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GENEL KÜLTÜR

GENEL YETENEK

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.



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. Belki Yunus Emre, Türk şiir sanatının kişilik bulmaya
çırpındığı bir çağda, özgün halk estetiği ile Arap-Fars
etkisinde bir birleşim yaratmaya yönelmiştir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Eserin benzersizliğe ulaşabilmesi yazarın kültür
birikimini esere yansıtabilmesine bağlıdır.

B) Arap ve Fars kültürünün getirdiği farklılıklar, yapıt-
ların başka bir tada kavuşmasını sağlar.

C) Sanatın hangi şekil ve üslup özelliklerine sahip ola-
cağının belli olması için büyük çabalar sarf edilir.

D) Her sanatçının, dahil olduğu sanatın gelişimine
katkısı olacaktır ancak önemli olan bu katkının ge-
çici olmamasıdır.

E) Diğer kültür unsurlarının eksik kaldığı eserlerin
geleceğe kalması pek de mümkün değildir.

2. Ben "Galata"yı yazmaya başladığımda yeni bir yazma
biçimi aradım, ----; her denememde çakıldığımı hisset-
tim ama asla ---- ve hala deniyorum.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangileri getirilmelidir?

A) bulamadım - başkasına el açmadım

B) kırk defa denedim - bırakmadım

C) kılı kırk yardım - zorlanmadım

D) hep uğraştım - kendime güvenmedim

E) uygulamaya çalıştım - sonuçlandırdım

3. (I) Sevmek çok da basit, hafife alınacak bir durum de-
ğildir. (II) Hayatı hayvani var oluştan ibaret sayan bir
adam, hiçbir şeyi gerçek aşkla sevemez. (III) Çünkü bu
aşk, onun hayatıyla bütün bütüne zıttır. (IV) Bu aşk ilk
önce kişiye, başkaları uğrunda fedakârlığı emreder. (V)
Hayatın gerçek anlamından habersiz olan adam, ken-
dini ne kadar zorlarsa zorlasın gerçek hayata ulaşmayı
sağlayacak hareketlere sahip olmazsa bu aşk onda or-
taya çıkamaz. (VI) Böyle bir adam hayatı boyunca ken-
di servetine servet katma yolunda vakit öldürür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi ken-
disinden önceki cümlenin açıklamasıdır?

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

4. Akla yatkın değerlendirme ile akla yatkın olmayan de-
ğerlendirme arasındaki fark ortadadır ama mantıklı ve
geçerli gördüğümüz şey her zaman doğruya ulaştır-
maz .

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?

A) Aklın sınırlarını aşmış çabalar, değerlendirmeler
asla gerçek yaşamda yer bulamaz.

B) Doğruya ulaşmak isteyen insan, atacağı her adım-
da aklın sınırlarına dikkat etmeli ve bu sınırları aş-
mamalıdır.

C) Genel kuralların aklın ve mantığın çizdiği çizgileri
aşması bu kuralların doğru ve faydalı olmasını en-
geller.

D) Akıl kurallarına uygun olarak ele alınan ve sonuç-
landırılan her görüş veya uygulamanın kesinlikle
doğru olduğu söylenemez.

E) En geçerli ve tartışılmaz sonuçlara sadece ve her
zaman akıl yoluyla ulaşılabilir.
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5. I. Sevgi bağımlılığı, çocuklukta karşılanmamış ih-
tiyaçları tatmin etmek için bilinçaltının bir arayışı 
veya çocukluktaki inançları sağlamlaştırmaya yö-
nelik çabadan kaynaklanabilir.

II. Her birimiz bu dönemde bir oyun oynarız ve bu
oyunla "Ben kimim? Kimdir bu diğerleri? Gereksi-
nimlerimi nasıl karşılayabilirim?" gibi sorulara yanıt
ararız.

III. Oyunun hikâyesini, rollerini ve kurallarını çocuklu-
ğumuzdaki ihtiyaçlarımıza göre bilinçli olarak şekil-
lendiririz.

IV. Bu oyun bilinçaltımız tarafından oynanıyor olsa da
bizim bilinçli düşüncelerimiz, duygularımız, tercih-
lerimiz ve davranışlarımız belirleyici bir rol üstlenir.

V. Böylece bilinçaltımızın oyunu, bilincimizin yoğur-
masıyla, bizim "kim" olduğumuzu bilmemizi, öğ-
renmemizi sağlar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir 
paragraf oluşturulmak istendiğinde hangilerinin 
yer değiştirmesi gerekir?

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

D) IV ve V E) I ve III

6. I. Bu "kültürlenme" sürecinde planlı eğitime yansıyan
atasözlerinin de bir payı vardır.

II. Atasözlerinde psikolojik değerlendirmeye bu sayı-
lan unsurlar çerçevesinde yaklaşılmıştır.

III. Toplumdaki bireylerin doğumundan ölümüne ka-
dar kendi kültürünün istek ve beklentilerine uyacak
şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesine "kültürlen-
me" denir.

IV. Bu unsurlar içerisinde öğrenme teorilerinin dışın-
da, öğrenmede tekrar, pekiştirme, disiplin, zekâ ve
bireysel farklılıklar, güdü ve ihtiyaç gibi unsurların
da olduğu tespit edilmiştir.

V. Nitekim atasözlerinin eğitim teorileri ve öğrenme 
unsurlarını yansıttığı, araştırmanın bulguları ara-
sındadır.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir pa-
ragraf oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi 
sonuncu cümle olur?

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

7. Kişilikte duygular niteliklerine ( ) niceliklerine göre farklı
olabilir ( ) bu farklılığa duyguların şiddeti adı verilir ( ) Aynı
nitelikteki duygunun şiddet oranı birçok değişik tepkiye
neden olur ( ) korku, öfke, üzüntü gibi ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) (.) (:) (...)

B) (.) (;) (.) (;) (.)

C) (,) (;) (.) (:) (.)

D) (;) (,) (...) (;) (...)

E) (,) (.) (,) (:) (.)

8. Duygusal bozuklukların beynin çevresindeki sıvının
     I 

basıncını artırdığı, eğer basınçtaki yükselme sürerse 
            II  

kafatasının içindekilerin sıvı tarafından sıkıştırılıp

 III 
başağrısına neden olduğu ortaya konmuştur. 
     IV      V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin ya-
zımı yanlıştır?

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

9. İnsanlar hareketlerinin sorumluluğunu üzerlerine almaya
       I             II            III  

başladıklarında hem davranışları hem de tutumları
 IV

değişmeye başlar. 
V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I, hem yapım hem çekim eki almıştır.

B) II, yönelme hâl eki almıştır.

C) III, isim - fiil eki almıştır.

D) IV, fiil kökünden türemiştir.

