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GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK

LİSANS

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

DENEME SINAVI

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının yayınevimizin yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi,  herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai

sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

DİKKAT!
SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik forma mutlaka işaretleyiniz. 
Kurum kodu ve T.C kimlik numarası karnenizin oluşturulabilmesi için özellikle gereklidir.

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

3. Bu testte 120 soru vardır.

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

5. Sınav sonucunuzu www.yaklasimkariyer.com adresinden TC kimlik numaranızı girerek öğrene-
bilirsiniz.

6. Türkiye Geneli Deneme sınavına ait cevap anahtarı ve soruların çözümleri  sınavın uygulandığı son 
gün www.yaklasimkitap.com  adresinde yayınlanacaktır

7. Bu test puanlanırken testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri 
düşülecek ve kalan sayı testle ilgili ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikrinizin olma-
dığı soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar ara-
sından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
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Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti
GMK Bulvarı Fevzi Çakmak 2 Sk. No: 30/10 Kızılay-ANKARA

Tel: (0312) 232 57 76
Web: www.yaklasimkitap.com 

e-posta: bilgi@yaklasimkitap.com



DİKKAT:  BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60’TIR.
     1-30 SORU : “Türkçeyi Kullanma Gücü”
     30-60 SORU : “Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü” ile ilgilidir.

     Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kağıdınızdaki “GENEL YETENEK” bölümüne işaretleyiniz. 
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1. Şiir günümüzde bazı kalelerini bir bir nesre terk etmek-
le meşgul. Nesre dayalı türler, şiirin çoğu sahalarını iş-
gal etti âdeta. Bu, nesrin geç kalmış bir intikamı bel-
ki de. At oynattığı eski sahaların çoğunu kaybeden şiir, 
yeni zamana ve gelişmelere intibaksızlığın sancısını 
çekiyor.

Bu parçada geçen “intibaksızlığın sancısını çekmek” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Ulaştığı yeri koruyamamak

B) Bir şeylerin eksikliğini hissetmek

C) Nesirle girdiği savaşı kaybetmek

D) Egemen olduğu dönemlere dönmek için çaba har-
camak

E) Yaşadığı çağa ve ilerlemelere ayak uydurmada 
zorlanmak

2. Günümüz eğitim dünyasında, çağdaş eğitim dünyası-
nın ---- olarak sorgulayan, düşünen, araştıran, kendini 
gerçekleştiren ve bilimsel düşünme becerisini kazan-
mış bireyler ---- uluslararası her türlü bilgiye kolayca 
erişebilmek ve onu eğitim ortamına eklemek amaçlan-
maktadır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bir sonucu – olarak

B) bir gereği – aracılığıyla

C) bir neticesi – yüzünden

D) bir bakış açısı – gücüyle

E) bir değişimi – yardımıyla

3. Aşağıdaki  dizelerin hangisinde düşsel ögelere yer 
verilmemiştir?

A) Söylediklerini aklına getir

 Sinsi yağmurlar yağıyordu, soğuktu

B) Ömrümüzü katık ettik umuda

 Savaş meydanlarında çoğaldık sensiz

C) Hani kimine göre bir garip yazardım

 Güzelliğini harf harf dizerdim

D) Yalnızlık kuşunu tüfeğimizin ucundan

 Düşürüverdik torbamıza,şimdi onu

E) Binbir çiçek, binbir renk

 Çimen, çiçek,arı, kuş, kelebek

4. Antik tiyatrolar, Roma Dönemi'yle birlikte Anadolu’nun 
zengin kentleri başta olmak üzere, doğu yörelerinin en 
parlak kurumları olmuştur.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin ola-
rak ulaşılabilir?

A) Antik tiyatrolar, Roma Dönemi'nde görülmeye 
başlanmış ve bu çağda altın dönemlerini yaşamış-
tır.

B) Roma Dönemi'nde, antik tiyatrolara halkın ilgisi 
yoğun olmuştur.

C) Roma Dönemi'nden kalan antik tiyatrolar, 
Anadolu'dan, gelişmiş bir tiyatro kültürünün oldu-
ğunu göstermektedir.

D) Roma Dönemi'nde, Anadolu şehirlerinde kurumlar 
sağlam temeller üzerine kurulmuştur.

E) Antik tiyatrolar şehirler arasındaki kültürel etkileşi-
mi harekete geçirmiştir.
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5. I. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı 
bir çalışmaya, yüzden fazla öğrenci katıldı.

II. Bu öğrencilere, bir cinayetle ilgili fotoğraflar göste-
rildi.

III. Fotoğraf gösterilmeden önceki veya gösterildikten 
sonraki geceyi uykusuz geçiren öğrenciler, geceyi 
uyuyarak geçiren öğrencilere oranla, fotoğrafların 
detayları hakkında daha fazla hata yaptı.

IV. Bu tespit, uyku mahrumiyetinin, şahitliğe de tesir 
ettiğini göstermektedir.

V. Mesela fotoğrafta çalınan cüzdanın ceketin cebine 
konulduğu görülmesine rağmen, pantolonun cebi-
ne konulduğunu söylediler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir 
bütün oluşturabilmesi için hangilerinin yerleri de-
ğiştirilmelidir?

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

D) III ve IV E) IV ve V 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde veri-
lenlerle uyuşmamaktadır?

A) O, edebiyatla yakından ilgilenen okurların kitaplı-
ğının başköşesinde yer alacak sanırım. (tahmin)

B) Geçmişe bağlı kalmak, bir toplum için ne kadar 
zararlıysa geçmişi yok saymak da o derece zarar-
lıdır. (karşılaştırma)

C) Bu eserde konu gerçek yaşamdan alınmış, kişi-
ler karakterlerine uygun biçimde konuşturulmuş-
tur. (değerlendirme)

D) Bir başkası bize aynı sesleri duyurdu mu olmuyor, 
taklidin hiçbir türlüsü hoş değil. (gerekçe)

E) Bireyler yetişkin olmanın bedelini oyundan 
fedakârlıkla, merak duygusundan vazgeçmeyle, 
hayal gücünü terk etmekle öderler. (çıkarım)

7. (I) Seydi Ali Reis kısaca Muhit adı ile tanınmış olan 
meşhur eserini Hindistan’da bulunurken kaleme al-
mıştır. (II) Seydi Ali Reis geçirdiği tecrübelerden sonra 
kaptanlara ve gemicilere kılavuz olmadan Hint deniz-
lerinde kolaylıkla dolaşım imkânı verecek bir kitap ha-
zırlamak istemiştir. (III) Bu eser; yer belirleme, zaman 
hesabı, takvimler, pusula taksimatı; meşhur limanlar, 
rüzgârlar, tayfunlar, sefer yolları hakkında çok mühim 
bilgiler içermektedir. (IV) Kitabın dördüncü bölümünde 
“Yeni Dünya”ya yani Amerika’ya ait bir bölüm de bulun-
maktadır. (V) Kâtip Çelebi, Cihannüma'sında Seylan, 
Cava, Sumatra ve diğer adalar hakkında verdiği bilgiyi 
aynen Muhit’ten nakletmiştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, kesin bir durum dile getirilmiştir.

