taşınabilir mallar üzerinde 
gelişmesi

2. Türk-İslam dünyasında Arapça ve Farsçanın 
hâkim diller olmasına

I. Ali Şir Nevai
II. Karamanlı Mehmet Bey
III. Kaşgarlı Mahmut
gibi kişilerden hangilerinin yazdıkları eserler-
le tepki verdikleri savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdaki yapı türlerinden hangisi Türk-
İslam dünyasında birincil derecede öneme 
sahip olmuştur?
A) Cami

B) Kümbet 

C) Medrese 

D) Kervansaray

E) Saray

4. Eski Türk geleneğine aykırı olup Osmanlı 
Devletinin yıkılmasına kadar varlığını sürdü-
ren uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danışma meclisi

B) Kafes usulü

C) Örfi  Hukuk

D) Buyruk çıkarma 

E) Kut anlayışı

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Koyunhisar Savaşı → Bizans ile Osmanlı 

Devleti arasındaki ilk savaş

B) Sazlıdere Savaşı → Edirne’nin Fethedilmesi

C) Sırpsındığı Savaşı → Haçlılarla Osmanlı 
Osmanlı Devleti arasındaki ilk savaş

D) Ankara Savaşı → Anadolu Türk siyasal birli-
ğinin bozulması

E) II. Kosava Savaşı → Bulgaristan’ın tamamen 
Osmanlı topraklarına katılması

6. Günümüz Türkiye - İran sınırı aşağıdaki ant-
laşmalardan hangisine dayandırılmıştır? 
A) Kasr-ı Şirin

B) Ahmet Paşa

C) İstanbul

D) Amasya

E) Serahs

7. Osmanlı Devletinde görevi düşman hakkında 
bilgi alma, cezalandırma, akınlarında bulun-
ma, ordunun önlerinde ilerleme, olan askeri 
birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeriler

B) Araplar

C) Akıncılar

D) Baltacılar

E) Altı bölük halkı
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8. 16. yüzyılda yaşamış olup verdiği fetvalarla 
ikili hukuk düzenini uzlaştırmaya çalışan, gö-
rüşleri kendisinden sonrada etkili olan Şey-
hülislam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşlıcalı Yahya

B) Ebu Suud Efendi

C) Kınalı-zade Ali Efendi

D) Ali Cemali Efendi

E) Molla Fenari

9. Osmanlı hükümdarının bir konuda verdikleri 
yazılı kararın öz ve biçim olarak oluşmasına 

I. Divanıhumayun
II. Şeyhülislam
III. Kâtipler 
gibi kurumlardan hangilerinin rol oynadığı 
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

10. Osmanlıda ıslahatın kişisel girişimden çıkıp 
kurumsallaşmaya başlamasının ilk adımı 
aşağıdakilerden hangisi zamanında atılmış-
tır?
A) III. Selim

B) II. Mahmut

C) Abdülmecit

D) I. Mahmut

E) Abdülaziz

11. İttihat ve Terakki Fırkası’na karşı olanların 
kurduğu çatı örgütü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Teceddüd Fırkası

B) Ahrar Fırkası 

C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

D) Osmanlı Sosyalist Fırkası

E) Yeşil ordu 

12. Paris Barış Konferansı’nda Anadolu’nun 
paylaşım projelerine onay verdiği halde fi ilen 
işgallere katılmayan devlet aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Fransa 

B) İngiltere

C) İtalya

D) ABD

E) Yunanistan

13. İstanbul Hükümetinin işgallere karşı takındı-
ğı teslimiyetçi tavrı değiştirecek bir tutum or-
taya koyacağı beklentisiyle Erzurum ve Sivas 
kongrelerinde aşağıdakilerden hangisinin 
yeniden açılması ısrarla istenmiştir?
A)  İttihat ve Terakki Fırkası