E) V, çoğul eki almıştır.
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10. (I) Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan ka-
lın ve kabuksu derili sürüngenlerin birçoğunun genel
adıdır. (II) Uzaktan bakıldığında kertenkeleye benzer-
ler, parmak araları perdelidir. (III) Gözleri, burunları ve
kulakları başlarının üst kısmındadır; böylece suda yü-
zerken rahatça etraflarını görür, işitirler. (IV) Karada vü-
cutlarını zor taşımalarına rağmen suda çok iyi yüzerler.
(V) Timsahlar renk körüdür ve alt damağa yapışık oldu-
ğu için dillerini dışarı çıkaramaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de belirsizlik zamiri kullanılmıştır?

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

11. (I) Bir terapist olarak (II) insanların tutumlarını (III) de-
ğiştirirseniz davranışlarını da (IV) değiştirebileceğinizi
(V) düşünüyor olmalısınız.

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine
"tam tersine" sözü getirilemez?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi
"özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem" şeklindedir?

A) Kendi temel dürtülerinizi bilseydiniz her şey daha
kontrollü ve düzenli olabilirdi.

B) Ben sanat eserini değil, onu yazan ve yaşatan in-
sanı karşımda görmek isterdim.

C) Bir adam, ancak doğru insanlarla karşılaştığında
sanat dünyasında kalıcılığa ulaşır.

D) Zamanın senden alamayacağı hiçbir şey yoktur.

E) Sanatseverler aşağıda, eserlerin anlaşılmasına
yardımcı olan ve onları karşı konulamaz hâle geti-
ren unsurları bulacak.

13. Tüm kamuoyunun ilgisini çekebilecek niteliği olan ilk
dergi 1672 yılında Paris'te yayınlanmaya başlandı. Te-
mel olarak kent içi dedikoduları aktarmayı hedef alan
dergi, edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gördü.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Ünlü düşmesi

B) Yardımcı ses

C) Ünsüz yumuşaması

D) Ünlü türemesi

E) Ünsüz benzeşmesi

14. (I) Stendhal, âşık olduğu kadının peşinden Marsilya'ya
gitti ve orada uzun yıllar kaldı. (II) Burası onun yazma-
ya başladığı yer oldu. (III) Hayatını sürdürebilmesi için
para kazanması gerekmekteydi. (IV) Bunun en kolay
yolu da rahat bir iş olan memurluktu. (V) Sık sık izin
alıp bu izinlerdeki vaktini yazmakla geçiriyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I, bağlı ve olumlu bir cümledir.

B) II, fiil cümlesidir.

C) III, olumlu bir isim cümlesidir.

D) IV, kurallı bir isim cümlesidir.

E) V, birleşik bir fiil cümlesidir.
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15. Detoks, detoksifikasyon yani vücuttaki toksik madde-
lerin karaciğer, akciğer gibi organlar tarafından daha
az toksik bir maddeye çevrilerek atılma sürecine deni-
yor. Toksik maddeler, besinlerin işlenmesinde, raf öm-
rünün artırılmasında kullanılan; hava-su kirliliği gibi ne-
denlerle de ortaya çıkabilen; sigara, alkol, madde kul-
lanımı ve vücuttaki yıkım süreci sırasında artan kimya-
sallar olarak tanımlanıyor. Diyetisyen vücudumuzun te-
mel detoksifikasyon işlemlerinin sağlıklı olduğumuz za-
man çalıştığını ve bizi koruduğunu belirtiyor: "Detoks
veya detoks şeklinde anılan pek çok beslenme şekli
var. Bu beslenme programlarına baktığımızda hep bir
gün, yedi gün gibi bir sınırlama var. Neden zaman sı-
nırlamaları olduğunu hiç düşündünüz mü? Zaman sı-
nırlaması var çünkü bu diyetlerin çoğu çok düşük kalo-
rili diyetler. Yani hayatla bağdaşmıyorlar. Bu program-
la yeterli besin ve enerji almadığınız için hayatınızı yü-
rütemezsiniz. Uzun sürdüğünde, vücudunuzda bunun
yan etkilerini hemen hissetmeye başlarsınız."

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmak-
tadır?

A) Öyküleme B) Benzetme

C) Açıklama D) Tartışma

E) Betimleme

16. Dünyada konuşulan diller kendi kendilerine, kendi ku-
rallarıyla birden oluşmamıştır. Tüm dillerin oluşumun-
da birkaç dilin kök görevi üstlendiği görülür. Birbirine
akraba diller oluşur; bazıları o kadar çok değişir, farklı-
laşır ki ayrı bir dilmiş gibi görülür, kullanılır. Coğrafi ve
sosyal ayrılıklar nedeniyle diller köklerinden az ya da
çok ayrılır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bütün diller dünyü üzerindeki belirli sayıdaki eski
ana dillerden meydana gelmiştir.

B) Bugün yok olmaya yüz tutmuş kabile dilleri, var
olan tüm dillerin temelidir.

C) Aynı coğrafyada yaşamayan insanların aynı dilleri
konuşması mümkün değildir.

D) Kullanıldığı ilk günden itibaren bütün diller başka
dillerin etkisi altında kalmıştır.

E) Birbirine akraba olan diller, aynı sosyal yapıya sa-
hip topluluklar tarafından kullanılmaktadır.

17. "Şairler düzyazıda da başarılı olurlar." diye bir kural
koymak yanlış olur. Şiir de düzyazı da ayrı ayrı sanat-
lardır. Hatta düzyazının içinde bulunan roman, hikâye,
deneme ve eleştiri de ayrı ayrı sanatlardır. Bunların bi-
rinde başarılı olan diğerinde başarılı olmayabilir. Çok
başarılı bir denemeci romana deneme havası katarsa
romanın tadı tuzu kaçmaz mı acaba? Elbette hem şiir
hem düzyazı alanında başarılı olmak güzel ama her iki-
sinin ayrı ayrı kuralları olduğunu unutmamak gerekir.
Ne şiir gibi düzyazı makbuldür ne de düzyazı gibi şiir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Roman yazanların, hayatlarının hiçbir döneminde
şiire yönelmemesi gerekir.

B) Sanatçıların tek bir alana yönelmesi onların edebî
yaşamda tutunamamasına neden olur.

C) Hikâye ve eleştiri yazarları şairlerden daha çok
sevilen sanatçılardır.

D) Her tür kendi kalıbına, kurallarına uygun olacak
şekilde yazılmalıdır.

E) Bir türde çok başarılı olan sanatçılar, diğer türler-
de de başarılı olacaktır.

18. Sanatçının yazarken duydukları, düşündükleri yaşa-
dığını söylemesine yetebilecek yoğunluktadır. Gerçe-
ği arama, onu anlama çabasıdır yazmak. Aramak ise
umutla, özleyişle dolu bir eylem olduğu için zevk ve-
rir bize, coşku verir. Dolayısıyla da mutlu kılar insanı.
Hele yazar Oktay Akbal gibi sanatçı olursa... Gençliğin-
de ozanlığın örsünde dövülmüş bir kalemi varsa yazar-
ken yaşamış olmaz da ne yapar bir sanatçı. Sanatçılar
gerek toplumun, gerek doğanın bütün seslerine anten-
lerini açmış, seçkin duyarlılıkla sürekli algılayan kişiler-
dir. Dolunca da aktarma, paylaşma ihtiyacı duyarlar.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?