B) II. cümlede, kitabın yazılış amacından bahsedil-
miştir.

C) III. cümlede, kanıtlanabilir bir veri kullanılmıştır.

D) IV. cümlede, merak uyandırılmaya çalışılmıştır.

E) V. cümlede, bir açıklama yapılmıştır.

8. Tren sabahleyin güneş doğarken Erzurum’a girdi. Ay-
dınlık bir gün başlamıştı. Palandöken Dağları’nın etek-
lerine yaslanan doğunun en büyük şehri çoktan uyan-
mış, halk akın akın istasyona doğru iniyordu. İki gün-
den beri dağları yararak Erzurum’a doğru koşan tren-
le, uzun hasret senelerinden sonra bir sabah uykusun-
dan uyanıp trene doğru koşan Erzurumluların birbirleri-
ne kavuşmaları, unutulmaz bir sahnedir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır.

B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.

C) Farklı duyulardan yararlanılmıştır.

D) Yinelemeye başvurulmuştur.

E) Okura izlenim kandırılması amaçlanmıştır.
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır?

A) Yazdıklarınız çok güzel şeyler olsa da tanınmış 
biri değilseniz şansınız sınırlıdır.

B) Araştırmanız ayırıntıların gözlemlenmesi üzerine 
kurulu olduğunda en doğru sonuca vardığınızı siz 
de göreceksiniz.

C) Not alma; herhangi bir yazıyı okurken, birini dinler-
ken, düşünürken, ders çalışırken veya iş yaparken 
önemli noktaları kaydetme anlamına gelir.

D) Bir öykünün, yer aldığı kitaba adını verebilmesi 
için kitaptaki öteki öyküler arasında seçkinlik ka-
zanması gerekir.

E) Bu kitaptaki yazılar, Türk entelektüel geleneği için-
de önemli yer tutan, Avrupa kültürüyle büyümüş 
birinin gözlemlerinden oluşuyor.

10. (I) Sonbaharın aysız gecelerinden biri idi. (II) Bulutlar 
birbiri üzerine yığılmış; hava, toprakla bu bulut kütlesi 
arasına sıkışmıştı. (III) Göğüs daralmasına uğrayan in-
sanlar gibi sıcak dalgalarıyla teneffüsü, boğucu bir taz-
yik altına almıştı. (IV) Karanlık o kadar yoğundu ki sa-
kin yıldızlı geceler bu korkunç karanlığa oranla âdeta 
gündüz sayılabilirdi. (V) Yağmur ise bardaktan boşanır-
casına dökülüyordu.

Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden 
hangisinin yüklemi, bir birleşik eylemdir?

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

11. On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısından itibaren açık ha-
vada çalışan, doğanın ışıklarını resimlerinin ana besin 
kaynağı olarak kullanan, berrak ve açık renkleri tercih 
eden "izlenimci’" Fransız ressamları; Amerika’da kitle-
leri yeniden keşfetti.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Hâl eki almış sözcükler vardır.

B) Farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir.

C) Birleşik sözcükler kullanılmıştır.

D) Yüklemi yardımcı eylemle oluşmuş birleşik eylem-
dir.

E) Birleşik çekimli eylem vardır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçlarla belir-
tilen yerlere ötekilerden farklı bir noktalama işare-
ti getirilmelidir?

A) Mimari ( ) dil, edebiyat ve musiki gibi bir milletin 
mihenk taşlarındandır.

B) Hakiki büyük adamlar güzel ağaçlara benzerler ( ) 
dallarında yuvalar kurulur.

C) Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostlar ( ) yufka yü-
rekli dostlar bundan hoşlanmıyorlar.

D) İstanbul ( ) büyük mimari eserlerin olduğu kadar 
küçük köşelerin ve sürpriz peyzajların da şehridir.

E) İnsanın yapması gereken bir işi her şeye rağmen 
yapması ( ) bir ahlak ilkesidir.
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13. İnsanların, sesi ve sözü mekâna bağlayan herhangi bir 
araç kullanmaksızın yüz yüze konuşarak iletişim kur-
dukları; destan, atasözü, bilmece ve masal gibi ürün-
leri anlatarak nesilden nesile ulaştırdıkları dönem, söz-
lü kültür ortamıdır.   

Bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne - Yüklem

B) Özne - Nesne- yüklem

C) Özne - Dolaylı tümleç- yüklem

D) Özne - Zarf tümleci- yüklem

E) Özne - Nesne- zarf tümleci- yüklem

14. Attila İlhan, belki de sevilmiş, çok okunmuş bir şair 
  I             II   
olmasının güvencesi ile, roman sanatını önemser,
              III    

romanın şiir kadar çetin bir emek olduğunu söylerdi. 

Kuşkusuz güçlü romanlar da yazdı. Bir de öykü kitabı 
 IV     
var Atilla İlhan’ın, gençliğinde yazdığı.
   V   

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü 
yönüyle ötekilerden farklıdır?

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

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo-
zukluğu vardır?

A) Onun şiirlerinde ulusal olanla duygusal olan sık 
sık nöbetleşir; o, ülkesine hapsolmaz ama kop-
maz da.

B) İnsanların türlü duygularını anlatma ve somutlaş-
tırma yönünden ilginç özellikleri vardır.

C) Kendilerinden önce gelen topluluğun tüm ilkeleri-
ne karşı çıkmalarına karşın onların çizgisinde yü-
rümüşlerdir.

D) Beş sayısı, yaratmadaki üretkenliği, doğurganlığı 
ve paylaşımı temsil eden anahtar bir sayıdır.

E) Günümüz insanları, ne yazık ki insanlığın binlerce 
yılda oluşan temel değerlerini göz ardı ediyor.

16. Herkes gelişti, yürüdü, büyüdü,

Çıkart geceyi içinden, koy gündüzü;

Böyle kin beslemene sebep ne, niçin?

Yükselmeni engelliyor, içindeki kin!.. 

Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz sertleşmesi

B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz düşmesi

D) Ünlü daralması

E) Ünsüz türemesi

17. (I) Akdeniz’e yaklaştıkça başlıyor doğanın yeşil ve ma-
viyle dansı. (II) Gözümüzün alabildiği her yere huzur 
katıyor renklerin bu armonisi. (III) Kıvrımlı yolların her 
iki yanında yer alan ağaçların arasından, şiirin bir sa-
hil kasabası bana göz kırpıyor. (IV) Aracımızın pence-
resinden bu muhteşem manzarayı tüm canlılığıyla izli-
yoruz. (V) Daha kasabaya girmeden gelecek yıl burala-
rı yeniden görmeye dair planlar yapıyoruz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

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

B) II. cümle, devrik bir cümledir.

C) III. cümlede, yüklem yapıca birleşik bir fiildir.

D) IV. cümle, olumlu birleşik bir fiil cümlesidir.