B)  Osmanlı Parlamentosu

C)  Daru’l Fünun

D)  Harbiye Nezareti

E)  Boğazlar

14. Misakımilli uzun bir geçmişi olan

I. Kapitülasyonlar 
II. Azınlıklar
III. Arap İsyanları
gibi sorunlardan hangilerinin eşitlik temelin-
de çözülmesini ilkeleştirdiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM döne-
mi gelişmelerinden biri değildir?
A) Batı cephesinde ordunun yeniden teşkilat-

lanması

B) Felahı Vatan Grubu üyelerinin Malta sürgü-
nünden kurtulması

C) M. Kemal Paşa’nın yeniden askerlik görevine 
dönmesi

D) Batı cephesinin bir komuta altında toplan-
ması

E) Temsilciler Kurulunun devamlı bir merkez 
edinmesi 
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16. I. TBMM I. İnönü Zaferinin etkisiyle kurucu ol-
duğunu açıkça ilan etmiş, uluslararası tanınma 
sorununu açmış, olağan yargı düzenini bir sü-
reliğine son vermiş, bazı ülkelerle resmi, hukuki 
ilişkiler kurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ge-
lişmelere kanıt gösterilmez?
A) Teşkilatı Esasi’nin kabul edilmesi

B) Londra Konferansına katılması

C) İstiklal Mahkemelerinin kapatılması

D) Sovyet Rusya ve Afganistan’la anlaşma ya-
pılması

E) Fransa ile Ankara Antlaşmasının yapılması

17. Mustafa Kemal Paşa

I. Sakarya 
II. İnönü
III. Büyük Taaruz
savaşlardan hangilerini yerinde yönetmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) I ve III E) I, II ve III

18. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sıra-
sında TBMM’nin yaptığı anlaşmalardan biri 
değildir?
A) Ankara 

B) Moskova

C) Kars

D) Sevr

E) Gümrü

19. Türkiye Cumhuriyeti halkını ‘‘mesleklerin da-
yanışması’’  temelinde ele alan Atatürk ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkçılık 

B) İnkılapçılık

C) Laiklik

D) Milliyetçilik

E) Devletçilik

20. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘‘Nutuk’’ ta aşağıda-
kilerden hangisine yer verdiği savunulamaz?
A) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı

B) Terakki Perver Fırkası

C) TBMM’nin açılması

D) Tekâlif-i Milliye Emirleri

E) Şeyh Sait İsyanı

21. Mustafa Kemal Paşa’nın ‘‘ Bilelim ki benliğini 
bilmeyen milletler, başka milletlere yem olur-
lar’’ ifadesi doğrultusunda;

I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Türk Dil Kurumunun kurulması
III. Türk Tarih Kurumunun kurulması
İnkılaplarından hangilerini gerçekleştirdiği 
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) II ve III E) I, II ve III

22. Aşağıdaki konuların hangisinde Milletler Ce-
miyetinin rol aldığı savunulamaz?
A) Irak sınırı

B) Nüfus Mübadelesi

C) Hatay sorunu

D) Sadabat Paktı

E) Bozkurt – Lotus davası

23. 1933’ten sonra Avrupa’da meydana gelen ge-
lişmelerin Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan

I. Ankara(1921)
II. Lozan
III. Kars
gibi antlaşmalardan hangilerinde değişikliğe 
yol açtığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C)  I ve III
 D) II ve III E) I, II ve III
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24. Atatürk son zamanlarında aşağıdaki konular-
dan hangisiyle daha çok ilgilenmiştir?
A) Hatay 

B) Türk Dil Kurumu

C) Türk Tarih Kurumu

D) Musul 

E) Kıbrıs

25. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Türkiye’nin 
Dışişleri Başkanlığını aşağıdakilerden hangi-
si yapmıştır?
A) Turan Güneş

B) Âdem Yavuz

C) Fazıl Küçük

D) Bülent Ecevit

E) Necmettin Erbakan

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan’da Sovyet 
Rusya’nın Kızıl ordusuyla girdiği çatışmada 
hayatını kaybetmiştir?
A) Enver Paşa

B) Sultan Galiyev

C) Yusuf Akçura

D) Zeki Velidi Togan

E) Ebu’l Feyz Elçibey

27. Milli Mücadelenden sonra Türkiye’de en uzun 
süre askerlik yapma süresi aşağıdakilerden 
hangisi nedeniyle yaşanmıştır?
A) II. Dünya Savaşı

B) Kıbrıs Savaşı

C) Kore Savaşı

D) Rusya-Gürcistan Savaşı

E) İran-Irak Savaşı

28. 21 Aralık tarihinde Sivas’dan aşağıdaki kentler-
den hangisine gidilmesi durumunda
• gündüz süresi Sivas’ın gündüz süresinden 

uzun,
• yerel saat Sivas’tan daha geri,
• gece-gündüz süre farkı Sivas’tan daha kısa
özelliklerinden tümünün gözlemlenmesi 
beklenir?
A) Muğla