A) Sanatçılar çevrelerinde olanları gözlemler ve
eserlerine yansıtır.

B) Gerçek bir yazar olmanın ilk koşulu sürekli olarak
farklı ülkeleri gezmek ve incelemektir.

C) Gerçek yaşamın kokusunu hissedemeğimiz yapıt-
lar okurun beğenisinden uzakta kalacaktır.

D) Etrafında olup biten her şeyi anlatanlar yazar de-
ğil, sadece gözlemci olabilir.

E) İyi bir gözlemci olmak, iyi bir sanatçı olunacağı an-
lamına gelmez.
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19. VE 20. SORULARI, VERİLEN
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

İstanbul Teknik Üniversitesi, birçok alanda yeniklikle-
re imza atmıştır. Bunlardan biri de 1952 yılında baş-
lattıkları televizyon yayınıdır. Yapılan deneme yayını 
başlangıçta belirli sayıda insan tarafından izleniyordu. 
İTÜ'nün bu yayını 1952-1972 arasında devam etmiş-
tir. 1964'te Ankara, Mithatpaşa Caddesi'nde TRT ku-
rulmuş ve devlet eliyle ilk resmî televizyon yayını TRT 
tarafından 31 Ocak 1967'de Ankara'da yapılmıştır. 
1982'ye kadar siyah-beyaz yayını sürekli yapan TRT 
bu yılda renkli yayın yapmaya başlamıştır. Önceleri tek 
kanal olan TRT daha sonra hepimizin şahit olduğu gibi 
başka kanallar da açmıştır.

19. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Nesnel anlatım benimsenmiştir.

B) Deyim kullanılmıştır.

C) Konuşma havası içinde oluşturulmuştur.

D) Örnekleme yapılmıştır.

E) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

20. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) İTÜ'nün yaptığı deneme yayını ülkemizde televiz-
yonculuğun ilk adımı olmuştur.

B) Devlet kontrolündeki yayın Ankara'da başlamıştır.

C) 1982'den sonra özel kanallar kurulmaya başlan-
mıştır.

D) Televizyon yayıncılığında TRT önemli ilerlemelere
imza atmıştır.

E) İTÜ'nün deneme yayını sınırlı sayıda insanı tele-
vizyonla buluşturmuştur.

21. VE 23. SORULARI, VERİLEN
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Hıdırellez kelimesi Hızır ve İlyas isimlerinin halk ara-
sında şekil değiştirilmesiyle meydana gelmiştir. Hıdı-
rellez, tüm insanların baharı yeni bir başlangıç, do-
ğuş kabul ederek kutladığı bayramdır. Her insan, bu 
güzel bayram gününde dileklerinin, olmasını istedikle-
rinin, hayallerinin gerçekleşmesini umar ve onlar için 
dua eder. Yeni açmaya başlamış, taze ve zarif gülle-
re ya da yemyeşil ağaçlara dileklerini yazar ve asarlar. 
Bazen de onların dibine gömerler yazdıklarını. Tüm in-
sanlığın kalbinde dilekler, dilinde ise baharın esintisine 
bırakılmış dualar olur. Kimi ateşin üzerinden atlayarak 
kimi sadaka vererek kimi doğada günün tadını çıkara-
rak kutlar baharı.

21. Bu parçadan ulaşılabilecek en geniş yargı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hıdırellez'i herkes farklı şekilde kutlar ancak her-
kesin beklentisi aynıdır.

B) Doğanın yeniden canlanmasının getirdiği coşkuyu
dışa vurmaktır Hıdırellez.

C) Hıdırellez dünyanın her yerinde ortak ritüellerle
kutlanır.

D) Doğanın insana sundukları için şükür özelliği taşır
Hıdırellez.

E) Her insan Hıdırellez'in kendisine bolluk getireceği
inancını taşır.

22. I. Herkes tarafından yeni hayatın ilk adımı olarak gö-
rüldüğünde

II. Batıl bir inanç olduğuna

III. Belirlenmiş bir kutlama sisteminin olmadığına

Bu parçada Hıdırellez Bayramı ile ilgili yukarıdaki-
lerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) Yalnız III

23. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı yapıda cümlelere yer verilmiştir.

B) Açıklama yapılmıştır.

C) Tanım cümlesi kullanılmıştır.

D) İkileme ve deyimlerden faydalanılmıştır.

E) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
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24. VE 26. SORULARI, VERİLEN
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

(I) Boğaziçi yalıları, arkada birer korunun kucakladığı, 
tam kıyıda yani "leb-i derya"da (denizin dudağında), 
su seviyesinden bir eşik yüksekliğinde, katları bindir-
meliklerle suyun üstüne taşan, ulaşım için rıhtımı, ka-
yıkhanesi ve kayığı olan, sahiplerinin adları veya yapı 
özellikleriyle kimlikli, müstakil ahşap konutlardı. (II) 
Boğaz'da yalı sahibi olmak, İstanbullular için bir ayrı-
calıktı. (III) Yalılarda hayat da yalı komşuluğu da ku-
şaktan kuşağa sürerdi. (IV) Bu süreç 20. yüzyıla doğ-
ru sönmeye yüz tuttu. (V) Boğaz kıyılarındaki yüzlerce 
yalı yıkıldı, yakıldı; yerlerini üslupsuz, özenti, sıkışık-
bitişik yapılar aldı. (VI) Günümüze ulaşan korulu, ka-
yıkhaneli ahşap üç beş yalının korunması bile artık bir 
sorun. (VII) Yalı yaşamı ise hepten unutulmuştur.

24. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Komşuluk ilişkilerinin babadan oğula aktarıldığına

B) Az sayıda yalının korunma çabası altında oldu-
ğuna

C) Denizcilikle uğraşanların yalı sahibi olduğuna

D) Yalı sahibi olmanın ayrıcalık olduğuna

E) Sahiplerinin isimleriyle de anılabilindiğine

25. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yalıların bağımsız yapılar olduğu ifade
edilmiştir.

B) II. cümlede, sadece İstanbulluların bu ayrıcalığa 
sahip olduğu belirtilmiştir.

C) V. cümlede, Boğaz'daki birçok yalının yok oldu-
ğundan söz edilmiştir.

D) VI. cümlede, yalıların korunmasının bile problem 
olduğu ifade edilmiştir.

E) VII. cümlede, günümüzde yalı yaşantısının yok ol-
duğu anlatılmıştır.

26. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde
deyim kullanılmıştır?

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

27. VE 30. SORULARI, VERİLEN
PARÇAYA GÖRE CEVAPLAYINIZ.

Ayça, Burak, Canan, Demet, Erkan ve Fırat adlı kişile-
rin bir manavda satılan yerli ürünlerden portakal, elma, 
kivi ve muz meyveleri ile ithal ürünlerden portakal, kivi, 
muz, ananas, avakoda meyvelerinden hangilerinden 
satın aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.