E) V. cümlede, farklı türde eylemsilere yer verilmiştir.
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18. (I) Dil meselesi fikir, kültür ve edebiyat dünyamızda 
üzerinde en çok durulan, herkesin mutlaka bir şeyler 
söylemek mecburiyeti hissettiği bir konu hâline geldi. 
(II) Dil üzerinde yazmak, dil üzerinde konuşmak, âdeta 
Türkiye’de "sağ’"ın ve "sol"un fikri sabitidir. (III) Aksi 
hâlde bunca yazılar, dökülen diller, edilen kavgalar ve 
tüketilen nefesler ne için olsun? (IV) Bunca kavga ara-
sında herkes, birbirini suçlarken diline bir çekidüzen  
vermek ihtiyacından bizzat kendisini uzak hissediyor. 
(V) Ve ne için hepimizin dikkati bu noktada "saldırı"ya 
geçirilmiş durumda?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

19. Yazılan tarihle yaşanan arasında bazı farklılıklar ya da 
uçurumlar olduğu tartışma götürmez. Çarpıtma ve tah-
rifatların, birilerinin işine geliyor diye tarih olarak yuttu-
rulması ise bambaşka bir inceleme konusu. Gelgele-
lim gerçeğin yerini sahtesinin aldığı tarih konusu, bir 
gayya kuyusu. Herkes bir şey söylüyor ama kaynak-
lara başvuran ve konunun uzmanlarına soran çok az 
nedense. Aslında neden belli; “yeni” diye eskisini hatta 
eskisinden de beterini ve kof olanını dayatmaya uğra-
şanlar, “şanlı” tarihten parçalar koparıp bunları kendin-
ce birleştiriyor. Üstelik elinde tuttuğunu yorumlamaktan 
kaçınarak.

Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin hangisinden ya-
kınmaktadır?

A) Tarih araştırmacılarının toplumu yanlış yönlendir-
mesinden

B) Tarih okurlarının asıl kaynaklardan beslenememe-
sinden

C) Bilimsel açıdan tarih çalışmalarının yetersizliğin-
den 

D) Tarihin yaşananlara değil hayal ve düşüncelere 
yaslandırılmasından

E) Toplumdaki tarih bilincinin son derece eksik olma-
sından

20. Antolojiler, kim tarafından hazırlandığına da bağlı ola-
rak edebiyatın her zaman önemli bir parçası oldu. “Her 
zaman” derkenki kastım ise oldukça geniş bir zaman 
dilimi çünkü antolojiler, edebiyatımızın köklü bir gele-
neği hâlinde aynı zamanda. Klasik edebiyatta “güldes-
te” adıyla şiir seçkilerinin yapıldığını ve bu çalışmaların 
değer gördüğünü biliyoruz. Değer görmenin de ötesin-
de günlerine ve geçmişlerine tanıklık ya da bir ışık tut-
ma anlamında da önemli görevleri olduğunu söyleyebi-
liriz bu antolojilerin. Ancak bu görevlerini yerine getire-
bilmeleri için yetkin isimlere ihtiyaç duydukları da açık. 
Bu yetkin isimlerin de günlerine ya da geçmişlerine eşit 
mesafede yaklaşabilmesi koşuluyla elbette…

Bu parçadan antolojilerle ilgili olarak aşağıdakile-
rin hangisi çıkarılamaz?

A) Klasik edebiyatta farklı bir isimle anıldığı

B) Yazıldığı dönemde dününe ve bugününe ait ay-
dınlatıcı bilgiler verdiği 

C) Antolojiler üzerinde çalışacakların alanında uz-
man olması gerektiği

D) Uzun bir dönemi içine alan bir geçmişi olduğu

E) Klasik edebiyatımızda var olan türler içerisinde en 
önemlisi olduğu
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21. Çocuğun gelişim sürecindeki gereksinmelerinin kar-
şılanmasında, sanatçı duyarlığı ile hazırlanmış kitap-
lar önemli bir sorumluluk üstlenir. Kitaplar, 1- 2 yaşın-
dan başlayarak çocuğun görsel ve yazılı araçlarla ileti-
şimini başlatır. Nitekim kitaplar, çocukla yazılı ve görsel 
kültür arasındaki ilişkinin başlatıcısı olur. ---- (1) Onlar-
da okumaya, öğrenmeye dayalı bir isteğin oluşmasına 
katkı sağlar. Okuma isteğinin, okuma alışkanlığına ve 
çocukla kitap arasında sürekli bir etkileşime dönüşe-
bilmesi için, okul öncesi dönemde kitabın çocuğun ya-
şam alanına, duyarlı çabalarla sokulması gerekir. ---- 
(2) Resimlerin, anlatımda egemen olduğu kitaplar, ço-
cukların görsel algılarının gelişmesi için ilk önemli uya-
ranlardır. ---- (3) Çocuklar kitaplardaki resimlere baka-
rak nesne ve varlıkların görsel niteliklerini tanır, onları 
adlandırmaya başlar.

I. Çocukların oynayarak yaşamı ve insanı öğrendiği 
dönemde nitelikli kitaplar, onların hem toplumsal-
laşmaları hem dilsel becerilerini geliştirmeleri için 
doğal yaşantı ortamları hazırlar.

II. Çocuklara çizginin ve rengin anlatım olanaklarıyla 
yakın çevresi tanıtılır.

III. İlgilerine, gereksinmelerine dönük kurgularıyla ço-
cuğun kitaba yönelik duyuşsal yargılarını biçimlen-
dirir.

Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için 
parçada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerlere I, II ve III nu-
maralı cümleler aşağıdakilerin hangisinde verilen 
sırayla getirilmelidir?

  1    2    3 

A) I  II  III

B) II  III  I

C) II  I  III

D) I  III  II

E) III  I  II

22. Epilepsi, beyindeki elektriksel uyarıların anormal ve 
düzensiz şekilde ortaya çıkmasıyla oluşan bir bozuk-
luk. En bilinen hâliyle vücudun kasılması, kendini kay-
betme gibi semptomlar görülüyor. Halk arasında sara 
adıyla bilinen epilepsi; bazen göz seğirmesi, sıcak bas-
ması, bazen sadece dalma ya da kusmayla da sey-
reden çok karmaşık bir hastalık aslında. Tedavisi de 
oldukça meşakkatli. Hemen her yaşta görülse de ço-
cuk yaşta teşhisi önemli. Çocuklardaki en önemli be-
lirtileriyse baş dönmesi, gözleri belirli bir noktaya dik-
me ve sabit bakış. Peki epilepsi nasıl teşhis ediliyor? 
Ebeveynler çocuklarındaki hangi belirtilerden şüphe et-
meli?

Bu parçada anlatılan hastalıkla ilgili olarak aşağı-
dakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Erken teşhisin önemine 

B) Hastalığın klinik belirti ve bulgularına 

C) Hastalığın meydana geliş şekline 

D) Hangi durumlarda tedavi edilemeyeceğine 

E) Tedavi sürecinin zorluğuna

23. 1941-1960 arasında doğmuş yazarların öykülerinden 
oluşan serinin üçüncü cildini Selim İleri’yle Ayşe Sarı-
sayın birlikte hazırlamışlar. Öykücülüğümüzün bu dö-
neminin ayırt edici özelliği, 1950 kuşağının yeni bir dil 
ve anlatım anlayışı, iç dünyaya, bireysel sorunlara de-
rinlemesine bakış gibi öyküye getirmeye çalıştıkları-
nın benimsenip ileri götürülmesinin yanı sıra toplumsal 
meselelere de kayıtsız kalınmamış olmasıdır. Bu dö-
nemin bir başka özelliğiyse yazılan öykülerdeki çeşitli-
liktir. Bunun nedeni toplumsal yapıdaki değişim ve çal-
kantıların bu dönemde artmasıdır kuşkusuz.

