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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 – Genel Kültür Testi için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. 

3. Bu testte 120 soru vardır. 

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 fikrinizin olmadı-
ğı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasın-
dan doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir. 
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1. Baştan söylüyorum yazar, mayalanmış anılarından 

unutuş poğaçası yapmış bu kitapta. Geçmişinin ar-
tık anlatılmaya hazır duruma geldiğini fark edip 
geçmişini içinden geldiği gibi kaleme almış. Çayı-
nızı alın ve sıcacık poğaçaların lokma lokma tadını 
çıkarın. Aman dikkat edin yanmayın! 

 Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Unutulmaya yüz tutmuş yaşanmışlıklar 

B) Anıların işlenmek için yetkin hâle gelmesi 

C) Anıların rahatsız edici duruma gelmesi 

D) Geçmişin doğal kalması 

E) Anıların artık tamamen eskidiği 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I. anlamı örgütlemek 
 II. bu nitelikleriyle şiir 
 III. ve anlamla yarışmak 
 IV. resim, heykel ve müzikle akrabadır 
 V. şiirsel söylemin iki görevi vardır 
 Yukarıda verilen numaralı sözlerden anlamlı ve 

kurallı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baş-
tan dördüncü olur? 

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

3. Hikâye, insana dokunuyorsa değerlidir. Anlatılanın 
dokunaklı olmasından bahsetmiyorum. Kastettiğim, 
hikâyenin ----. 

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 

A) konusunun karmaşık olmamasıdır 

B) insanlık hâlleriyle ilgili olmasıdır  

C) başından sonuna kadar sürükleyici olmasıdır 

D) üslup kaygısı taşımamasıdır 

E) yetkinliğini yansıtmasıdır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NASA, bir sonraki Mars robotu Insight için testlere 
başladı ve bu keşif robotu, kızıl gezegene paraşüt 
kullanarak inecek. 

 Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir? 

A) Mars’a gidecek robotların hemen hepsini NA-
SA tasarlamaktadır. 

B) Kızıl gezegene en az 2 keşif robotu gönderil-
miştir. 

C) NASA daha önce de Mars robotu tasarlamıştır. 

D) Insight adı verilen robot, kısa bir süre sonra 
Mars’a gitmeye hazır olacak. 

E) Keşif robotları paraşüt yardımıyla gezegenlere 
iniş yapmaktadır. 
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5. (I) Yaşam, her zaman kaynaklarını paylaşmak 
üzere hazır beklemektedir. (II) Yalın biçimde bizim 
bunları kucaklamamızı istemektedir. (III) Yaşam, 
bize seçeneklerimizi sunar, kararlarımızı onaylar 
ve bizim yönümüzde ilerler. (IV) Yaşam, her za-
man bağlayıcı, şaşırtıcı derecede ayarlanabilir, her 
zaman benimseyici ve yüreklendiricidir. (V) Her-
hangi bir anda taptaze bir başlangıcı yeğlemekte-
dir. 

 Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerden 
hangisi tanımsal niteliktedir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Her tablo, esrarengiz bir dünyanın bir köşesinin 

belirivermesine benzer; bu dünyanın başka bazı 
parçalarını da tanırız, aynı ressamın tuvalleridir 
bunlar. 

 Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
labilir? 

A) Bir ressamın bir tablosu diğer tablolarıyla bir 
bütünlük içerisindedir. 

B) Her ressamın tablosu kendi yaşamından izler 
taşır. 

C) Ressam, her tablosunda farklı dünyaları sergi-
lediği sürece başarılıdır. 

D) Yaşamın saklı kalmış gerçekleri ancak ressa-
mın tuvalinde gözler önüne serilir. 

E) Ressamları sanatçılar arasında değerli kılan 
tuvallerin farklı yorumlara açık olmasıdır. 

 

7. I. Önce katılımcıların ana yollardan ne kadar 
uzakta yaşadığı tespit edildi. 

 II. Taramalarda ortaya çıkan bilgiler, uydulardan 
elde edilen hava kirliliği verileriyle karşılaştırıl-
dı. 

 III. Ardından manyetik rezonans görüntüleme 
yoluyla beyin taramaları yapıldı. 

 IV. 60 yaş üzeri 900’den fazla katılımcı üzerinde 
bir araştırma yapıldı. 

 V. Buna göre uzun süre hava kirliliğine maruz 
kalan insanlarda beyin yapısının zarar gördüğü 
ortaya çıkarıldı. 

 Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerden 
anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi 
baştan üçüncü olur? 

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

8. I. Yön bulma yetimizin en önemli unsurlarından 
biri görme duyumuz. 

 II. Etrafımızda gördüğümüz şeyleri referans ala-
rak yönümüzü bulabiliriz. 

 III. Görme duyusu olmayan ya da görme kaybına 
uğrayan kişiler bu önemli veri kaynağından 
mahrum kalmakta. 

 IV. Ayrıca bulunduğumuz ortamlarda konumumu-
zu algılayabiliriz. 

 V. Bu yüzden de yer ve yön bulma konusunda 
büyük zorluk yaşarlar. 

 Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle an-
lamlı bir paragraf oluşturulmak istendiğinde 
hangilerinin yer değiştirmesi gerekir? 

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

 D)  III ve V E) IV ve V 
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9. Kremlin Tiyatrosu’nda ilk bulunuşumdu bu. Salon 
çok hoşuma gitti. İçeri girer girmez insanın ruhu 
aydınlanıyor, güneşli bir ilkbahar sabahına uyanır 
gibi neşeyle doluyor içi. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Kurallı birleşik sıfat 

B) Birden fazla ad tamlaması 

C) Farklı türlerde zarf 

D) Edat grubu 

E) Eylemsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Uzun surların çevrelediği Diyarbakır bana her 

zaman altın bir yüzüğün  ortasındaki değerli bir 

mücevher taşını anımsatır. 

 Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangileri 
birden çok yapım eki almıştır? 

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

   D) III ve IV   E) IV ve V 

 

11. (I) Çöplükler büyük metan kaynağıdır, o yüzden 
birçok şirket buralarda kuyular kazarak elde ettiği 
metanı yakıt niyetine kullanıyor. (II) Fakat bu kuyu-
ları idare etmek zor olabilir. (III) Her şeyden önce 
kuyu başından gaz toplamak için elle vakum ya-
ratmak gerekiyor. (IV) Kuyudan içeri oksijen girer-
se metan üreten bakterilere zarar verebilir. (V) O 
yüzden de sürecin kesintisiz biçimde gözlemlen-
mesi şart. 

 Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi 
yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? 

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

12. Mutluluk çabucak yayılır mı? Mutlu bir insan mısı-
nız? Mutluluğun sırrını mı arıyorsunuz? 

 Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur? 

A) Ünsüz türemesi B) Ünlü daralması 

C) Ünlü düşmesi  D) Ünsüz değişimi 

 E) Ünsüz düşmesi  

 

 

 

 

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bo-
zukluğu vardır? 

A) Son araştırmamı okudu ve detaylıca inceledi. 

B) Bu işi ben kendim başardım. 

C) Bizimle gelmemesinin nedeni onu görmek is-
tememesidir. 

D) Başkan, son dönemdeki önemli konuları bizim-
le konuştu. 

E) Bu olaylardan sonra yeniden aynı hatayı tek-
rarlamamalıydın. 

I II

III IV 

V 
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14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır? 

A) Yaşlı kadın Necatibey Caddesi Durağı’nda ine-
cekmiş. 

B) Sınıf arkadaşının son zamanlardaki davranışla-
rından hazzetmiyordu. 

C) Son aldığı soruları gelişi güzel hazırlamış. 

D) 2014 de yazar için oldukça başarılı bir yıldı. 

E) Bir an önce söylediklerimi not alınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Bir romancı romanına şiirsel bir tema koyabilir, bir 

şair bir olayı anlatabilir.  Ama yine de sanatlar ara-

sında bir ayrım görmeye çalışırsak, şu noktaya ge-

lebiliriz: Söz sanatı olduğu hâlde romanın birimi de 

bir olaydır, bir tiptir ve bir sorundur. 

 Bu parçadaki numaralandırılmış noktalama 
işaretlerinden hangisi yanlıştır? 

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

16. Çok kötü bir şiirde bile çok iyi söylenmiş, çok çar-
pıcı bir dize bulunabilir ama bu durum söz konusu 
şiiri iyi şiir düzeyine çıkaramaz. Kötü ya da orta 
hâlli bir şairin de güzel bir şiir yazdığı hatta bu şiirin 
ulusal antolojilerde yer aldığı görülmüştür. Ama bu 
da o şiirin şairini “iyi”, “büyük” şair düzeyine çıkar-
tamaz. Geleceğe kalarak biraz yer kazanan, şairin 
kendisi değil, o şiirdir. 

 Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Bir şiirde güzel söylenmiş bazı mısraların ol-
ması, o şiiri yüceltmez. 

B) Tek bir güzel şiir yazmakla yetkin bir şair olun-
maz. 

C) Adından söz ettiren şiirler, sadece başarılı şair-
ler tarafından yazılmayabilir. 

D) Şiiri de şairi de başarılı kılan, tüm çağlara ses-
lenebilmesidir. 

E) Bir şiiri birkaç dizesiyle, bir şairi birkaç şiiriyle 
değerlendirmek yanıltıcıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Pribilof Adaları’ndaki suyun yüzeyindeki açık yeşil 
ve mavi renkler, bu bölgedeki fitoplankton sayısı-
nın çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Mikroalg-
ler olarak da bilinen ve yapılarında klorofil bulunan 
fitoplanktonlar yaşamlarını devam ettirmek için ihti-
yaç duydukları protein, karbonhidrat ve yağ gibi bi-
leşikleri fotosentez sonucu oluşturabilirler. Özellikle 
ilkbahar aylarında fitoplanktonların popülâsyonun-
da ciddi bir artış görülür. Bu durum, suyun yüze-
yinde kış aylarında oluşan buz katmanının ortadan 
kalkmasıyla okyanus yüzeyine yakın kısımlardaki 
besin miktarının ve tatlı su oranının artmasından-
dır. Yaz döneminde ise suyun sıcaklığının artması 
ve besin kaynaklarının azalmasıyla sayıları azalır. 

 Bu parçada “fitoplankton”larla ilgili olarak aşağı-
daki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 

A) Nasıl bir görünüm oluşturmaktadırlar? 

B) Başka hangi isimle anılmaktadırlar? 

C) Niçin fotosentez yaparlar? 

D) En çok neye ihtiyaç duyarlar? 

E) Sayılarındaki değişkenlik neye bağlıdır? 

I

II

III 

IV 

V 
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18. (I) Antalya Körfezi’nin batısında, kıyının hemen 
gerisinde birdenbire bir duvarmışçasına yükseliyor 
Beydağları. (II) Sahile paralel olarak kuzey-güney 
doğrultusunda hemen hemen 60 km uzanıyor.  
(III) Bu dağlar karmaşık jeomorfolojisi, denize ya-
kınlığı, eteklerinde sakladığı tarih ve doğa hazine-
leriyle Akdeniz Bölgesi’nin en çarpıcı köşelerinden. 
(IV) Akarsuların oluşturduğu dar vadiler ve yağışla-
rın yol açtığı aşınma Beydağlarına parçalı bir gö-
rünüm veriyor. (V) Silsile o kadar derin şekilde ya-
rılmış ve sarplaşmış ki yükseklerine ancak yaban 
keçileri çıkabiliyor. 

 Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) I. de benzetmeye yer verilmiştir. 

B) II. de yaklaşıklık anlamı vardır. 

C) III. de karşılaştırma söz konusudur. 

D) IV. de bir çıkarımda bulunulmuştur. 

E) V. de neden-sonuç ilişkisi vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Pelikangiller, kürek ayaklılar takımından iri su kuşu 
türleridir. Halk arasında gagasının biçiminden ötürü 
kaşıkçı kuşu da denir. Gagasını suya daldırarak 
avladığı balıklarla beslenir. Çoğunlukla toplu yaşar 
ve koloniler hâlinde yuvalanır. Pelikanların şaşırtıcı 
bir özelliği ise yedikleri besinlere göre renk değiş-
tirmeleridir. Ülkemizde üç türüne rastlanır. Bunlar-
dan tepeli pelikanın türü tehdit altındadır.  

 I. Dış yapı özellikleri nelerdir? 
 II. Nasıl beslenirler? 
 III. Kaç türü vardır? 
 Bu parçadan pelikangillerle ilgili olarak  numa-

ralandırılmış sorulardan hangisine ya da hangi-
lerine ulaşılır? 

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

20. ---- Ne yaşadıklarımıza doyacağız ne yapmak 
istediklerimiz ne de gördüklerimiz bitecek. Uzun 
uzadıya spor da yapsak GDO’suz yiyecekler de tü-
ketsek gençliğimiz ama yavaş ama hızlı geçiyor iş-
te.  Ömrümüzün son dakikalarına geldiğimizde an-
lıyoruz hayatımızın aslında ne kadar da kısa oldu-
ğunu. 

 Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir? 

A) Ömrün sınırları çizili, her insan ölümü tadacak. 

B) Her insan mutlaka ölümsüz olmayı diler. 

C) İnsan hayatla ölüm arasındaki çizgidedir. 

D) Her mücadele mutlu olmak için verilir. 

E) Yaşamda karşımıza çıkabileceklerin bir sınırı 
yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bir toplumun kendinden sonrakilere iletmek istediği 
dünya görüşünü bir insan tek başına aktaramaz. 
Kişinin, insanlığa aktaracağı dünya görüşü ya da 
hayat felsefesi yalnızca geçmişteki insanların gö-
rüşleriyle ilişkisi bakımından değerlendirilebilir. 
Maalesef o görüşleri tek başına değerlendiremez-
siniz, onu yitip gitmiş tüm bireylerin görüşleri arası-
na yerleştirip onun görüşleriyle karşılaştırmalısınız. 

 Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Her insanın düşünce dünyasında farklılıklar 
vardır. 

B)  Bir düşüncenin değeri kendinden öncekilerle 
ilişkilendirilerek bulunabilir. 

C)  Her bireyin sonrakilere iletmek istediği bir me-
saj vardır. 

D)  Bu hayattan göçüp gitmiş insanların görüşleri 
daha kıymetlidir. 

E)  Hayat felsefeleri tek başına değerlendirilmeli-
dir. 
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22, 23 ve 24. Soruları Aşağıdaki Parçaya Göre 
Cevaplayınız 

(I) Teknolojik gelişmeler, dijital fotoğraf makineleri ve 
akıllı telefonları bir daha çıkmamak üzere hayatımıza 
soktu. (II) Böylece otoportrenin sanattan fırlayıp kontrol-
den çıkması ve sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaş-
masıyla ‘selfie’ye dönüşmesi de bizim neslimize kısmet 
oldu. (III) Zaten Narkissos’tan beri kendi güzelliğinin 
narkozu altında olan insanlığın durumu bugünlerde biraz 
daha ciddi. (IV) Artık aşırı dozdan ölüyoruz. (V) Abarttı-
ğımı düşünüyorsanız Rusya’da artarak devam eden 
selfie kaynaklı yaralanma ve ölüm olayları yüzünden 
yayımlanan “güvenli selfie çekme” kitapçığını inceleme-
nizi öneririm. (VI) Selfie çekerken kendini vuran, uçuru-
ma yuvarlanan, elektriğe çarpılan, kafasına yıldırım 
düşen, mükemmel selfie çekemeyince intihara kalkışan 
selfiezede haberlerine biraz göz gezdirin. 

 

22. Bu parçada selfie çekimiyle ilgili olarak asıl 
vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A)  Sosyal paylaşım sitelerinin vazgeçilmezi oldu-
ğu 

B)  Hayatımızdan kolay kolay çıkmasının zor oldu-
ğuna  

C)  Üzerine kitaplar yazılacak kadar önemli hâle 
geldiği 

D)  Kontrolsüzce çekim yapmanın yarattığı prob-
lemler  

E)  Teknolojik gelişmelerle birlikte insan yaşamına 
kolayca yerleştiği 

 

 

 

23.  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden han-
gileri ağır basmaktadır? 

A) Tartışma-Tanımlama 

B) Açıklama- Örnekleme 

C)  Tanık gösterme- Öyküleme 

D)  Kişileştirme- Betimleme 

E)  Benzetme- Örnekleme 

 
 
 
24.  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-

gisi kendinden sonrakinin gerekçesidir?  

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

25 ve 26. Soruları Aşağıdaki Parçaya Göre  
Cevaplayınız 

(I) Yapılan çalışmalar Alzheimer hastalığına yakalanmış 
insanların beyinlerinde sağlıklı insanlara oranlara daha 
fazla demir olduğunu gösteriyor. (II) Beyindeki demir 
fazlalığı bu hastalığın ortaya çıkışını hızlandırıyor. (III) 
Uzmanlar, insanların beyinlerindeki demir seviyelerinin 
ölçülerek bu hastalığa yakalanma riskinin çok daha 
erken dönemlerde belirlenebileceğini, ayrıca vücuttaki 
demir seviyesini azaltan ilaçlar kullanılarak hastalığın 
ortaya çıkışının geciktirilebileceğini belirtiyor.  (IV) Yapı-
lan yoğun çalışmalara rağmen bu hastalığın belirtileri 
olan bunama ve unutkanlığın arkasındaki gerçek meka-
nizma tam olarak anlaşılmış değil. (V) Uzun süre en 
önemli nedenin beyinde belirgin plak oluşumunu tetikle-
yen beta- amiloid isimli protein olduğu biliniyordu. (VI) 
Ancak bu proteini parçalayarak yok eden ilaçların kulla-
nılması insanların bunama ve unutkanlık durumunun 
iyileşmesini sağlayamadı.  

 

 

 

 

25.  Bu parçadan “Alzheimer” ile ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A)  Hastalığın görüldüğü kişilerin beyinlerinde 
demir fazlalığı tespit edilmiştir. 

B) Beyindeki demir yoğunluğu hastalığın oluşma-
sında en önemli etkendir. 

C) Hastalık riskinin belirlenmesi ya da oluşumu-
nun geciktirilmesi öngörülmektedir. 

D) Hastalığın belirtileri bunama ve unutkanlık ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. 

E) Hastalığın nedenlerinden biri olan beta- amiloid 
proteinin yok edilmesi bunama ve unutkanlığı 
engellememiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.  Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 

paragraf kaç numaralı cümleden sonra başlar? 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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27. – 30. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre  
Cevaplayınız. 

Kerim, Mahmut, Nasuh, Selçuk, Tarık ve Rıza isimli 6 
öğrenciden her biri bir kütüphanede soldan sağa doğru 
diziliş A, B, C, D, E ve F olarak adlandırılmış masalar-
dan birinde oturmaktadır. 

i  Mahmut B masasında oturmaktadır. 

i  Selçuk; Kerim ve Rıza’nın oturduğu masaların tam 

ortasındaki masada oturmaktadır. 

i  Soldan birinci masada Nasuh oturmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 

doğrudur?  

A)  Kerim, C masasında oturmaktadır. 

B) Nasuh, F masasında oturmaktadır. 

C)  Selçuk, D masasında oturmaktadır. 

D) Tarık, A masasında oturmaktadır. 