• Her meyveden satın alınılmış ve her meyveyi yal-
nız bir kişi almıştır.

• Ayça, Demet ve Fırat birer tür meyve diğerleri iki-
şer tür meyve almıştır.

• Demet elma almıştır.

• Yerli meyve portakal ve ithal meyve muzu Erkan
almıştır.

• Burak, ile Canan'ın aldığı meyvelerden biri aynı
türdür.

• Erkan ile Fırat'ın aldığı meyveler birbirinden fark-
lıdır.

27. Bu bilgilere göre Fırat,

I. Avakado

II. Ananas

III. Kivi

meyvelerinden hangilerini almış olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

28. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi ke-
sin olarak doğrudur?

A) Burak ithal bir meyve almıştır.

B) Ayça portakal almıştır.

C) Burak Ananas almıştır.

D) Ayça Avakado almıştır.

E) Burak kivi almıştır.
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29. Canan'ın aldığı kivinin ithal olduğu biliniyorsa, aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

A) Ayça ithal bir meyve almıştır.

B) Ayça yerli bir meyve almıştır.

C) Ayça Ananas almıştır.

D) Burak yerli bir meyve almıştır.

E) Fırat yerli bir meyve almıştır.

30. I. Fırat

II. Burak

III. Ayça

Bu bilgilere göre, yukarıdakilerden hangileri, yerli 
bir meyve almış olabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

31. 
6 2 1

3

2 1
2

. −







+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 
1
2

B) 1 C) 
3
2 D) 

8
3

E) 4

32. 1
0 44

3
4

1
16,

. −







işleminin sonucu kaçtır?

A) 1,25 B) 1,5 C) 1,6 D) 1,75 E) 1,8

33. A = 10! + 9! – 8!

B = 10! – 9! – 8!

C = 10! – 9! + 8!

olduğuna göre, A, B ve C arasındaki doğru sırala-
ma aşağıdakilerden hangisidir?

A) A < B < C B) A < C < B C) B < A < C

D) B < C < A E) C < A < B

34. AB iki basamaklı doğal sayısının soluna 3 yazılarak üç
basamaklı 3AB sayısı elde ediliyor. Elde edilen bu sa-
yının iki basamaklı AB sayısına bölümünden elde edi-
len bölüm 7, kalan ise 12'dir.

Buna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15
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35. 3x – 1 = a

5x + 1 = b

15x = 12

olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 25

36. a = •2 + 1

a a
a a

2 2 1
2

− +
−( )

ifadesinin değeri kaçtır?

A) –3 B) –1 C) 2 D) 4 E) 6

37. a,b ve c gerçel sayıları

a2 – b < 0

b – c < 0

a.c < 0

eşitsizliklerini sağladığına göre,

I. a2 – ab < 0

II. a2 + ac < 0

III. b2 – bc < 0

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

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

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

38. p ve q asal sayılar

p2q = pq2 + 510

olduğuna göre, p + q toplamı kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 19 D) 20 E) 22

39. 
a ab a b

a b
a b

a ab a b

2 2 2

2
+ + +

+
−

− + −
.

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) a B) a – 1 C) a + 1 D) a + b E) a – b

40. 
3 3
3

1
1
9

2x x

x
+

= +

olduğuna göre, x kaçtır?

A) –3 B) –2 C) –1 D) 0 E) 1
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41. a < 0 < b olmak üzere,

a b a b+( ) − −( )33 2

ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) –2b B) –2a C) a – b D) a + b E) 2a

42. Tam sayılar kümesi üzerinde bir "9" işlemi

x y
x y x y

x y x y
∆ =

− >

+ ≤







2 5
2

,

,
ise
ise

biçiminde tanımlanıyor

a9(192) = –5 olduğuna göre, a kaçtır?

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

43. Ömer, Çınar ve Cem'in bir ay boyunca birbirleriyle yap-
mış oldukları telefon görüşmeleri ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir.

• En az görüşmeyi Cem yapmıştır.

• En çok görüşmeyi Ömer yapmıştır.

• Cem 18 telefon görüşmesi Ömer 21 telefon görüş-
mesi yapmıştır.

Buna göre, Ömer ve Çınar arasında kaç telefon gö-
rüşmesi yapılmıştır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

44. 1'den 80'e kadar numaralandırılmış 80 top A, B ve C
torbalarına B ve C torbalarında eşit sayıda top olacak
şekilde dağıtılıyor. Bu durumda A, B ve C torbalarında-
ki topların numaralarının aritmetik ortalaması sırasıyla
38, 48 ve 36 oluyor.

Buna göre, A torbasındaki top sayısı kaçtır?

A) 25 B) 28 C) 30 D) 32 E) 35

45. Aylin'in yaşının Ahmet'in yaşına oranı bugün 1
5

 iken 4 
yıl sonra bu oran 3

7
 olacaktır.

Buna göre, Ahmet'in bugünkü yaşı kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 12 D) 14 E) 15

46. Eşit hacimli A, B ve C kovalarında sırasıyla 21 litre 15
litre ve 6 litre su bulunmaktadır. A'daki suyun a litresi ve
B'deki suyun b litresi C'ye aktarılıyor.

Son durumda bu üç kovada eşit miktarda su bulun-
duğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
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47. Pelin her aşamasında 20 soru bulunan ve iki aşama-
da oluşan bir sınava girmiştir. Sınavdaki tüm soruları
cevaplayan Pelin'in sınavda cevapladığı sorular ve sı-
navın puanlama koşulları ile ilgili aşağıdaki bilgiler ve-
rilmiştir.

• 1. aşamadaki her doğru cevaptan 10 puan kaza-
nan Pelin'in her yanlış cevabından 5 puanı silin-
mektedir.

• 2. aşamadaki her doğru cevaptan 6 puan kaza-
nan Pelin'in her yanlış cevabından 4 puanı silin-
mektedir.

• Pelin'in 1. aşamadaki yanlış sayısı 2. aşamadaki
yanlış sayısının iki katıdır.

Pelin her iki aşamadan da eşit puan aldığına göre, 
Pelin'in 1. aşamadaki doğru sayısı kaçtır?

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

48. Bir markette, 5 litrelik ve 2 litrelik şişelerdeki zeytinyağı
sırası ile 50 ¨ ve 26 ¨'den satılmaktadır.

Bir müşteri, bu marketten aldığı 47 litre zeytinyağı
için toplam 506 ¨ ödediğine göre, 2 litrelik şişeler-
den kaç tane almıştır?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

49. Bir terzihanede çalışın iki terziden biri günde 4, diğe-
ri ise günde 6 ceket dikebilmektedir. Bu iki terzi gelen
bir siparişi eşit bölüşüp aynı anda çalışmaya başlamış-
lardır. Terzilerden biri işini diğerinden 5 gün önce bitir-
miştir.

Buna göre, gelen siparişin tamamı kaç cekettir?