Bu parçaya göre, numaralanmış ifadelerden hangi-
leri sözü edilen öykülerin özelliklerindendir?

I. İçerik olarak zenginleşmesi

II. Üslubunun güzel olması

III. Mevcut konulara getirdikleri yeni bakış açıları

A) I B) Yalnız II C) I ve III  

D) I, II ve III E) Yalnız III
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24. - 26. SORULARI, VERİLEN PARÇAYA 
GÖRE CEVAPLAYINIZ.

(I) Ülkemizde yaşlılara yönelik bakım hizmetleri Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki huzurevleri 
tarafından verilmektedir. (II) Huzurevinde kalmayı ter-
cih eden yaşlıların çok büyük bir kısmı bu tercihleri-
nin temel sebeplerini yalnızlık, çocuklarına yük olma-
ma ve gelecek kaygısı olarak belirtmişlerdir. (III) An-
cak yaşlılık dönemindeki mekân değişiklikleri deman-
sın ilerleyişini tetikler. (IV) Yapılan araştırmalar, ku-
rum bakımının yaşlıların ömrünü uzattığı gibi berabe-
rinde demans ve Alzheimer gibi hastalıkların artması-
na neden olduğunu da göstermektedir. (V) Huzurevle-
rinde yaşayan ve demans tanısı koyulan yaşlılarla il-
gilenen bakım elemanları ve diğer meslek personel-
leri ile yapılan görüşmelerde bakım verenlerin hasta-
lar hakkında görüş ve gözlemleri şu yöndedir: Yaşlı bi-
reyler yutkunmayı, yemek yemeyi ve en yakın akraba-
larını unutabiliyorlar. (VI) Bir kısmı âdeta bebeklik dö-
nemlerine dönüyor. (VII) Bu nedenle demanslı hastala-
ra bakım verecek olan bireylerin öncelikle işini sevme-
si, yaşlının içinde bulunduğu durumu anlaması ve çe-
şitli fedakârlıklara hazır olmaları gerekiyor.

24. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

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

25. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Yaşlılarda mekân değişikliğinin ortaya çıkardığı 
sakıncalara

B) “Demans” hastalığına yakalanan yaşlılarda görü-
len davranış değişikliklerine 

C) Huzurevlerinde kalan yaşlıların kalma nedenlerine

D) “Demans” ve “Alzheimer” gibi hastalıkları tetikle-
yen etkene 

E) Ülkemizde yaşlılara bakım hizmeti sunan kurum-
ların aldığı tedbirlere

26. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi, kendin-
den sonraki cümlenin gerekçesi durumundadır?

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

27. - 30. SORULARI, AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE CEVAPLAYINIZ

Afyon Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gazian-
tep ve Hatay illerinin halk oyunları ekipleri bir festivalde 
sırasıyla gösterilerini sunacaklardır. Bu ekiplerin gös-
terimi sunma sırasıyla ile ilgili aşağıdaki bilgiler veril-
miştir.

• Hatay ve Balıkesir ekipleri Afyon ve Diyarbakır 
ekiplerinden önce gösterilerini sunacaklardır.

• Gaziantep ekibi, Diyarbakır ekibinden sonra Eski-
şehir ekibinden önce gösterisini sunacaktır.

• Afyon ekibi, Eskişehir ile Gaziantep ekiplerinden 
önce gösterisini sunacaktır.

• Gaziantep ile Çorum ekipleri peş peşe gösterisi-
ni sunacaktır.

• Balıkesir ekibi, Afyon ekibinden önce gösterisini 
sunacaktır.

27. Bu bilgilere göre, kaç ekip gösterisini üçüncü sıra-
da sunabilir

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

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin 
olarak doğrudur?

A) Hatay ekibi 1. sırada gösterisini sunacaktır.

B) Diyarbakır ekibi 3. sırada gösterisini sunacaktır.

C) Afyon ekibi 4. sırada gösterisini sunacaktır.

D) Çorum ekibi 5. sırada gösterisini sunacaktır.

E) Eskişehir ekibi son sırada gösterisini sunacaktır.

29. Afyon ekibi 4. sırada gösterisini sunduğuna göre, 
aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

A) Balıkesir ekibi 1. sırada gösterisini sunacaktır.

B) Hatay ekibi 2. sırada gösterisini sunacaktır.

C) Diyarbakır ekibi 3. sırada gösterisini sunacaktır.

D) Diyarbakır ekibi 5. sırada gösterisini sunacaktır.

E) Çorum ekibi 5. sırada gösterisini sunacaktır.

30. I. Afyon

II. Gaziantep

III. Çorum

Yukarıdakilerden hangileri 5. sırada gösterisini su-
nabilirler?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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31. 1 1
3

1 1
2

1 1
2

2
−








−





 +







−

.

işleminin sonucu kaçtır?

A) −
1
4

 B) –1 C) 
3
2

 D) 3 E) 6

32. 2 1
1 2 2 2

16

4 8 12
−

+ + +
işleminin sonucu kaçtır?

A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 22

33. A,B ve C sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere

ABC BC
41

0
-

işlemi veriliyor.

Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

34. 
n n n

n
+( ) + + −( )

+( )
=

1 1
1

13
12

! ! !
!

olduğuna göre, n kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

35. x, y ve z gerçel sayıları için

x + y < x.z < y – x

1 < y
x

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 
doğrudur?

A) y < z < x B) y < x < z

C) z < y < x D) x < z < y

E) z < x < y

36. x ve y birbirinden farklı iki asal sayı olmak üzere 

(x + 1) . (y + 1) = 18.x2 eşitliği veriliyor.

Buna göre, x + y toplamı kaçtır?

A) 20 B) 21 C) 22 D) 25 E) 27

37. 4 11 2a a+ = +

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9

38. x, y ve z gerçel sayıları için 

x + y + z = 7

x.y + x.z = 1

olduğuna göre, x + 1
x

2
2  toplamı kaçtır?

A) 39 B) 41 C) 45 D) 47 E) 48

39. 9 4
1
x =

olduğuna göre, 23x+1 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 40 B) 42 C) 46 D) 54 E) 56
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40. Bir tamsayının küpüne eşit olan bir sayıya tam küp sayı 
denir. Eğer bir tam küp sayının rakamları toplamı yine 
bir tam küp sayı ise bu sayıya çifte küp sayı denir.

Buna göre, üç basamaklı çifte küp sayıların topla-
mı kaçtır?

A) 518 B) 612 C) 637 D) 718 E) 862

41. x,y ve z gerçel sayıları için x.y.z = 8 olduğuna göre,

x
y z

y z
x

+








 −







2 3
.
. .

işleminin sonucu kaçtır?