B) Mardin

C) Kırklareli

D) Ardahan

E) Ordu

29. Türkiye’de,
• ortalama yükselti 1132 metre,
• yer şekilleri dağlık ve engebelidir.
Bu durumun Türkiye’de
I. tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması,
II. gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın 

fazla olması,
III. cephesel yağışların etkili olması,
IV. kısa mesafelerde sıcaklık değişiminin yaşan-

ması
özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasına 
neden olduğu söylenemez?
A) I ve II

B) Yalnız II

C) I ve III

D) Yalnız III

E) II ve IV
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30. Aşağıdaki haritada bazı yörelere ait topraklar ta-
ralı olarak gösterilmiştir.

V

II

III

IV

I

Buna göre, numaralarla gösterilen taralı alan-
ların toprak özellikleriyle ilgili aşağıdaki veri-
lenlerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı yörede organik madde bakımın-

dan zengin kahverengi orman toprakları 
yaygındır

B) II numaralı bölgede çayır örtüsü altında oluş-
muş çernezyom toprağı bulunur.

C) III numaralı yörede aşırı yıkanmadan kay-
naklanan asitli topraklar yaygındır.

D) IV numaralı yörede kalkerin ayrışması ile olu-
şan terra-rosa toprakları yaygındır.

E) V numaralı yörede akarsuların taşıdığı alüv-
yal topraklar yaygındır.

31. • Meriç
• Çoruh
• Asi
• Fırat
Yukarıdaki akarsular birlikte düşünüldüğünde,
I. Rejimleri düzensizdir.
II. Birden fazla ülkeden geçmektedirler.
III. Sulamada faydalanılmaktadır.
IV. Türkiye ile komşuları arasında doğal sınırı 

oluşturmaktadırlar.
özelliklerinden hangileri ortak değildir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) Yalnız IV

E) III ve IV

32. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özellikler-
den hangisinde yağış rejimi etkili olmamıştır?
A) Orman alt sınırının deniz seviyesinden baş-

laması

B) Deniz turizminin gelişmemesi

C) Tarım ürünü çeşidinin fazla olması

D) Pamuk ve buğday tarımının yapılmaması

E) Akarsuların yıl boyunca su taşıması

33. Türkiye’nin aşağıdaki iklim özelliklerinden 
hangisine hem matematik hem de özel konu-
mun etkisi olmamıştır?
A) Günlük sıcaklık farklarına

B) Don olayının yaşandığı gün sayısına

C) Karın yerde kalma süresine

D) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresine

E) Yağışların yağmur şeklinde düşmesine

34. Aşağıdakilerden hangisinde verilen yöre 
özellikleri, o yörenin nüfuslanmasında etkisi  
olmamıştır?
A) Tuz Gölü ve çevresinde kuraklığın etkili ol-

ması

B) Trabzon ve çevresinde yağışların fazla ol-
ması

C) Teke Yöresi’nde karstik yapının yaygın ol-
ması

D) Biga Yöresi’nde yer şekillerinin engebeli 
olması

E) Menteşe Yöresi’nde tarımsal düzlüklerin az 
olması
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35. Türkiye’de 1927-2013 yıllarına ait kır ve kent 
nüfus oranlarını gösteren bir grafi k incelen-
diğinde, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Kent nüfusunun kır nüfusundan fazla olduğu 

yıllara

B) Kırsal ve kentsel nüfusun eşitlendiği yıla

C) Kır ve kent nüfus oranları arasındaki farkın 
en fazla olduğu yıla

D) Kent nüfus oranının en fazla olduğu yıla

E) Kırsaldan kentlere göç eden nüfusun toplam 
nüfus içindeki oranına

36. Bireylerin doğal, sosyal, siyasal ve ekonomik ne-
denlerle bulundukları yeri terkederek başka bir 
yere gitmesine göç denir.
Buna göre, aşağıdaki göçlerden hangisi fark-
lı bir nedene dayalıdır?
A) Van depreminden sonra Ahmet’in ailesiyle 

Mersin’e yerleşmesi

B) Bartın’da sel baskını sonucu Büşra’nın aile-
siyle birlikte Bursa’ya yerleşmesi

C) Heyelan sonucu ev ve iş yerlerini kaybeden 
Orhan’ın ailesinin yeni bir yaşam kurmak için 
Artvin’den İzmir’e göç etmesi