A) 110 B) 115 C) 120 D) 125 E) 128

50. Bir giyim firması her ay eşit miktarda gömlek dikip bir
yılda bedeli sayıda gömlek dikmeyi planlamıştır. Firma
yedinci ayın sonunda dikiş makinalarının bazılarının
arızalanması nedeniyle planlanlanandan %30 daha az
gömlek dikmiştir.

Firmanın yıl sonunda planladığı gömlek sayısına
ulaşması için kalan ayların her birinde dikmesi ge-
reken gömlek sayısı planlanana göre yüzde kaç
arttırılmalıdır?

A) 30 B) 32 C) 35 D) 40 E) 42

51. Ali, Burak ve Can bir işi birlikte 15 saatte bitirebilmek-
tedirler. Bununla ilgili

• Ali, Burak ve Can'ın bu işi tek başlarına bitirme sü-
releri sırası ile a, b ve c saattir.

• a < b < c

bilgileri veriliyor.

Buna göre

I. 15 < a < 45

II. 15 < b < 45

III. 45 < c

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

52. Aras ve Sena birbirinden farklı 4 oyuncağın tümünü her
biri en az bir oyuncak biçiminde paylaşacaktır.

Bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 18
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53. VE 54. SORULARI AŞAĞIDA, VERİLEN
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLAYINIZ.

1'den büyük her tam sayı farklı asal sayıların kuvvetle-
rinin çarpımı olarak tek şekilde yazılabilir. Bu yazılımda  
her asal sayının kendisi ile kuvvetinin toplamı asal sayı 
oluyor ise sayıya üst toplam asal sayı denir. 

53. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi üst toplam
asal sayıdır?

A) 420 B) 444 C) 450 D) 490 E) 500

54. x, y ve z pozitif tam sayılardır. A = 2x, 3y, 7z olmak üzere
A sayısı bir üst toplam asal sayı olduğuna göre,

I. x + y + z çifttir.

II. x.y.z çifttir.

III. x + y . z tektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

55. VE 57. SORULARI AŞAĞIDA, VERİLEN
BİLGİLERE GÖRE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Çiçek ticareti yapan bir şirket yurt dışına Gül, Karanfil, 
Lale ve Papatya ihraç etmektedir. Aşağıdaki dairesel 
grafiklerde bu şirketin 2013 ve 2014 yıllarındaki ihra-
catının ürünlere göre dağılımı gösterilmiştir.

Lale
40° 60°

60°

150°

120°

100°

100°

Karanfil

Papatya

Papatya

Lale

Gül

Karanfil
Gül

2013    2014
Bu şirketin bu dört üründe yapmış olduğu toplam ih-
racat miktarı 2013 yılında 540.000 adet 2014 yılında 
720.000 adettir.

55. Bu şirketin 2014 yılında ihraç ettiği Papatya miktarı
2013 yılına göre yüzde kaç azalmıştır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

56. Bu şirketin 2014 yılında ihraç ettiği Gül sayısı 2013
yılında ihraç ettiğinden kaç adet fazladır?

A) 80000 B) 90000 C) 120000

D) 140000 E) 150000

57. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 2013 yılında yapılan toplam ihracatın üçte biri
Gül'dür.

B) 2014 yılında yapılan Lale, ihracatı 2013 yılında
yapılan Lale ihracatının iki katıdır.

C) 2014 yılında yapılan Karanfil ihracatı 2013 yılına
göre azalmıştır.

D) 2014 yılında Papatya ihracatı 2013 yılına göre
azalmıştır.

E) 2014 yılında yapılan Gül ihracatı 2013 yılına göre,
artmıştır.
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58. 
B

C AD

Birbirine teğet olarak verilen yandaki üç çemberin mer-
kezleri birleştirilerek ABC üçgeni oluşturuluyor.

[AD] = [CD]

B merkezli çemberin yarıçapı 3 cm'dir.

ABC üçgeninin çevresi 24 cm olduğuna göre, A 
merkezli çemberin yarıçapı kaç cm'dir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

59. F CD

E

A

G

H

B

Şekildeki ABCD karesinin [AD] ve [DC] kenarlarının 
orta noktaları sırasıyla E ve F'dir.

EFHG dörtgeninin alanı 20 cm2 olduğuna göre, 
ABCD karesinin alanı kaç cm2'dir?

A) 96 B) 100 E) 108 D) 112 E) 120

60. 
A

BCxD

6

30°

ABC bir dik üçgen

[AB] ⊥ [BC]

m (AD$B) = 30°

│AB│ = │BC│

│AD│ = 6 cm

│DC│ = x

Yukarıdaki verilenlere göre, x kaç cm'dir?

A) 4 (§3 – 2) B) 3 (§3 – 1) C) 2 (§3 + 1)

D) 3(§2 + 1) E) 4 (§3 + 2)
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1. Orta Asya’dan ilk Türk göçlerinin nedenleri  arasın-
da aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıklar

B) Boylar arasında yaşanan mücadeleler

C) Nüfus artışı

D) Dış Baskılar

E) Törenin etkisi

2. Almanların Nübelüngen Destanında “Etzel” adıy-
la anlatılan ünlü Türk hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Attila

B) Bumin Kağan

C) Bilge Kağan

D) Uldız

E) Boris Han

3. Orta Asya ve Doğu Türkistanda hakimiyet kurmuş
840-1212 tarihleri arasında yaşamış ilk Türk medre-
se ve kervansaraylarını yapmış ve bazı kaynaklar-
da “İlekhan krallığı” olarak geçen devlet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Memlükler

B) Gazneliler

C) Altınorda Devleti

D) Karahanlılar

E) Harzemşahlar

4. İlk Türk İslam Devletlerinden Gazneliler zamanın-
da yaşamış,“Tarihi Yemin” adlı eseriyle ünlü bilim
adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi B) Zemahşeri

C) Ömer Hayyam D) Utbi

E) Biruni

5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları dö-
neminde kurulan Ahi Teşkilatı ile ilgili doğru bir bil-
gi değildir?

A) Üretilen malların fiyatını ve kalitesini belirler.

B) Esnaf ve zanaatkar yetiştirir.

C) Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.

D) Vergileri belirler.

E) Fütüvvet Teşkilatının devamı niteliğindedir.

6. Osmanlı Devleti’nde divan kayıtlarının tutulduğu Mü-
himme Defterleri hangi kalem tarafından yazılırdı?

A) Beylikçi Kalemi

B) Ruuz Kalemi

C) Amediye Kalemi

D) Tahvil Kalemi

E) Kontrol Kalemi

7. Osmanlı Devleti’nde ilk iç borçlanma (Esham Siste-
mi) hangi padişah döneminde başlamıştır?

A) I. Mahmud

B) I. Abdülhamid

C) III. Selim

D) II. Mahmud

E) Abdülmecid

8. Osmanlı Devleti hangi anlaşmadan sonra batının
üstünlüğünü kabul etmiş ve batı tarzı ıslahatlar
yapmaya başlamıştır?

A) Prut Anlaşması

B) Zivatoruk Anlaşması

C) Küçük Kaynarca Anlaşması

D) Yaş Anlaşması

E) Pasarofça Anlaşması
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9. Osmanlı Devleti’nde ilk defa hangi padişah kendi
yetkilerini kanunla sınırlandırmıştır?