A) 
15
2

 B) 
25
2

 C) 
50
3

 D) 15
4

 E) 25
4

 
42. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu

f
x

x a
5

2 3−





 = +  biçiminde tanımlanıyor.

f (0) = 42 olduğuna göre, a kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 12 E) 14

43. Erdal öğretmen Matematik dersinde öğrencilerden 4'e 
tam olarak bölünemeyen pozitif tamsayıları küçükten 
büyüğe doğru sıralamalarını istiyor.

Bu sıralamalardaki öğrencilerin yazdığı 81. sayı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 103 B) 105 C) 107 D) 109 E) 111

44. Bir mağazada birden fazla gömlek alımında, alınan 
gömleklerin en ucuzuna etiket fiyatı üzerinden %50 in-
dirim yapılıyor. Ayrıca bu gömleklerin tamamına kredi 
kartı ile ödemede ise %30'luk bir indirim daha uygula-
nıyor. Bir müşterinin bu mağazadan 161 TL'ye aldığı üç 
gömlekten en pahalısının fiyatı 130 TL, en ucuzunu fi-
yatı ise 60 TL'dir.

Buna göre, diğer gömleğin etiket fiyatı kaç TL'dir?

A) 65 B) 70 C) 80 D) 85 E) 110

45. Saatte 90 km sabit hızla giden bir otomobil, 1 saatte 5 
litre benzin tüketmektedir. Benzinin litre fiyatı 4,6 TL ol-
duğuna göre, bu otomobil 138 TL'lik benzin ile kaç 
km yol alır?

A) 450 B) 460 C) 480 D) 540 E) 600

46. Alanı 18 m2 olan bir banyonun tabanı, kısa kenarı 12 
cm, uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgen biçimindeki 
fayanslarla kaplanmak isteniyor. Bu işi yapacak olan 
usta, fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlıyor 
ve kaplama işi için kullanması gerekenden 150 adet az 
fayans kullanarak tabanı kaplıyor.

Buna göre, ustanın kullandığı fayansların kısa ke-
narı kaç cm'dir?

A) 14 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

47. Bir otobüs şirketi, yolcularına sıcak veya soğuk içecek 
ikram etmektedir. Her sıcak içeceğin servisi 32 saniye 
ve her soğuk içeceğin servisi 25 saniye sürmektedir.

Bu otobüs ile seyahat eden 42 yolcuya yapılan ser-
vis 21 dakika sürdüğüne göre, yolcuların kaçı so-
ğuk içecek içmiştir?

A) 10 B) 12 C) 24 D) 30 E) 32
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48. Bir manavdaki tartı ayarı bozuk olduğu için her 1 kilog-
ramlık ağırlığı 850 gram olarak ölçmektedir.

Bu hatalı tartıda tartılıp 17 TL'ye satılan bir karpuz 
doğru bir tartıda tartılsaydı kaç TL'ye satılırdı?

A) 19 B) 19,5 C) 20 D) 20,5 E) 21

49. VE 50. SORULARI, AŞAĞIDAKİ BİL-
GİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLAYINIZ

Yukarıda kenarları üzerinde 8 tane çember bulunan 
karesel bir şekil verilmiştir 1'den 15'e kadar olan tek 
sayıların herbiri çemberlerden birine yerleştiriliyor.

49. Yapılan yerleştirmelerin birinde herbir kenar üze-
rinde bulunan sayıların toplamı 21 olduğuna göre, 
köşelerde bulunan sayıların toplamı kaçtır?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24

50. 1

y

X

9 11

7

Yukarıdaki yerleştirmede herbir kenar üzerindeki 
sayıların toplamı eşit olduğuna göre, x + y topla-
mı kaçtır?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 28

51. x, y ve z gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmek-
tedir.

• x ile z'nin aritmetik ortalaması y'ye eşittir.

• y ile z'nin aritmetik ortalaması, x ile y'nin aritmetik 
ortalamasından 6 fazladır.

• x, y ve z sayılarının toplamı 42'dir.

Buna göre, x kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

52. Bir kargo şirketinin uyguladığı taşıma ücreti ile maliye-
tinin ürünün ağırlığına göre değişimi aşağıdaki doğru-
sal grafiklerde gösterilmiştir.

120

240

Taşıma
maliyeti

Ağırlık (kg)

Taşıma ücreti

TL

100

60
30

Kargo şirketi taşıdığı bir üründen zarar etmediğine 
göre, bu ürün en az kaç kg'dır?

A) 128 B) 144 C) 160 D) 168 E) 180

53. A = {1, 2, 3, 4, 5} ve B = {4, 5, 6} kümeleri veriliyor.

Buna göre, A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesi 
B kümesinin alt kümesi değildir?

A) 8 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28
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54. Sena, Toprak ve Nehir isimli üç arkadaştan herbiri di-
ğer iki kişiden birinin ismini aynı anda söyleyerek bir 
oyun oynuyorlar.

Oyunda, bu üç kişinin herbirinin farklı bir isim söy-
leme olasılığı kaçtır?

A) 
5
8

 B) 
1
5

 C) 
2
7

 D) 
1
4

 E) 
1
3

55. - 57. SORULARI, AŞAĞIDAKİ BİLGİ-
LERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLAYINIZ

Bir okuldaki 240 erkek ve 240 kız öğrenciye bir soru 
sorulmuş, öğrenciler bu soruya "Evet", "Hayır" ya da 
"Fikrim Yok" cevaplarından birini vermişlerdir.

Fikrim
Yok

165°
Evet

150°
Hayır

Bu 480 öğrencinin verdikleri cevapların dağılımı yuka-
rıdaki daire grafikte gösterilmiştir.

55. Kız öğrencilerin beşte üçü "Evet" cevabı verdiğine 
göre, "Evet" cevabı veren kaç erkek öğrenci vardır?

A) 72 B) 74 C) 76 D) 78 E) 80

56. "Hayır" cevabı veren Erkek öğrenci sayısı "Fikrim yok" 
cevabı veren tüm öğrencilerin sayısının üç katına eşittir.

Buna göre, "Hayır" cevabı veren kaç kız öğrenci 
vardır?

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26

57. "Fikrim yok" cevabı veren kız öğrenci sayısı 24 ol-
duğuna göre, bu cevabı veren öğrencilerin yüzde 
kaçı erkektir?

A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80

58. İp uzunlukları 17 ve 25 metre olan iki uçan balonun ip-
leri zemine aynı noktadan bağlanmıştır. Bu balonlar ze-
minden 15 metre yükseklikte ipleri gergin bir biçimde 
uçmaktadır.

Buna göre, balonlar arasındaki uzaklık enaz kaç 
metredir?

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

59. 

OD7
11

A

B O merkezli iki çember

         │AB│ = 11 birim

          │AD│ = 7 birim

Yukarıda verilen küçük çembere D noktasında çizilen 
teğet büyük çemberi B ve C noktalarında kesmekte-
dir. OD doğrusu ise büyük çemberi A noktasında kes-
mektedir.

Bu iki çember arasında kalan taralı alan kaç birim-
karedir?