E)  Rıza, E masasında oturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. I. Kerim 
 II. Rıza 
 III. Nasuh 
 verilen bilgilere Selçuk’un D masasında otur-

duğu bilgisi eklenirse, yukarıdaki kişilerden 
hangisinin veya hangilerinin oturduğu masalar 
kesinlikle bilinebilir? 

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

29. Bu bilgilere ek olarak Nasuh’un C masasında 
oturduğu bilgisi verilirse, aşağıdakilerden han-
gisi kesinlikle yanlış olur? 

A)  Mahmut’un hemen solundaki masada Tarık 
oturmaktadır. 

B)  Rıza’nın hemen sağındaki masada Nasuh 
oturmaktadır. 

C) Selçuk, E masasında oturmaktadır. 

D) Kerim, D masasında oturmaktadır. 

E)  Mahmut; Rıza’nın masası ile Tarık’ın masası-
nın tam ortasındaki masada oturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

30. Verilen bilgilerle, en fazla kaç farklı oturma 
düzeni oluşturulabilir? 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
31. Yalnızca ikisi 50 den büyük birbirinden farklı 

beş doğal sayının toplamı 163 olduğuna göre, 
bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? 

A) 59 B) 79 C) 99 D) 109 E) 119 

 

 

 

 

 

 

 
 

32. 100x + 10y + 4 

 ifadesinin iki basamaklı xy sayısına bölümün-
den elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaç-
tır? 

A) 104 B) 14 C) 12 D) 9 E) 5 
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33. Can’ın üç basamaklı 59A sayısı kadar bilyesi var-
dır. 

 Can bilyelerini 4 er, 6 şar ve 7 şer saydığında her 
defasında 3 bilyesi artıyor. 

 Buna göre, A rakamı kaçtır? 

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 

 

 

 

 

 
 

 
 
34. < < <1 11

a b
2 4

 

 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki 
farklar eşittir. 

 Buna göre, a + b toplamı kaçtır? 

A) 
5
4

 B) 2 C) 
13
4

 D) 
15
4

 E) 
17
4

 

 

 

 

 

 

 

35. x 1
3

x 1 2
+ =

+
 

 olduğuna göre, x kaçtır? 

A) 
5
3

 B) 
2
3

 C) 
1
3

−  D) 
2
3

−  E) 
5
3

−  

 

 
 
 
 
 
36. x tam sayı, y reel sayı olmak üzere, 

 2 < x < 7 

 4 < y < 8 

 olduğuna göre, 2x + 3y ifadesinin alabileceği en 
küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı 
değerinin toplamı kaçtır? 

A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55 

37. x < 0 olmak üzere 

 ||x – 3| – x| – 3 

 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) –6  B) 0  C) –2x 

 D) 2x  E) –2x – 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
38. 166 sayısının 1

8
 i kaçtır? 

A) 412 B) 87 C) 219 D) 165 E) 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. (§6 – §2) ⋅ (1 + §3) 

 işleminin sonucu kaçtır? 

A) 8§2  B) 6§2  C) 4§2 

 D) 3§2  E) 2§2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. 
2 2

2 2

x ax b x 4x 21 x 2
x 3x 11x 28 x 9

+ + + − +⋅ =
++ + −

 

 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 

A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 



2016 KPSS / GENEL YETENEK DENEME SINAVI  1 

11 

41. Bir gruba 4 yaşında bir kişi katılırsa grubun yaş 
ortalaması 13 oluyor. 34 yaşında bir kişi katılırsa 
grubun yaş ortalaması 16 oluyor. 

 Buna göre, gruptakilerin yaşları toplamı kaçtır? 

A) 140 B) 136 C) 132 D) 126 E) 120 

 

 

 

 

 

 

 

42. Bir bilgi yarışmasında Türkçe, matematik ve geo-
metri soruları sorulmaktadır. Her Türkçe sorusu 3, 
her matematik sorusu 5, her geometri sorusu ise 
10 puan değerindedir. 

 20 soruyu doğru cevaplayan bir yarışmacı 73 
puan aldığına göre, kaç Türkçe sorusunu doğru 
cevaplamıştır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Toplamları 120 ye eşit olan iki sayıdan, küçük 
olana kendisinin 3 katı eklenirse büyük sayının 10 
fazlasına eşit oluyor. 

 Buna göre, küçük sayı kaçtır? 

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 

 

 

 
 
 

 

44. Bir manavın tezgahında içinde domates, biber ve 
patlıcan olan kasalar vardır. 

 Manavda domates hariç 58 kg, biber hariç 64 
kg, patlıcan hariç 80 kg sebze olduğuna göre, 
manavda kaç kg biber vardır? 

A) 37 B) 36 C) 35 D) 34 E) 33 

45. Etiket fiyatı, alış fiyatından %30 eksik olarak belir-
lenen bir ürünün etiket fiyatına %50 oranında zam 
yapılıyor. 

 Buna göre, son durumda bu ürünün satışından 
elde edilen kâr oranı yüzde kaçtır? 

A) 2 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

46. Bir sayının %25 inin %40 ı, aynı sayının %20 sinin 
%60 ından 18 eksiktir. 

 Buna göre, bu sayı kaçtır? 

A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Mustafa, Ankara’dan İstanbul’a otomobili ile saatte 
ortalama 120 km hızla 4 saatte gitmektedir. 

 Mustafa yolun yarısına geldiğinde yarım saat 
mola verirse İstanbul’a aynı sürede gitmek için 
yolun kalan kısmını ortalama kaç km hızla git-
melidir? 

A) 180 B) 160 C) 150 D) 144 E) 140 

 

 

 

 

 

 

48. Eşit iş gücüne sahip bir grup işçi bir işi 24 günde 
bitirebiliyor. 

 Bu grupta aynı kapasitede 4 işçi daha olsaydı 
işin bitmesi 6 gün daha erken olacağına göre, 
grupta kaç işçi vardır? 

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 
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49. Z tam sayılar kümesi olmak üzere 

 A = {x | x2 < 30, x ∈ Z} 

 B = {x | x2 < 18, x ∈ Z+} 

 kümeleri veriliyor. 

 Buna göre, A \ B kümesinin eleman sayısı kaç-
tır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

50. Pozitif reel sayılar kümesinde ο işlemi 

 a ο b = 2 2a b+  

 şeklinde tanımlanıyor. 

 (x ο 4) ο (5 ο x) = 7 

 olduğuna göre, x kaçtır? 

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

 

 
 
 
 
 
51. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi-

yonu için 

 f(f(2x – 3)) = 6x – 2 

 f(1) = 7 

 olduğuna göre, f(7) kaçtır? 