A) II. Mahmud

B) Abdülmecid

C) Abdülaziz

D) III. Selim

E) II. Abdülhamid

10. Türk Tarihinin ilk anayasası olan 1876 Kanunu
esasi’yi hazırlayan devlet adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ahmed Cevdet Paşa

B) Halil Rıfat Paşa

C) Ahmed İzzet Paşa

D) Mithat Paşa

E) Tevfik Paşa

11. Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde
kurulan siyasi partilerden değildir?

A) İttihat ve Terakki Fırkası

B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

C) Ahrar Fırkası

D) İttihadı Muhammedi Fırkası

E) Halk Fırkası

12. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonun-
da Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerlerden biri de-
ğildir?

A) Bulgaristan

B) Batı Trakya

C) Makedonya

D) Arnavutluk

E) Girit

13. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sırasında
imzalanan gizli anlaşmalardan biri değildir?

A) Sykes-Picot Anlaşması

B) Saint-Jean De Mauirenne

C) Petrograd Protokolü

D) Brest-Litowks Anlaşması

E) Mac-Mahon Anlaşması

14. İstiklal Marşı, kabul edilmesinin ardından ilk kez
hangi gazetede yayımlanmıştır?

A) İstikbal Gazetesi

B) Minber Gazetesi

C) Açıksöz Gazetesi

D) Emel Gazetesi

E) Ahali Gazetesi

15. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesi’nin
sonuçları arasında gösterilemez?

A) Londra Konferansı

B) Kars Anlaşması

C) Moskova Anlaşması

D) Afganistan’la Dostluk Anlaşması

E) Batum Anlaşması

16. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kazım Karabekir

B) Ali Fuad Cebesoy

C) Adnan Menderes

D) Refet Bele

E) Rauf Orbay
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17. İstiklal Mahkemeleri son kez hangi olayda kurul-
muştur?

A) Hıyanet- Vataniye Kanunu

B) Firariler Kanunu

C) Tekalifi Milliye Emirleri

D) Takriri Sükun Kanunu

E) İzmir Suikasti

18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşa-
nan olaylardan biri değildir?

A) Bozkurt Lotus Olayı

B) Vagon Li olayı

C) Razgrad Olayı

D) 6-7 Eylül Olayları

E) Bursa Olayı

19. 10. Yıl Marşı’nın bestecisi ve İstanbul Belediye 
Konservatuvarı’nın kurucusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ahmet Adnan Saygun

B) Cemal Reşid Rey

C) Necil Kazım Akses

D) Ulvi Cemal Erkin

E) Hasan Ferit Alnar

20. I. Ölçü ve Tartı Birimlerinin değiştirilmesi Kanunu
(1931)

II. Miladi Takvim’inKabülü (1925)

III. Soyadı Kanunu (1934)

Cumhuriyet döneminde yapılan yukarıdaki inkılap-
lardan hangilerinde uygulamada birlik sağlanması 
amaçlandığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

21. 1936’da Milletler Cemiyeti’nin Hatay Sorunu’nun
çözümü için müfettiş olarak görevlendirdiği ve
hazırladığı rapor sonucu 1938’de Bağımsız Hatay
Cumhuriyeti kurulan, İsveçli Diplomat aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Eisenhover

B) Sandler

C) Harbourd

D) Bristol

E) Truman

22. Kırım ve Orta Asya Türkleri’nin “Türkistan Türkle-
rindir” sloganıyla, Sovyet Rus yayılmacılığına karşı
başlattığı Basmacı Hareketine önderlik eden isim-
ler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Enver Paşa

B) Mehmed Emin Resulzade

C) Yusuf Akçura

D) Gaspıralı İsmail

E) İsa Yusuf Alptekin

23. Lozan Barış Anlaşmasında boğazların komisyo-
na bırakılmasını onayladıkları halde, 1936’da imza-
lanan Montrö Boğazlar sözleşmesinde boğazların
Türkiye’ye bırakılmasına tepki gösteren ve sözleş-
meyi ancak 1938’de imzalayan devlet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İngiltere B) Rusya

C) ABD D) İtalya

E) Fransa

24. II. Dünya Savaşı sırasında Fransa’nın Alman saldı-
rılarına karşı oluşturduğu savunma hattı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Anti-Komitern Pakt

B) Çelik Paktı

C) Maginot Hattı

D) Milne Hattı

E) Curzon Hattı
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25. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Döneminde
yaşanan bilimsel gelişmelerden biri değildir?

A) İlk kalp nakli gerçekleştirildi

B) Hepatit B aşısı bulundu

C) Aya ayak basıldı

D) Çocuk felci aşısı bulundu

E) İlk bilgisayar icat edildi

26. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti dönemin-
de yapılan çalışmalardan değildir?

A) Atatürk’ü Koruma Kanunu çıkarıldı

B) Atatürk’ün naaşı Anıtkabir’e taşındı

C) Köy Enstitüleri Öğretmen Okullarına dönüştürüldü

D) 6-7 Eylül olayları yaşandı

E) Jüpiter Füzeleri krizi yaşandı

27. I. Milliyetçi Demokrasi Partisi

II. Halkçı Parti

III. Anavatan Partisi

1983 seçimlerine yukarıdaki partilerden hangileri 
girmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

28. Aşağıda bazı coğrafi bölümler karşılaştırılmıştır.

I. Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki yıllık sıcaklık farkı-
nın Adana Bölümü'nden daha az olması

II. Kıyı Ege Bölümü'ndeki maki üst sınırının Güney
Marmara Bölümü'nden daha yüksek olması

III. Temmuz ayında Orta Fırat Bölümünün Antalya Bö-
lümünden daha sıcak olması

IV. Ergene Bölümü'ndeki çizgisel hızın Konya
Bölümü'nden daha fazla olması

V. Erzurum - Kars Bölümü'ndeki gece gündüz sürele-
ri arasındaki farkın Dicle Bölümü'nden fazla olması

Yukarıda verilen özelliklerden hangisinin oluşum 
nedeni özel konumdur?

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

D) III ve V E) IV ve V

29. Aşağıda bazı bölgelerimize ait yer şekilleri özellikleri
verilmiştir.

I. Türkiye'de horst ve grabenin en fazla olduğu böl-
gemizdir.

II. Türkiye'de kuş uçuşu kıyı uzunluğun en fazla oldu-
ğu bölgemizdir.

III. Türkiye'de volkanik dağların en fazla olduğu bölge-
mizdir.

IV. Türkiye'de doğal gölün olmadığı tek bölgemizdir.

Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisine ait 
bir bilgi verilmemiştir?