A) 48r  B) 50r C) 70r D) 72r E) 128r

60. x + y = 8 doğrusu üzerinde bulunan ve A (8,8) nok-
tasına en yakın olan noktanın apsisi kaçtır?

A) 0 B) 2 C) 4 D) 1
2

 E) 5
2
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1. Kutluk İlteriş Kağan ile birlikte Türklerin Çin haki-
miyetinden kurtulmasında etkili olan devlet adamı, 
ilk Türk yazarı ve tarihçisi olarak kabul edilen kişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onügez B) Tonyukuk

C) Kutuhov D) Baga Tarkan

E) Yolluğ Tigin

2. Türk-İslam devletlerinde hükümdar ile hükümet, 
hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen 
saray görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacip B) Candar

C) İlbaşı D) Çaşnigir

E) Serhenk

3. Selçukluların mimariye kazandırdığı; sultanlar, 
emirler ve büyük devlet adamları için yapılan anıt 
mezarlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurgan B) Kümbet

C) Tekke D) Külliye

E) Tabhane

4. Acemioğlanların, eğitim aldıktan sonra Yeniçeri 
Ocağı veya Kapıkulu Ocaklarına geçmelerini ifade 
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedergâh B) Müsellem

C) Tirkeş D) Gedik

E) Hirfet

5. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının üyeleri 
arasında yer almaz?

A) Nakibüleşraf B) Kazasker

C) Müftü D) Müderris

E) Reisülküttap
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6. Osmanlı Devleti’nde dükkân açma hakkına “gedik” de-
nirdi. Gediğe sahip olmak için çıraklık, kalfalık yapıp 
ustalık belgesini almak gerekirdi.

Osmanlı Devleti’nde gedik usulünün uygulanması;

I. üretimde belli bir kalitenin tutturulması,

II. ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması,

III. loncaların korunması ve denetim altında tutulması

amaçlarından hangilerine yöneliktir?

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

D) I ve III E) II ve III

7. II. Mahmut Dönemi’nde Anadolu’dan İstanbul’a ge-
lecek için alınma zorunluluğu getirilen geçiş belge-
si aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pasaport

B) Mürur tezkeresi

C) Tahrir defteri

D) Beylikçi kalemi

E) Mühimme defteri

8. Balkan Savaşları döneminde “Hamidiye Kahramanı” 
olarak tanınan asker ve devlet adamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Fevzi Çakmak

B) Refet Bele

C) Rauf Orbay

D) İsmet İnönü

E) Kazım Karabekir

9. Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi seçilme-
sinde;

I. Ali Fuat Paşa komutasında Millî Mücadele’yi des-
tekleyen bir kolordu olması,

II. Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı yapılacak bir sa-
vaşta bölgeye yakın olması,

III. İstanbul ve diğer şehirlerle ulaşım ve haberleşme 
olanaklarının olması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

10. I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu

II. Nisab-ı Müzakere Kanunu

III. Takrir-i Sükûn Kanunu

Yukarıdakilerden hangileri I. TBMM’nin çıkardığı 
kanunlar arasında yer almaz?

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

D) I ve II E) II ve III
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11. Millî Mücadele’de İnebolu-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı 
güzergâhı aşağıdakilerden hangisiyle isimlendiril-
miştir?

A) İstiklal Yolu B) Kral Yolu

C) İpek Yolu D) İl Yolu

E) Çevreyolu

12. I. Musul’un İngiliz sömürgesi olan Irak’a bırakılması

II. Kars ve çevresinin Türkiye topraklarına katılması

III. Karaağaç ve çevresinin savaş tazminatı olarak 
alınması

Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nın 
kapsamında yer almaz?

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

D) I ve II E) II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması’nın 
kapsamında yer almaz?

A) Batı Trakya’da yaşayan Türklerin yerinde kalması

B) Kafkas sınırının belirlenmesi

C) Boğazların ortak bir komisyon tarafından yönetil-
mesi

D) Kapitülasyonların kaldırılması

E) Mısır’ın İngiltere’ye ait olduğunun kabul edilmesi

14. 1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapılan değişik-
likle;

I. hükümetin daha uyumlu çalışmasının sağlanması,

II. hükümet kurma zorluğunun ortadan kaldırılması,

III. devlet başkanına hükümet başkanını belirleme 
yetkisinin verilmesi

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

15. I. Medeni Kanun – İsviçre

II. Ceza Kanunu – İtalya

III. Borçlar Kanunu – Fransa

Yukarıdaki kanun – uyarlanan ülke eşleştirmelerin-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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16. 12 Ağustos 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın genel başkanı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Fethi Okyar

B) Kazım Karabekir

C) Ali Fuat Cebesoy

D) Adnan Menderes

E) Celal Bayar

17. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırıldığı gün 
kabul edilen kanunlar arasında yer almaz?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

B) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması

C) Erkan-ı Harbiye Umum Riyaseti’nin kaldırılması

D) Hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması

E) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

18. M. Kemal Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangi-
lerinin çalışmalarına bizzat katıldığı için başöğret-
men unvanını almıştır?

A) Halkevleri

B) Millet Mektepleri

C) Türk Tarih Kurumu

D) Türk Dil Kurumu

E) Köy Enstitüleri

19. I. Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması

II. Türk Parasının Kıymetini Korumaya Dair Kanun’un 
çıkarılması

III.Ziraat Bankası’nın kurulması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi’nde ya-
şanan gelişmeler arasında yer almaz?

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

D) I ve II E) II ve III

20. Atatürk’ün “Türk milletini geri bırakmış müessesele-
ri yıkarak yerlerine milletin en yüksek icaplarına göre 
ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri kurmuş 
olmaktır.” sözüyle vurguladığı ilke aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık

C) Laiklik D) İnkılapçılık

E) Devletçilik
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21. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile;

I. Medreseler,

II. Azınlık okulları,

III. Millet Mektepleri

kurumlarından hangileri kapatılmıştır?

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

D) I ve II E) II ve III

22. I. Devletçilik anlayışının uygulanması

II. Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesi

III.Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’ndan istenilen sonucun alınamaması üze-
rine gerçekleşmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

23. I. Metre ve kilogramın kabulü

II. Miladi takvimin kabulü

III. Kılık-Kıyafet Kanunu’nun kabulü

Yukarıdakilerden hangileri uluslararası ekonomik 
ilişkilerde kolaylık sağlama amacı taşımaktadır?

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

D) I ve II E) II ve III

24. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Yunanistan 
arasında sorun yaratan konular arasında yer al-
maz?

A) Fır Hattı

B) Kıta Sahanlığı

C) Ege Adalarının Silahlandırılması

D) Karasuları

E) Musul

25. Aşağıdakilerden hangisi 1938’de kurulan Hatay 
Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır?

A) Tayfur Sökmen

B) Abdurrahman Melek

C) Abdülgani Türkmen

D) Yusuf Akçura

E) Abdülcemil Kırımlıoğlu

26. I. Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması

II. Men-i Münkirat Kanunu’nun çıkarılması

III. Varlık Vergisi Hakkında Kanun’un çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri II. Dünya Savaşı sırasın-
da Türkiye’de yaşanan gelişmeler arasında yer al-
maz?