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

 

 

 

 

 

 

 

52. A = {1, 2, 3, 4} 

 kümesinin elemanlarıyla en az iki basamağın-
daki rakamı aynı olan üç basamaklı kaç farklı 
sayı yazılabilir? 

A) 64 B) 60 C) 56 D) 48 E) 40 

53. ve 54. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

Günler Pzt. Salı Çarş. Perş. Cuma

İşçi sayısı 30 25 15 10 20 

1. ürün 5 25 10 20 40 

2. ürün 20 30 18 12 20 

Yukarıdaki tabloda bir firmanın hafta içi günlerde ürettiği 
1. ve 2. ürün miktarı ile bu firmada çalışan işçi sayıları 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Hangi gün işçi başına düşen 2. ürün üretimi 
miktarı en düşüktür? 

A) Pazartesi B) Salı  C) Çarşamba 

 D) Perşembe E) Cuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Beş günlük toplam üretim sonunda, rastgele 
seçilen bir ürünün perşembe günü üretilen 1. 
ürün olma olasılığı kaçtır? 

A) 0,05 B) 0,1 C) 0,15 D) 0,2 E) 0,25 
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55. ve 56. Soruları Aşağıdaki Bilgilere 
Göre Cevaplayınız. 

Bir kuyumcu elindeki altınları tartarken hassas terazinin 
bir kefesine yalnızca altınları, diğer kefeye ise ağırlıkları 
koymaktadır. Kuyumcunun elinde yeterli miktarda  
20 gram, 10 gram ve 1 gramlık ağırlıklar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

55. Kuyumcu 74 gramlık altını tartmak için en az 
kaç tane ağırlık kullanmak zorundadır? 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Kuyumcunun 5 tane ağırlık kullanarak tartabi-
leceği en fazla altın miktarı ile en az altın mikta-
rı arasındaki fark kaç gramdır? 

A) 98 B) 97 C) 96 D) 95 E) 94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
57. 

 

 Yukarıdaki örüntüye göre, 23. satırdaki tüm 
sayıların toplamı kaçtır? 

A) 515 B) 519 C) 521 D) 523 E) 529 

 

 

58. 

 

ABC eşkenar 
üçgen 
|BD| = 4 cm 
|DC| = 2 cm 
|AD| = x cm 

 Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? 

A) 3§3 B) 2§7 C) •30 D) •35 E) 2•10 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
59. 

 

O noktası yarım 
dairenin merkezi 
OABC kare 
A(OABC) = 32 cm2 

 Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 
dir? (π = 3 alınız) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

60. 

 

 Boyu 26 cm, eni 16 cm olan dikdörtgen biçimindeki 
bir kartonun dört köşesinden şekildeki gibi eş kare-
ler kesilip kalan parçalar yukarı doğru kıvrılarak üs-
tü açık bir kutu yapılmıştır. 

 Kutunun taban alanı 144 cm2 olduğuna göre, 
yüksekliği kaç cm dir? 

A) 2,5 B) 3 C) 3,6 D) 4 E) 4,5 
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1. Türkler tarafından kutlu sayılan, Asya Hunları 

ve Kök Türklere başkentlik yapan önemli mer-
kez aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Balasagun B) Ötüken  C) Kaşgar 

 D) Hotan E) Semerkant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I. Moğol İlhanlıların baskısı 

II. Batınılik hareketinin yıkıcı çalışmaları 

III. Kösedağ Savaşı’nın kaybedilmesi 

 Yukarıda verilenlerden hangilerinin Büyük 
Selçukluların yıkılmasında etkili olduğu ileri sü-
rülebilir? 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisinin Anado-

lu’daki ilk Türk beyliklerine ait olduğu söyle-
nemez? 

A) Buruciye Medresesi 

B) Üç Kümbetler 

C) Kayseri Ulu Camisi 

D) Hüsamiye Medresesi 

E) Divriği Ulu Camisi 

4. Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını aşağıdaki 
devletlerden hangisiyle yapmıştır? 

A) Bizans  B) Ceneviz C) Venedik 

 D) Portekiz E) İspanya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Doğu Anado-

lu’daki karışıklıklara son vermek için; 

I. Akkoyunlular, 

II. Safeviler, 

III. Memlükler 

 devletlerinden hangileri ile mücadele edilmiş-
tir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki adalardan hangisi XVII. yüzyılda 
Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir? 

A) Sakız   B) Girit   C) Kıbrıs 

 D) İmroz E) Eğriboz 

 

GENEL KÜLTÜR 
KPSS

1 
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7. Osmanlı Devleti’nin Avrupa başkentlerinde ilk 
geçici elçilikleri açması aşağıdaki padişahlar-
dan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? 

A) III. Ahmet  B) I. Mahmut 

C) III. Mustafa   D) I. Abdülhamit  

 E) III. Selim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki görevlerden 
hangisine atanabilmek için Türk veya Müslü-
man doğmak zorunluluğu bulunmamaktadır? 

A) Kadı  B) Müderris 

C) Nakibüleşraf  D) Kazasker 

 E) Beylerbeyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. I. Öşür 

II. Haraç 

III. Cizye 

 Osmanlı Devleti’nin gelir kaynakları arasında 
yer alan yukarıdaki vergilerden hangileri üre-
timle ilgilidir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

10. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki bankalardan 
hangisi diğerlerinden daha sonra açılmıştır? 

A) Bank-ı Dersaadet 

B) Bank-ı Osmani 

C) Memleket Sandıkları 

D) Ziraat Bankası 

E) Millî İtibari Bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. XIX. yüzyılda ressam ve arkeolog olan Osman 
Hamdi Bey’in girişimleri sonucunda aşağıdaki 
okullardan hangisi kurulmuştur? 

A) Darülmuallimat 

B) Darülmuallimin 

C) Darülmaarif 

D) Sanayi-i Nefise Mektebi 

E) Mekteb-i Sultani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Osmanlı vatandaşları ilk kez seçme ve seçilme 
hakkını aşağıdaki padişahlardan hangisinin 
döneminde elde etmiştir? 

A) II. Mahmut  B) Abdülmecit 

C) Abdülaziz  D) II. Abdülhamit 

 E) V. Mehmet Reşat 
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13. İlk temelleri Lale Devri’nde atılan ve II. Meşruti-
yet Dönemi ile birlikte düşünce akımı hâline ge-
len ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Osmanlıcılık 

B) Batıcılık 

C) İslamcılık 

D) Turancılık 

E) Adem-i Merkeziyetçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. I. Dünya Savaşı sonucunda imparatorluklar parça-
lanmış ve ulusal devletler kurulmuştur. 

 Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurulması 
ulus prensibine uyulmadığının göstergesidir? 

A) Polonya  B) Estonya C) Letonya 

 D) Yugoslavya E) Litvanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. İngilizler Hindistan’daki sömürgelerini Osmanlı 
Devleti’nin tehdidinden korumak için aşağıdaki 
cephelerden hangisini açmıştır? 

A) Irak – Basra  B) Suriye – Filistin  

C) Yemen – Hicaz  D) Kafkas 

 E) Kanal  

16. Mustafa Kemal; 

I. Bursa, 

II. İzmir, 

III. Hatay, 

IV. Ankara 

 şehirlerinden hangilerinin belediyelerine şahsi 
mirasından pay vermiştir? 

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

 D) II ve IV E) III ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal ile ilgili 
biyografi yazmamıştır? 

A) Harold C. Armstrong 

B) Andrew Mango 

C) Patrick Kinros 

D) Salih Bozok 

E) Reşat Nuri Güntekin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Millî Mücadele Dönemi’nde; 

I. Kapitülasyonlar, 

II. Millî bir kongrenin toplanması, 

III. Millî iradenin hâkim kılınması 

 konularından hangileri ilk kez Amasya Genel-
gesi’nde yer almıştır? 

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

 D) I ve II E) II ve III 
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19. TBMM, aşağıdaki savaşlardan hangisinden 
sonra düzenli orduya geçiş kararını hızlandır-
mıştır? 

A) Aslıhanlar – Dumlupınar  

B) Kütahya – Eskişehir  

C) Gediz  

D) Birinci İnönü 

E) İkinci İnönü  

 
 
 
 
 
 
 
 

20. Atatürk Dönemi’nde Türk parasının değerini koru-
mak adına çalışmalar yapılmış ve bu doğrultuda 
“Türk Parasının Kıymetinin Korunması Kanunu” çı-
karılmıştır. 

 Bu kanunla ilgili olarak aynı yıl, aşağıdaki ban-
kalardan hangisi kurulmuştur? 

A) Türkiye İş Bankası 

B) Merkez Bankası 

C) Denizbank 

D) Emlak ve Eytam Bankası 

E) Sümerbank 

 

 

 

 

 

 

 

21. Musul konusunda kendisine avantaj sağlamak 
isteyen ve bölge petrollerinin kendi himayesinde 
kalmasını amaçlayan İngiltere, Türkiye’deki bazı 
isyanları doğrudan ya da dolaylı olarak destekle-
miştir. 

 Buna göre İngiltere’nin; 

I. Mutki, 

II. Nasturi, 

III. Şeyh Sait 

 isyanlarından hangilerini desteklemesi yukarı-
daki duruma örnek olarak gösterilebilir? 

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

 D) I ve II E) II ve III 

22. – Kapitülasyonların kaldırılması 

– Siyasi partilerin kurulması 

– Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kurulması 

– Aşar vergisinin kaldırılması 

 Yukarıdaki inkılapların, ilgili oldukları Atatürk 
ilkeleriyle eşleştirilmesi durumunda aşağıdaki-
lerden hangisi dışarıda kalır? 

A) Milliyetçilik  B) Cumhuriyetçilik 

C) Halkçılık  D) Laiklik 

 E) Devletçilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. UNESCO 1981 yılını, Atatürk’ün 100. doğum yıl-
dönümü nedeniyle “Atatürk Yılı” ilan etmiştir. 
UNESCO’nun bu yılda açıkladığı metinde Atatürk 
için, “Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan 
ilk lider” tabiri kullanılmıştır. 

 Atatürk hakkındaki bu niteleme; 

I. Ulusal egemenlik, 

II. Çağdaşlaşma ve Batılılaşma, 

III. Ulusal bağımsızlık  

 ilkelerinden hangileriyle açıklanabilir?  

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

 D) I ve III E) I, II ve III 
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24. Atatürk Dönemi Türk dış politikası 2 dönem hâlinde 
incelenebilir. Bunlardan birincisi 1923-1930 arası 
dönemdir. Bu dönemde daha çok Lozan Antlaş-
ması’ndan kalan sorunlar çözümlenmeye çalışıl-
mıştır. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönem-
de meydana gelen dış politik gelişmelerden bi-
risidir? 

A) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması 

B) Hatay’ın Anavatan’a katılması 

C) İngiltere’yle Ankara Antlaşması’nın imzalanma-
sı 

D) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması 

E) Türkiye’nin öncülüğünde Sadabad Paktı’nın ku-
rulması 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki süreçte yaşa-
nan bilimsel gelişmeler arasında aşağıdakiler-
den hangisi gösterilemez? 

A) BCG aşısının bulunması 

B) C vitamininin keşfedilmesi 

C) Bauhaus denilen mimari akımın ortaya çıkması 

D) Penisilinin bulunması 

E) ENIAC adlı ilk bilgisayarın yapılması 

26. 1953 yılında kurulan ve Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Balkan Paktı’na; 

I. Yunanistan, 

II. Yugoslavya, 

III. Romanya 

 devletlerinden hangilerinin üye olduğu söyle-
nebilir? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine İslam 
Kerimov öncülüğünde bağımsızlığına kavuşan 
Türki cumhuriyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özbekistan  B) Azerbaycan 

C) Kırgızistan   D) Kazakistan  

 E) Türkmenistan 

 
 
 
 
 
 
 

 

28. Aşağıdaki grafik Türkiye’de gece-gündüz sürele-
rindeki bir aylık değişimi göstermektedir. 

 
 Bu grafik aşağıdaki aylardan hangisine aittir? 

A) Ocak  B) Mart  C) Haziran 

 D) Eylül  E) Aralık 
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29. “Türkiye’nin konumu transit ticarete elverişlidir.” 
açıklamasını yapan bir ekonomist aşağıdakiler-
den hangisini görüşüne dayanak olarak göste-
rebilir? 

A) Orta Kuşak’ta yer alması 

B) Zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması 

C) Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması 

D) Bir yarımada ülkesi olması 

E) Önemli üretim ve tüketim alanları arasında yer 
alması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Efes İlk Çağ’ın en önemli liman kentlerindendi. 
Önemli ticaret yollarının dağıtım noktalarından biri 
üzerinde bulunmaktaydı. Günümüzde İzmir’in Sel-
çuk ilçesinde kıyıdan yaklaşık 10 kilometre içeride 
yer almaktadır. 