A) Karadeniz B) Ege

C) G. Anadolu D) Akdeniz

E) Doğu Anadolu
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30. Aşağıdaki haritada bazı merkezler numaralandırılmıştır.

II

I

III

Bu merkezler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) III numaralı merkezde volkanik dağlara ve olu-
şumlara rastlanılır.

B) Karstik şekillerin en yoğun olduğu merkez I numa-
ralı yerdir.

C) Fiziki haritalarda yeşil rengin en çok kullanıldığı
yer II'dir.

D) III. merkezin ortalama yükseltisi I. merkezden 
daha fazladır.

E) II numaralı merkezin gerçek alanıyla izdüşüm ala-
nı arasındaki fark en fazladır.

31. Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri arasında yer alan bir
orta kuşak ülkesidir.

Buna göre aşağıda verilen gündüz değişim grafik-
lerinden hangisi Türkiye'ye ait olabilir?
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32. I. Torosların güney yamacındaki bitkilerin kuzey ya-
maçtakilerden önce olgunlaşması

II. Doğu Karadeniz Bölümü'nün Orta Karadeniz
Bölümü'nden daha fazla yağış alması

III. Temmuz ayında Orta Fırat Bölümü'nün Antalya
Bölümü'nden daha sıcak olması

Yukarıda verilen iklim özelliklerinin ortaya çıkma-
sında etkili olan faktörler hangileridir?

 I  II  III 

A) Enlem Karasallık Yükselti

B) Bakı Yükselti Enlem

C) Yükselti Enlem Bakı

D) Bakı Yükselti Karasallık

E) Denizellik Bakı Enlem

33. Kentsel nüfus
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85
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00

Yukarıdaki grafikte Türkiye'de kentsel ve kırsal nüfus 
oranlarının yıllara göre değişimi verilmiştir.

Yalnızca grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılabilir?

A) 1980 - 1985 yıllarında kır ve kent nüfuslarının ora-
nı birbirine yakındır.

B) Kırdan kente göç, nüfusun dağılımında dengeyi
bozmuştur.

C) Kırsal nüfus miktari sürekli azalırken kent nüfusu
miktarı sürekli artmıştır.

D) Türkiye'nin doğu bölgelerinde kırsal nüfus oranı
fazla iken kent nüfus oranı düşüktür.

E) Kentsel nüfus oranı arttıkça doğum oranı azalmıştır.
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34. Bir yörede tarımla uğraşan nüfusun ekili dikil alanla-
ra bölünmesiyle tarımsal nüfus yoğunluğu elde edilir.

I. Doğu Karadeniz

II. Konya

III. Yukarı Kızılırmak

IV. Güney Marmara

V. Orta Fırat

gibi bölümlerden hangilerinde tarımsal nüfus yo-
ğunluğu daha fazladır?

A) I-II B) I-III C) II-III

D) III-V E) IV-V

35. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de bölgelerin ülke yüz ölçü-
mündeki payları ve topraklarının ekili dikili alan oranla-
rı verilmiştir.

Coğrafi
Bölge

Yüz ölçümü 
(%)

Ekili - Dikili 
alan oranı

Marmara 8,5 30

İç Anadolu 20 29

Ege Bölgesi 10 24

G. Anadolu 7,5 20

Akdeniz 15 18

Karadeniz 18 17

D. Anadolu 21 10
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Ekili dikili alanlar bölgelerin yüz ölçümleriyle oran-
tılı dağılmamıştır.

B) Akdeniz Bölgesi'nin toplam yüz ölçümü G.D
Anadolu'nun iki katı kadardır.

C) Yüz ölçümü en büyük olan bölge ekili-dikili alan
oranında sonuncudur.

D) İç Anadolu Bölgesi'nde ekili dikili alan oranı Mar-
mara Bölgesi'nden fazladır.

E) Denize kıyısı olan bölgelerin yüz ölçümleri toplamı
iç bölgelerin yüz ölçümleri toplamından fazladır.

36. Türkiye'de bazı yıllarda çok fazla kuraklık yaşanması,
küçük ve büyükbaş hayvanlarda verim düşüşüne ne-
den olmaktadır.

Bu durum Türkiye'de yapılan hayvancılık faaliyet-
leriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine kanıt
oluşturur?

A) Türkiye'de yer şekillerinin çok engebeli olduğuna

B) Türkiye'de hayvan sayısının bölgeden bölgeye
farklılık gösterdiğine

C) Türkiye'de mera hayvancılığının yoğun olarak ya-
pıldığına

D) Türkiye'nin hayvansal gıda ihraç ettiğine

E) Türkiye'de hayvan soylarının ıslah edilmediğine

37. Aşağıdaki haritada, numaralarla gösterilen oklardan
biri madenin çıkarıldığı yer ile işlendiği yeri birleştir-
mektedir.

IIII

V

IVII

Bandırma

Divriği

Karabük

Küre Samsun

Akseki

Seydişehir
Adıyaman

Batman
Emet

Buna göre

I. Bor minarelleri

II. Boksit

III. Demir

IV. Fosfat

V. Bakır

eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?

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

38. Aşağıda bazı akarsular ve bu akarsular üzerinde kuru-
lu olan hidroelektrik santrallerini eşleştirilmiştir.

I. Fırat – Hirfanlı

II. Gediz – Demirköprü

III. Sakarya – Sarıyar

IV. Kızılırmak – Keban

V. Manavgat – Oymapınar

Yapılan eşleştirmenin doğru olabilmesi için hangi 
iki akarsuyun yer değiştirmesi gerekir?

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

D) III ve V E) IV ve V
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39. Ülkeler ürettikleri çeşitli malların fazlasını başka ülkele-
re satar ve kendi ihtiyacı olan malları da diğer ülkeler-
den satın alır. Aldıkları mallar, sattıkları mallardan fazla
olan ülkeler dış ticaret açığı verir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış ticaret açı-
ğını artırmaz?

A) Tekstil üretimi gelişmesine rağmen bu sektörde
kullanılan makinelerin dışardan gelmesi

B) Yapay gübre üretiminin yetersiz olması nedeniyle
bu eksikliğin dış alımla karşılanması

C) Son yıllarda dış satımda sanayi ürünlerinin payı-
nın artması

D) Dış alımda tüketim malların payının fazla olması

E) Petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının dışarı-
dan alınması

40. Türkiye'de şehirleri birbirine bağlayan kara yolları bir-
çok yerde, yüksek dağ geçitlerinden aşar.

Burdur Konya

Ankara

Eskişehir

Trabzon

Erzurum

Aksaray

Adana
MersinAntalya

Yukarıda haritada görülen kentleri birbirine bağla-
yan yollardan hangisi, yukarıda söz edildiği gibi, 
yüksek bir dağ geçidini aşmaz?