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

D) I ve II E) II ve III
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27. 1992-1995 yılları arasında gerçekleşen Bosna Sa-
vaşı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sona er-
miştir?

A) Dayton Antlaşması

B) Kyoto Protokolü

C) Paris Antlaşması

D) Cenevre Sözleşmesi

E) Roma Antlaşması

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin orta kuşakta 
olmasının sonuçları arasında yer almaz?

A) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

B) Akdeniz iklim kuşağında bulunması

C) Cephe yağışlarının etkili olması

D) Dört mevsim koşullarının etkili olması

E) Batı rüzgârları kuşağında yer alması

29. Aşağıdaki haritada Türkiye’de bir madenin çıkarıldığı 
yerler belirtilmiştir.

Buna göre haritada çıkarıldığı yerler gösterilen ma-
den aşağıdakilerden hangisidir?

A) Krom B) Bor C) Bakır

D) Boksit E) Demir

30. DAP, ZBK, DOKAP, Yeşilırmak HGP ülkemizde fizibi-
lite çalışmaları tamamlanan projeler arasında yer alır.

Fizibilite çalışmaları tamamlanan projelerin hayata 
geçirilmesi sonucunda hedeflenen amaçlar arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kişi başına düşen geliri ve iş sahasını artırmak

B) Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını artırmak

C) Bölge dışına gerçekleşen göçleri azaltmak

D) Çevre bilincini geliştirerek kalkınmanın istikrarını 
sağlamak

E) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini modern hâle ge-
tirerek verimi artırmak

31. Akdeniz iklim bölgesinde yer alan merkezlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En çok yağışını kış mevsiminde alırlar.

B) Bitki örtüleri arasında kocayemiş, sakız, tesbih, 
sandal gibi çalı türleri yer alır.

C) Karstik araziler geniş yer tutar.

D) Sıcaklık ve nemden dolayı kimyasal çözülme gö-
rülür.

E) Kışların ılık geçmesinden dolayı maliyet düşük ol-
duğu için seracılık faaliyetleri gelişmiştir.

32. Manto tabakasına gömülü duran kıtaların birbirine doğ-
ru yaklaşması sonucu, deniz tabanında bulunan tortul 
tabakalar, ince ve esnekseler, yan basınca uğradıkla-
rında kıvrılırlar.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan kıvrım 
dağlarına örnek gösterilemez?

A) Yıldız Dağları

B) Ilgaz Dağları

C) Kaçkar Dağları

D) Geyik Dağları

E) Kaz Dağları
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33. Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerde, yer 
altında meydana gelen doğal boşlukların tavanlarının 
çökmesine bağlı olarak oluşan depremlere çöküntü-
göçme depremleri denir.

II IV

V

III

I

Buna göre yukarıdaki haritada belirtilen yerlerin 
hangisinde göçme depremlerine daha çok rastla-
nır?

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

34. Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli 
bir işle uğraşan nüfusa aktif nüfus denir. Ülkemizde ak-
tif nüfus oranı giderek azalmaktadır.

Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Çalışma çağındaki nüfusun eğitim görmesi

B) Üçüncül ekonomik faaliyet türlerinin artış göster-
mesi

C) Yurt dışına yapılan dış göçlerin etkisi

D) Kadınların bir kısmının çalışma hayatında bulun-
maması

E) Erken emeklilik uygulaması

35. Aşağıdaki haritada bir yöre taranarak gösterilmiştir.

Buna göre haritada taralı olarak gösterilen yöreyle 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Çevresinde verimli delta ovaları bulunur. 

B) Dağlar kıyıdan uzak olduğu için denizel iklim içeri-
lere girebilir.

C) Doğu ve Batı Karadeniz’e göre orman miktarı 
daha azdır.

D) Yıllık sıcaklık farkları azdır. 

E) Podzol toprakları yaygındır.

36. Aşağıda ülkemizde yetiştirilen bazı tarım ürünleri ve 
yetiştirildiği yerler eşleştirilmiştir.

 Tarım Ürünü Yetiştirildiği Yer

I.    Zeytin  Gemlik çevresi

II.    Kanola  Trakya çevresi

III.    Ayçiçeği Ergene Havzası

IV.    Fındık  Ordu çevresi

V.  Şeker pancarı Giresun çevresi

Yukarıda belirtilen eşleştirmelerden hangisi yanlış-
tır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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37. Organik arıcılık; doğada bulunan nektar, polen, suyun 
arılar tarafından toplanarak çeşitli arı ürünlerine dönüş-
türülmeleri işleminde üretiminden tüketiminde kadar 
tüm safhalarında kimyasal ilaçlama yapmadan doğal 
yapısıyla oynanmamış alanlarda her aşaması kontrollü 
ve sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetidir.

II III

V

IV

I

Buna göre ülkemizin fizikî koşulları dikkate alındı-
ğında organik arıcılığın daha fazla geliştiği yöre ha-
ritada kaç numarayla gösterilmiştir?

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

38. • Atmosfere yayılan küller, zehirli gazlar, asit yağ-
murları oluşur.

• Tarım ürünleri ve ormanlar zarar görür.

• Yaymış olduğu cıva, çocuklarda sinir sistemini ve 
öğrenmeyi olumsuz etkiler.

Yukarıda belirtilen olumsuz gelişmelere etki eden 
enerji kaynağıyla işletilen santrallere aşağıdakiler-
den hangisi örnek teşkil etmez?

A) Kütahya – Seyitömer

B) Zonguldak – Çatalağzı

C) Muğla – Yatağan

D) Denizli – Sarayköy

E) Kahramanmaraş – Elbistan

39. • Kayseri (Bünyan)

• Manisa (Demirci)

• İzmit (Hereke)

• Samsun (Ladik)

Yukarıda belirtilen yerlerde gelişen sanayi kolu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pamuklu dokuma

B) İpekli dokuma

C) Halı-kilim dokumacılığı

D) Seramik sanayi

E) Gübre sanayi

40. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilanından 1960’lı yılların ba-
şına kadar uygulanan nüfusu artırıcı politikalar içerisin-
de sosyal, ekonomik, hukuki birçok düzenlemeler ya-
pılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemeler arasın-
da yer almaz?

A) Fazla çocuk sahibi olan ailelerin yol vergisinden 
muaf tutulması

B) Altı ya da daha fazla çocuklu annelerin para ya da 
madalya ile ödüllendirilmesi

C) Göçleri teşvik etmek için göçmenlere gümrük mu-
afiyeti getirilmesi

D) Gebeliği önleyici ilaçların yasaklanması

E) Sağlık Bakanlığına bağlı Nüfus Planlaması Genel 
Müdürlüğünün kurulması

41. Ülkemizdeki iklim çeşitliliğine bağlı olarak bitki ve hay-
van türü zengindir. Bu zenginliklerin önemli bir bölümü-
nü millî parklarımız oluşturmaktadır. Bu parklar her yıl 
yabancı ve yerli birçok turist tarafından ziyaret edilmek-
tedir. 