D) Birecik Barajı’nın göl suları altında kalması 
sonucu Hasan’ın Halfeti’den ailesiyle birlikte 
Aydın’a yerleşmesi

E) Bingöl’de evleri çığ altında kalan Meryem’in 
ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşmesi

37. Türkiye’de ekonomik kalkınma projelerinin bir-
çoğunda tarımsal üretimi artırmak ve sulamayı 
yaygınlaştırmak gelmektedir. Bunun için akarsu-
lar üzerinde barajlar, sulama kanalları gibi yatı-
rımlar öne çıkmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki akarsulardan hangisi 
üzerinde yapılan yatırımların öncelikli amacı-
nın tarımda sulama sorununu çözmek oldu-
ğu söylenemez?
A) Fırat

B) Çoruh

C) Yeşilırmak

D) Göksu

E) Büyük Menderes

38. Türkiye’de tarım ürünlerinin olgunlaşma süreleri 
bölgelere göre farklılık göstermektedir.
Bu durum üzerinde etkili olan faktörler ara-
sında;

I. yükselti
II. bakı
III. yağış tutarı
IV. enlem
etmenlerinden hangilerinin etkisi olmamıştır?
A) I ve II

B) Yalnız I

C) Yalnız III

D) II ve III

E) I ve IV

39. Türkiye’de yetiştirilen aşağıdaki ürünlerden 
hangisi, mikroklima şartlarına bağlı olarak 
dar alanlarda yetiştirilebilmektedir?
A) Edirne’de pirinç

B) Anamur’da muz

C) Aydın’da incir

D) Ordu’da fındık

E) Edremit’te zeytin

40. Türkiye’de son yıllarda Antalya, Diyarbakır 
ve Bilecik illerinde önem kazanan ekonomik 
faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arıcılık

B) Ormancılık

C) Koyun yetiştiriciliği

D) İpekböcekçiliği

E) Madencilik
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41. I. Çatalağzı (Zonguldak)
II. Alaçatı (İzmir)
III. Tuzla (Çanakkale)
IV. Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş)
Yukarıdaki enerji santrallerinden hangileri-
nin, çevreye verdiği olumsuz etki daha azdır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) III ve IV

42. 

Bursa

Batman
Elazığ

Murgul

Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi-
nin bulunduğu kent harita üzerinde gösteril-
memiştir?
A) Otomotiv

B) Demir-çelik

C) Bakır

D) Petro-kimya

E) Ferro-krom

43. 

İzmir

Ankara

Zonguldak

Antalya

Hakkari

Trabzon

Haritada gösterildiği gibi Ankara’dan aşağı-
daki kentlerden hangisi arasındaki gerçek 
uzaklık ile kuş uçumu uzaklık arasındaki fark 
daha azdır?
A) Antalya

B) İzmir

C) Zonguldak

D) Trabzon

E) Hakkari

44. Türkiye’nin 2023 turizm hedefl erinden biri de al-
ternatif turizmdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alternatif 
turizm faaliyetleri arasında yer almaz?
A) Golf turizmi

B) Hava sporları turizmi

C) Deniz turizmi

D) Kongre turizmi

E) Kuş gözlemciliği turizmi

45. Depremler bazı doğal afetleri de tetikler. Buna 
göre depremler,
I. çığ
II. heyelan
III. fırtına
IV.kaya düşmesi
gibi doğal afetlerden hangilerinin görülme-
sinde etkisi yoktur?
A) I ve II

B) I ve III

C) Yalnız III

D) III ve IV

E) Yalnız IV

46. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza 
Kanunu’nda, cezayı hafi fl eten veya ortadan 
kaldıran haller arasında sayılmamıştır?
A) Kanun hükmü ve amirin emri

B) Meşru savunma ve zorunluluk hali

C) İlgilinin rızası

D) Kötü idare

E) Korkutma ve tehdit

47. Aşağıdakilerden hangisi hakların korunması 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Dava hakkı, hakların devlet eliyle korunması 

yöntemlerinden biridir.

B) Hakların, bizzat sahibi eliyle korunması ola-
ğanüstü bir yöntemdir.

C) Meşru savunma durumu bir başkasına yöne-
lik olan haksız saldırı halinde de geçerlidir.

D) Kuvvet kullanmada ileride ortaya çıkabilecek 
bir saldırıyı önleme amacı vardır.