A) Adana – Aksaray

B) Trabzon – Erzurum

C) Ankara – Eskişehir

D) Burdur – Antalya

E) Mersin – Konya

41. Turizmin ülke ekonomisinde katkısını arttırmak için;

I. Kitle turizmini değil, bireysel turizmi teşvik etmek

II. İç turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmak

III. Turizmi bir sezona değil, tüm yıla yaymak

IV. Uluslararası alanda tanıtım ve kampanyalar dü-
zenlemek

V. Haberleşme ve ulaşım gibi alt yapıları geliştirmek

gibi uygulamalardan hangisi yapılmamalıdır?

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

42. Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi, birbirine
aşağıdakilerin hangisi bakımından en az benzerlik
gösterir?

A) Kuzey güney yönlü ulaşımın zor olması

B) Kıyı ile iç kesimler arasında nüfuslanma bakımın-
dan farklılıklar olması

C) Genelde kıta sahanlığının dar olması

D) Ormanların kıyıdan itibaren başlaması

E) Kıyı ile iç kesimleri arasında iklim bakımından bü-
yük farklılıkların görülmesi

43. Aşağıda Ege Bölgesi'nde yetiştirilen beş ayrı tarım ürü-
nü ile bu ürünlerin en çok yetiştirildiği alanlar eşleşti-
rilmiştir.

I. İncir – Aydın çevresi

II. Zeytin – Edremit Körfezi Yöresi

III. Üzüm – Muğla Menteşe Yöresi

IV. Haşhaş – Afyon çevresi

V. Tütün – İzmir ve Manisa çevresi

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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44. Aşağıdaki haritada bazı elektrik üretim santralleri ve-
rilmiştir.

II

III

I

Çatalağzı

Sarayköy

Ambarlı

Bu santrallerde kullanılan enerji kaynakları aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 I  II  III 

A) Taş kömürü Linyit Doğalgaz

B) Taş kömürü Doğalgaz Jeotermal

C) Linyit Doğalgaz Su gücü

D) Doğalgaz Fuel-oil Linyit

E) Taş kömürü Su gücü Jeotermal

45. Aşağıda bazı bölümler gösterilmiştir.

ıı

ııı

ıv

v

ı

Verilen bölümlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) I. merkezde fındık tarımının yapılması Karadeniz
ikliminin görüldüğünü kanıtlar

B) V. bölüm Türkiye'de en fazla petrol rezervinin ve
üretiminin olduğu yerdir.

C) II. merkezde kırsal kesimde konutlarda kerpiç yapı 
malzemesi kullanılmaktadır.

D) III. merkezde aynı tarladan yılda iki ürün almak 
mümkündür.

E) IV. merkezde hem termik hem de hidroelektrik 
santraller yer alır.

46. Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından
değildir?

A) İş Hukuku

B) Vergi Hukuku

C) Fikir ve Sanat Hukuku

D) Bankacılık Hukuku

E) Toprak Hukuku

47. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi
genel oy ilkesine rağmen, istisnai olarak oy kulla-
namayanlardır?

A) Memurlar

B) Taksirli suçlardan hüküm giyenler

C) Ceza İnfaz kurumunda tutuklu bulunanlar

D) Ceza İnfaz kurumunda bulunup kasti suçlardan
hüküm giyenler

E) Türk Silahlı Kuvvetler mensupları

48. 1982 Anayasası'na göre siyasi partiler kanunuyla il-
gili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Parti içtüzüğünde belirtilmek kaydıyla eş başkan-
lık kurulabilir.

B) Siyasi partiler ticari faaliyetlerde bulunamaz.

C) Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahke-
mesi yapar.

D) Siyasi partiler suç işlenmesini teşvik edemez.

E) TBMM'de en az 30 Milletvekili bir siyasi parti gru-
bu kurabilir.
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49. Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisi ile ilgi-
li olağan dönem kanun hükmünde kararnamesi çı-
karılamaz?

A) Eğitim ve öğrenim hak ve ödevi

B) Grev ve Lokavt hakkı

C) Konut hakkı

D) Mülkiyet Hakkı

E) Toprak Mülkiyeti hakkı

50. Aşağıdakilerden hangisi ergin olmakla birlikte kötü
yaşam tarzından ötürü mahkeme tarafından kısıtla-
nan bireylerin fiil ehliyeti çeşididir?

A) Sınırlı Ehliyetli

B) Kısıtlı Ehliyetli

C) Sınırlı Ehliyetsiz

D) Tam Ehliyetli

E) Tam Ehliyetsiz

51. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudan halk tarafından seçilmez?

A) Cumhurbaşkanı

B) Belediye meclis üyeleri

C) Köy muhtarı

D) Milletvekili

E) Encümen üyeleri

52. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki işlemlerden han-
gisine karşı yargı yolu açıktır?

A) Yüksek Seçim Kurulu Kararları

B) Sıkıyönetim komutanlıkları kararları

C) Milletlerarası Antlaşmalar

D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

E) Jandarma Genel Komutanlığının asayiş ile ilgili
kararları

53. 1982 Anayasası'na göre aşağıdaki idari organlar-
dan hangisi belediye başkanı ve belediye organla-
rını idari vesayet yetkisini kullanarak denetleyebi-
lir?

A) Vali

B) İl Seçim Kurulu

C) Uyuşmazlık Mahkemesi

D) Sayıştay

E) Yargıtay

54. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangi-
si Cumhurbaşkanının bireysel yaptığı işlemlerden
biri değildir?

A) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

B) Bakanları atamak

C) MGK'ya başkanlık yapmak.

D) TBMM içinden başbakanı seçmek

E) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekilini seç-
mek.
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55. Macaristan'ın Zigetvar bölgesinde bulunan Üzüm
Tepesi'nde kayıp mezarı bulunan Osmanlı padişa-
hı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) I. Murat

D) Yavuz Sultan Selim

E) III. Selim

56. ABD'nin haftalık dergisi TİMES tarafından 2015'de
"Yılın Kişisi" seçilen lider aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Angela Markel

B) Recep Tayyip Erdoğan

C) Vladimir Putin

D) Barack Obama

E) Joachim Gauck

57. Avrupa Parlementosu tarafından verilen LUX film
ödülü aşağıdaki Türk yönetmenlerden hangisine
verilmiştir?

A) Ertem Eğilmez

B) Deniz Gamze Ergüven

C) Emin Alper

D) Çağan Irmak

E) Türkan Şoray

58. 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödülüne tarih
alanında layık görülen bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İlber Ortaylı

B) Halil İnalcık

C) Mehmet Genç

D) Yavuz Bahadıroğlu

E) İbrahim Yılmazçelik

59. İlk antibiyotik, penisilin aşağıdaki bilim adamların-
dan hangisi tarafından bulunmuştur?

A) Alexandar Fleming

B) Chates Darvin

C) Gregor Menden

D) Louıs Pasteur

E) Ronald Ross

60. 15 Ağustos 2015'te toprak takası antlaşması yapılan
iki uzak doğu devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hindistan – Bangladeş

B) Çin – Moğolistan

C) Tayvan – Japonya

D) Litvanya – Estonya

E) Çin – Hindistan