 İlk Çağ’da bir liman kenti olan Efes’in günü-
müzde kara içinde kalmasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölgenin epirojenik olarak yükselmesi 

B) Oluşan volkanik olaylar sırasında çıkan mal-
zemenin kıyıda biriktirme yapması sonucu kıyı 
çizgisinin değişmesi 

C) Kıyıda oluşan mercan resiflerinin etkisi 

D) Küçük Menderes Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla 
kıyıyı doldurması 

E) Yol yapım ve inşaat çalışmaları nedeni ile in-
sanların kıyıyı doldurması 

31. 

 

 Yukarıdaki yerşeklinin aşağıdaki akarsulardan 
hangisinin havzasında yaygın olması beklen-
mez? 

A) Gediz  B) Çoruh  

C) Büyük Menderes D) Susurluk 

 E) Ergene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 

 

 Yukarıda verilen profil, aşağıdaki harita üzerin-
de verilen doğrultulardan hangisine ait olabilir? 

  
A) I  B) II C) III D) IV E) V 
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33. Gündüz dağların Güneş’e bakan yamaçları hızlı bir 
şekilde ısınır. Bu durum yüksek kesimlerde basıncı 
düşürdüğünden yamaçtan yukarı doğru hareket 
eden ve vadi meltemi adı verilen bir rüzgâr oluştu-
rur. Gece ise çevresindeki alçak yerlere göre daha 
fazla soğuyan dağlardan vadi tabanlarına ve ovala-
ra doğru hareket eden dağ meltemleri meydana 
gelir. 

  

 Yüzey şekilleri göz önünde bulundurulduğun-
da, haritada numaralarla gösterilen yerlerden 
hangilerinde dağ ve vadi meltemlerinin etkili 
olacağı söylenebilir? 

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

 D) II ve III E) II ve IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. “Türkiye pazartesi gününden itibaren doğu ve 
kuzeydoğu yönünden gelen soğuk hava kütlesinin 
etkisine girecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile 
Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sıcaklık or-
talamaları mevsim normallerinin altında seyrede-
cek. Salı gününden itibaren İç Anadolu’nun doğusu 
ile Güneydoğu Anadolu’yu etkisine alacak. Söz 
konusu bölgelerde genellikle hava açık olsa da 
zaman zaman tipi şeklinde kar yağışının görülmesi 
bekleniyor.” 

 (Yukarıda bir hava durumu bülteninden alıntı ya-
pılmıştır.)  

 Sözü geçen hava olaylarının hangi basınç mer-
kezinin etkisi ile gerçekleşeceği söylenebilir? 

A) Sibirya Yüksek Basınç Merkezi 

B) Basra Alçak Basınç Merkezi 

C) Asor Yüksek Basınç Merkezi 

D) İzlanda Alçak Basınç Merkezi 

E) Aleut Alçak Basınç Merkezi 

35. Tahrip edilen bir orman alanının yeniden eski 
hâline dönebilmesi için gerekli olan süreye “orma-
nın yenilenme süresi” denir. Ormanın yenilenme 
süresi iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir. 

 Buna göre aşağıda verilen yörelerden hangi-
sinde ormanın yenilenme süresi diğerlerine gö-
re daha kısadır? 

A) Yıldız Dağları 

B) Tuz Gölü Çevresi 

C) Göller Yöresi 

D) Erzurum-Kars Platoları 

E) Diyarbakır Havzası 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. 

 

 Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla 
gösterilen alanlarda yaygın olarak bulunan 
zonal toprak türleri, verilen seçeneklerden han-
gisinde doğru eşleştirilmiştir? 

                   I           II                   III 

A) Lateritik Terra Rosa Podzolik 

B) Kahverengi 
orman  

Alüvyal Kahverengi 
Step 

C) Çernozyom Kahverengi 
orman  

Podzolik 

D) Terra Rosa Çernozyom Podzolik 

E) Podzolik Lös Lateritik 
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37. Türkiye nüfusu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Cumhuriyet’in başından günümüze kadar Tür-
kiye nüfusu her dönemde atmıştır. 

B) Kıyı yörelerde nüfus yoğunluğu, iç kesimlere 
göre daha yüksektir. 

C) Nüfusun dağılışı üzerinde su durumunun ve 
yer şekillerinin oldukça belirleyici bir etkisi var-
dır. 

D) Turizm sektörünün geliştiği alanlarda nüfus 
mevsime göre belirgin değişimler gösterir. 

E) Türkiye nüfusunun ortanca yaşı zamana bağlı 
olarak düşmektedir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Aşağıda Türkiye’nin 2000 ve 2010 yıllarına ait 
nüfus piramitleri verilmiştir. 

  

 Nüfus piramitlerine bakarak; 

I. Ülkemizde doğum oranları azalmaktadır. 

II. Ülkemizin nüfus miktarı azalmaktadır. 

III. Kadın - erkek nüfusları arasında önemli bir 
dengesizlik görülmemektedir. 

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I  B) I ve II  C) I ve III 

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

39. Kom, yüksek alanlarda hayvancılık amacı ile oluş-
turulan, genellikle taştan yapılmış basit evler ve 
bunların çevrelerindeki ağıllardan oluşmuş bir 
köyaltı yerleşmesi şeklidir. 

  

 Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen 
yörelerden hangisinde kom yerleşmeleri daha 
yaygındır? 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Türkiye son yıllarda dünyadaki en önemli enerji 

koridorlarından biri hâline gelmiştir. 

 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Türkiye’nin güneydoğusunda yeni petrol ve do-
ğal gaz yataklarının bulunması 

B) Son yıllarda Türkiye’de petrol ve doğal gaz tü-
ketimin artması 

C) Türkiye’deki hızlı sanayileşme sürecinin enerji-
ye duyulan ihtiyacı artırması 

D) Türkiye’nin önemli petrol ve doğal gaz üretim 
alanları ile tüketim alanları arasında yer alması 

E) Son yıllarda İstanbul ve Çanakkale Boğazla-
rı’ndan çok sayıda petrol tankerinin geçmesi  
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41. Ekonomik canlılık ülkemizin geneline dengeli bir 
şekilde dağılmış değildir. İklim ve yer şekilleri açı-
sından insan yerleşmelerine daha uygun olan alan-
ların, ekonomik açıdan da daha çok geliştiği gö-
rülmektedir. Az gelişmiş yörelerin kalkınmasını 
sağlamak amacı ile devlet bu yörelere yapılacak 
yatırımları özendirmeye çalışır. Bu yüzden çeşitli 
teşvik uygulamaları söz konusudur. 