Aşağıda belirtilen millî parklarımızdan hangisi Ak-
deniz Bölgesi sınırlarında yer almaz?

A) Olimpos Bey Dağları

B) Köprülü Kanyonu

C) Karagöl-Sahara

D) Altınbeşik Mağarası

E) Saklıkent

42. İstanbul, İzmir, Mersin, İskenderun gibi limanlarımız ül-
kemizin en önemli limanları ve ticaret merkezleridir. 

Ülkemizde bulunan limanların gelişmesinde etki-
li olan öncelikli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hinterlandlarının geniş olması

B) Çevresindeki iklim koşullarının elverişli olması

C) Hammadde kaynaklarının zengin olması

D) Çevresinde bulunan kentlerde nüfus miktarı ve 
yoğunluklarının fazla olması 

E) Turizm faaliyetlerinin çeşitli ve gelişmiş düzeyde 
olması
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43. Aşağıda Türkiye’de bölgelere göre ekili-dikili arazi 
oranları verilmiştir.

Marmara Bölgesi %30

İç Anadolu %27

Ege Bölgesi %24

Güneydoğu Anadolu %20

Akdeniz Bölgesi %18

Karadeniz Bölgesi %16

Doğu Anadolu %10

Buna göre ekili-dikili arazi oranının Marmara 
Bölgesi’nde daha geniş yer kaplamasının en önem-
li nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşullarının çeşitlilik göstermesi

B) İzdüşüm alanla gerçek alan arasındaki farkın az 
olması

C) Ulaşım koşullarının gelişmiş olması

D) Tarımsal faaliyetlere dayalı sanayinin gelişmesi

E) Bitki örtüsünün farklılık göstermesi

44. Aşağıda Akdeniz Bölgesi’nde yer alan geçitler ve bağ-
lantı merkezleriyle ilgili kavram haritası verilmiştir. 

Geçit Adı Bağlantı Kurulan Merkezler
Çubuk Antalya çevresini Göller Yöresi’ne ve 

Ege’ye bağlar. 

Sertavul Silifke’yi İç Anadolu’ya bağlar.

Gülek İskenderun’u Hatay’a bağlar.

Belen Adana çevresini İç Anadolu’ya bağlar.

Yukarıda verilen kavram haritasındaki hatayı dü-
zeltmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
gerekmektedir?

A) Çubuk Geçidi ile Sertavul Geçidi’nin yerini değiş-
tirmek

B) Sertavul Geçidi ile Gülek Geçidi’nin yerini değiştir-
mek

C) Gülek Geçidi ile Belen Geçidi’nin yerini değiştir-
mek

D) Belen Geçidi ile Çubuk Geçidi’nin yerini değiştir-
mek

E) Gülek Geçidi ile Çubuk Geçidi’nin yerini değiştir-
mek

45. • Deriner

• Borçka

• Yusufeli 

• Muratlı

Yukarıda belirtilen ülkemizde işletmeye açılmış 
veya açılacak barajlar hangi nehir üzerinde bulun-
maktadır?

A) Çoruh B) Fırat C) Dicle

D) Kızılırmak E) Ceyhan

46. I. Meclis hükümeti sistemi

II. Başkanlık sistemi 

III. Diktatörlük

IV. Yarı Başkanlık sistemi

V. Parlementer hükümet sistemi

Yukarıda verilen hükümet modellerinden hangileri 
"kuvvetler ayrılığı" sistemine dayalı değildir?

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

C) I ve III D) Yalnız III

E) II, IV, ve V

47. Aşağıda verilen hukukun kaynaklarından hangisi-
nin kaynağı TBMM'dir?

A) Yönetmelik

B) Tüzük

C) Birleştirilmiş içtihat

D) Örf – adet

E) Kanunlar
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48. Suç teşkil eden fiiler ve bunların karşılığı aşağıdaki 
hukuk dallarından hangisinde yer alır?

A) Yargılama Hukuku

B) Ceza Hukuku

C) İcra – İflas Hukuku

D) İdare Hukuku

E) Ticaret Hukuku

49. Aşağıda verilen Temel hak ve özgürlüklerden han-
gisi 1982 Anayasası'nda ödev olarak düzenlenmiş-
tir?

A) Seçme ve seçilme

B) Seyahat ve yerleşme

C) Vergi

D) Bilgi edinme

E) Fikir ve kanaat

50. Ülkede yapılan seçimlerin resmi sonuçlarını açıkla-
ma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) TBMM Başkanlığı

B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Cumhurbaşkanlığı

D) İçişleri Başkanlığı

E) Adalet Bakanlığı

51. I. Kanun Hükmünde Kararname

II. Tüzük

III. Genelge

IV. Yönerge

V. Yönetmelik

Yukarıda verilen normlardan hangileri adsız düzen-
leyiciler arasında yer almaz?

A) II, III ve V B) III ve V

C) I ve II D) I, II ve V

E) Yalnız I

52. Aşağıdakilerden hangisi hakkında Anayasa Mahke-
mesi tarafından "anayasaya uygunluk denetimi" ya-
pılabilir?

A) İnkılap Kanunları

B) Milletlerarası antlaşmalar

C) Olağanüstühal kanun hükmünde kararnameleri

D) Milletvekilliğinin düşürülmesi kararı

E) Kamu başdenetçisinin seçilmesi kararı

53. Aşağıdakilerden hangisi genel idare kolluk makam-
larından değildir?

A) Bakanlar Kurulu

B) İçişleri Bakanı

C) Valiler

D) Büyükşehir Belediye Başkanı

E) Kaymakamlar

54. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yön-
temlerinden değildir?

A) İstimval

B) Devletleştirme

C) Özelleştirme

D) Kamulaştırma

E) Geçici işgal
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55. Osmanlı padişahı II. Abdulhamit 1909'da tahttan in-
dirilmesi ardından sürgün olarak nereye gönderil-
miştir?

A) Malta B) Rodos C) İtalya

D) Kahire E) Selanik

56. "Bilgelik deliliktir" "Kendisini bilge sanmak deliliktir." gö-
rüşleriyle oluşturduğu Deliliğe Övgü adlı eserleriy-
le tanınan Alman hümanist aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Erasmus

B) Albert Durer

C) Martin Luther

D) Jean Jec Russo

E) Voltaire

57. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlarda meydana gelen 
sürekli düşüşü ifade eder?

A) Stagflasyon

B) Enflasyon

C) Deflasyon

D) Revalüasyon

E) Devalüasyon

58. Motor sporlarında dünya şampiyonluğu sahibi 
Türk motorcu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kemal Merkit

B) Süleyman Memnun

C) Sinan Yerlikaya

D) Şakir Şenkalayıcı

E) Kenan Sofuoğlu

59. Türkiye ve Dünya'da gelecekte yaşanacak geliş-
melere ilişkin öngörülere yer veren yazar Turay 
Güler'e ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cehennem Ateşi

B) Ruhlar Kuyusu

C) Kitap Hırsızı

D) Ateşi Yakalamak

E) Alaycı Kuş

60. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) merkezi 
neresidir?

A) Londra B) Lahey C) Paris

D) Strazburg E) New York