E) Zaruret halinde meydana gelen zarardan 
dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmaz.
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48. Ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan ve kendi-
sinden haber alınmayan birinin mahkeme ka-
rarıyla gerçek kişiliğinin sona erdirilmesine 
ne ad verilir?
A) Ölüm karinesi

B) Birlikte ölüm karinesi

C) Gaiplik

D) Ölüm

E) Kazai içtihat

49. Yasama organının kendi çalışmalarını dü-
zenlemek amacıyla koyduğu kurallar bütünü 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun 

B) Bilimsel görüşler

C) Meclis yorumu 

D) Meclis İçtüzüğü

E) İçtihat

50. 1982 Anayasası’na göre, bir milletvekilinin 
seçimlerden önce veya sonra suç işlediği 
iddiasıyla yargılanabilmesi aşağıdakilerden 
hangisinin alacağı karara bağlıdır?
A) Meclis Genel Kurulu

B) Anayasa Mahkemesi

C) Yüksek Seçim Kurulu

D) Meclis Başkanlık Divanı

E) Bakanlar Kurulu

51. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi yürütme erkine verilen görev ve yet-
kilerden biri değildir?
A) Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağa-

nüstü hallerde kanun hükmünde kararname 
çıkartmak

B) Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını 
uygun bulmak

C) Ülkenin genel siyasetini yürütmek

D) Yabancı ülke elçilerini kabul etmek; yabancı 
ülkelere elçi göndermek

E) Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt savunmasına 
hazır bulunmasını sağlamak

52. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden 
hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının 
özellikleri arasında yer almaz?
A) Kararlarına karşı yeniden inceleme başvuru-

su yapılabilir.

B) Türkiye’deki tüm özel ve tüzel kişileri bağla-
yıcıdır.

C) İptal kararları gerekçesi ile birlikte yazılı ola-
rak açıklanır.

D) İptal kararları geriye yürümez.

E) İptal kararlarının yürürlüğe girişi en fazla 1 
yıllığına ertelenebilir.

53. Büyükşehir belediyeleri dışındaki illerin mül-
ki sınırları içerisinde yer alan yerel hizmetle-
rin verilmesinden sorumlu olan kamu tüzel 
kişiliğine sahip yerel yönetim birimi aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) İl genel idaresi

B) Belediye

C) Belediye encümeni

D) İl özel idaresi

E) İl idare kurulu

54. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesi 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Merkeziyetçiliği yumuşatma ve uyumsuzluk-

ları giderme amacı taşır.

B) Merkezi yönetim adına taşrada bir yönetici-
nin karar almasıdır.

C) Sadece il idaresi yetki genişliğine dayalı yü-
rütülür.

D) Yetki genişliği sadece valilere tanınmış bir 
yetkidir.

E) Yetki genişliği mahalli bir kamu hizmetinin 
yürütülmesi ile ilgilidir.
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55. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı antik 
dönem yerleşim birimi Sille Mahallesinde 
yer alan ve yenileme çalışmaları 2012 yılın-
da tamamlanan, Türkiye’nin ilk zaman temalı 
müzesi olan Sille Şapeli hangi şehrimizde yer 
almaktadır?
A) Konya

B) Nevşehir

C) Ankara

D) Şanlıurfa

E) Mardin

56. Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2 bin eserlik 
güncel bir koleksiyonla katıldığı ve 8-10 Ni-
san 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
2014 Uluslararası Kitap Fuarı nerede düzen-
lenmiştir?
A) Fransa

B) ABD

C) İngiltere

D) İtalya

E) Danimarka

57. Nisan 2014’de Türkiye’nin kredi notunu 
BBB- olarak teyit eden ve not görünümünü 
durağan olarak bırakan uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Moody’s

B) Fitch Ratings

C) Standart and Poor’s

D) Experian

E) Equifax

58. Mart 2014’de Kuveyt’te düzenlenen 25.Arap 
Birliği Zirvesi’ne katılmayan ülke aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Mısır

B) Irak

C) Suriye

D) Ürdün

E) Lübnan

59. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kurucu 
üye olduğu uluslararası kuruluşlardan biri 
değildir?
A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 

C) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

D) Birleşmiş Milletler

E) Avrupa Konseyi

60. Türkiye Cumhuriyeti’nde 2014 yılı itibariyle 
kaçıncı Bakanlar Kurulu görev yapmaktadır?
A) 59

B) 60

C) 61

D) 62

E) 63