 Aşağıda verilen illerin gelişmişlik düzeyleri göz 
önünde bulundurulduğunda, hangisine devlet 
tarafından çeşitli yatırım teşviklerinin verilmesi 
daha uygun olacaktır? 

A) Mersin  B) Gaziantep C) Bayburt 

 D) Karabük E) Bursa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Türkiye’de tarımda makine kullanımı gün geçtikçe 
yaygınlaşsa da bazı yörelerimizde tarımda insan 
ve hayvan gücünden vazgeçilememektedir. 

 Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Tarımsal makinelerin çiftçinin alım gücünün üs-
tünde olması 

B) Arazinin çok engebeli olduğu alanlarda yapılan 
tarımda makine kullanımının mümkün olma-
ması 

C) Devletin üreticiyi yeterli ölçüde desteklememesi 

D) Makine kullanımı ile ilgili gerekli eğitimin çiftçi-
lere verilememesi 

E) Bazı yörelerde toprak türünün tarıma elverişli 
olmaması 

43. 

 

 Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösteri-
len yörelerde yaygın olarak yapılan hayvancılık 
faaliyetleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eş-
leştirilmiştir? 

                I                            II                   III 

A) Sığır İpek böceği Kıl keçisi 

B) Koyun Kıl keçisi Sığır 

C) Arıcılık Kıl keçisi Koyun 

D) İpek böceği Koyun Arıcılık 

E) Kümes hayvancılığı Arıcılık Koyun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Doğu Karadeniz’de heyelan riskinin fazla olma-
sı üzerine; 

I. Eğimin fazla olması 

II. Yağışın fazla olması 

III. Killi yapının yaygın olması 

 faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız II B) I ve II  C) I ve III 

 D) II ve III E) I, II ve III 
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45. Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen 
evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları 
dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel 
mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 
sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal de-
ğerlerin yaşatılması için gerekli iş birliğini sağlamak 
amacıyla UNESCO dünya miras listesini oluştur-
muştur. 

 Aşağıda verilen yerlerden hangisi 2015 yılında 
UNESCO tarafından dünya miras listesine 
alınmıştır? 

A) Divriği Ulu Cami B) Çatalhöyük 

C) Safranbolu  D) Efes 

 E) Troya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının 
özellikleri arasında yer almaz? 

A) Hukuk kuralları somuttur. 

B) Hukuk kuralları süreklidir. 

C) Hukuk kuralları bir yaptırıma dayalıdır. 

D) Hukuk kuralları geneldir. 

E) Hukuk kuralları bağlayıcıdır. 

47. 1982 Anayasası’na göre vatandaşlık kavramı ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Türk baba ve anadan doğan çocuk Türk’tür. 

B) Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla ka-
zanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde 
kaybedilir. 

C) Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlem-
lere karşı yargı yolu kapatılamaz. 

D) Vatana bağlılıkla bağdaşmayan eylemler sonu-
cu Türk vatandaşlığını kaybetme kararı Bakan-
lar Kurulunca verilebilir. 

E) Yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk va-
tandaşlığına alınabilirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratmayan 

haklara alelade hak denir. 

 Aşağıdakilerden hangisi alelade haklara örnek 
olarak gösterilebilir? 

A) Sözleşmenin feshi 

B) Ayıplı malın değiştirilmesi 

C) Velayet hakkı 

D) Evlenme sözleşmesi yapılması 

E) Evlat edinme hakkı 

 

 

 

 

 

 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın 
değiştirilemez olan ikinci maddesinde yer al-
maz? 

A) Atatürk milliyetçiliği 

B) Devletin şekli 

C) Sosyal devlet 

D) Laik devlet 

E) Demokratik devlet 
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50. Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) 1961 Anayasası ile kurulmuştur. 

B) Re’sen (kendiliğinden) harekete geçemez. 

C) Kararları bağlayıcı değildir. 

D) Üyelerini ve üyeleri içinden başkanını Cumhur-
başkanı seçer. 

E) Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet De-
netleme Kurulu’nun görev alanı dışındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, 
işleyişi ve yargılama usulleri aşağıdakilerden 
hangisi ile düzenlenir? 

A) Anayasa  B) Yönetmelik 

C) Yasa  D) Tüzük 

 E) İçtüzük 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti 

idaresinin görevlerinden değildir? 

A) Millî güvenliği sağlamak 
B) Kamu hizmetleri sunmak 
C) Özendirme faaliyetinde bulunmak 
D) Planlama faaliyetinde bulunmak 
E) Kanun yapma faaliyetinde bulunmak 

53. Aşağıda eşleştirilenlerin hangisinde bir hiye-
rarşi ilişkisi söz konusudur? 

A) Ankara Büyükşehir Belediyesi – Çankaya Be-
lediyesi 

B) Adalet Bakanlığı – Türkiye Barolar Birliği 

C) Kaymakam – Köy Muhtarı 

D) Kaymakam – İlçe Millî Eğitim Müdürü 

E) Türkiye Barolar Birliği – Kayseri Barosu 

 

 

 

 

 

 

 

54. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar 
organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturu-
lan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel ki-
şisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İl  B) İlçe  C) Belediye 

 D) Bucak E) Bölge 

 
 
 
 
 
 
 
55. Güneş sistemine en yakın olan gezegen aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Jüpiter  B) Merkür  C) Uranüs 

 D) Mars  E) Platon 

 

 

 

 

 

56. Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın eserleri 
arasında yer almaz? 

A) Kurtlar Sofrası 

B) Haco Hanım Vay 

C) Bıçağın Ucu 

D) Dersaadet’te Sabah Ezanları 

E) Sarı Sıcak 
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57. Ekim 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a fahri doktora unvanı veren üniversi-
te aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Waseda University 

B) Harvard University 

C) Indiana University  

D) Michigan State University 

E) Peking University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Atomaltı parçacıkları alanında araştırmalar yapan 
Takaaki Kajita ve ……………………………………. 
2015 yılı Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştür. 

 Buna göre verilen ifadedeki boşluk aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Arthur McDonald 

B) Paul Modrich 

C) Tomas Lindahl 

D) William Campbell 

E) Svetlana Aleksiyeviç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Demir Lady lakabıyla tanınan İngiltere’nin  
kadın başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Margareth Thatcher 

B) Nelson Mandela 

C) George Washington 

D) Ben Gorion 

E) Nicola 

60. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın 2016 
dönem başkanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Almanya  B) Sırbistan C) Rusya  

 D) Türkiye  E) İtalya 
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