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1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ayraç ( )  içinde veri- 2.
len deyimin anlamını içermemektedir?

A) Veraset geleneği nedeniyle Hun Devleti zayıflamış 
ve Çin entrikaları yüzünden iç karışıklıklar yaşan
maya başlanmıştır, (baş göstermek)

B) Attila, Doğu Roma üzerine düzenlediği Balkan Se
feri ile Bizans’tan düzenli olarak para almıştır, (ver
giye bağlamak)

C) Tarihte Orta Asya’dan Bizans’a ilk resmî heyet,
568 yılında Köktürkler zamanında gitmiştir, (yükü
nü tutmak)

D) Mukan Kağan Dönemi’nde ülkenin batı kanadını 
yöneten İstemi Yabgu, 567’de Sasaniler ile anla
şarak Akhunlar Devleti’ne son vermiştir, (baş başa 
vermek)

E) II. Köktürk Devleti en parlak dönemini Bilge Kağan 
zamanında yaşar ve bu dönemde Vezir Tonyu- 
kuk’un devlet yönetiminde önemli yeri vardır, (rol 
oynamak)

“Sokul-mak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde “ulaş-mak” anlamında kullanılmıştır?

A) Dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultusuna göre 
Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında denizel etki iç 
kesimlere sokulamazken Ege’de denizel etki iç ke
simlere sokulabilmiştir.

B) Paleozoik'te Avrasya ile Afrika ve Arabistan lev
halarının birbirlerine sokulması sonucunda Tür
kiye’nin bulunduğu yerde on bir ada karalaşarak 
deniz yüzeyine çıkmıştır.

C) Hersinyen kıvrımları olarak adlandırılan sonraki sü
reçte, bu kütlelerin birbirine sokulması sonucunda 
eski adalara yeni karalar eklenmiş, adaların alanı 
genişlemiştir.

D) Senozoik’te de Avrupa ve Asya kalkanları ile Afrika 
kalkanının birbirine sokulması devam etmiş, bu
nun sonucunda Türkiye, kuzeyden güneye doğru 
kuşaklar biçiminde karalaşmıştır.

E) Türkiye’de deniz canlılarına ait fosillere, iç kesim
lerde ve dağlık alanlarda rastlanmaktadır; bu du
rum, Türkiye’nin bir dönem deniz ortamına sokul
duğunun bir kanıtıdır.

3. I. Bayezit ve II. Murat, İstanbul Kuşatması’nda birbiri
ne en çok benzeyen sonuçları almışlardır.

Bu cümleden, aşağıdakilerin hangisine kesin ola
rak ulaşılabilir?

A) İstanbul kuşatmasında buna benzer başka sonuç
lar da vardır.

B) İstanbul kuşatmasında hep aynı sonuçlar alınmış
tır.

C) I. Bayezit ve II. Murat dışında İstanbul’u kuşatan 
olmamıştır.

D) İstanbul kuşatmasında en iyi sonuçlar I. Bayezit ve
II. Murat tarafından alınmıştır.

E) Birbirine en çok benzeyen sonuçlar İstanbul ku
şatmasında yaşanmıştır.

( t >
Diğer sayfaya geçiniz.
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4. (I) Türkiye’de, yılda 250 mm yağış alan yerler olduğu
gibi yılda 2000 mm’den fazla yağış alan yerler de bu
lunmaktadır. (II) Türkiye’nin en fazla yağış alan yerleri 
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Menteşeler, Toroslar 
ve Nur Dağları ile iç kesimlerdeki bazı yüksek alanlar
dır. (III) Bu yerlerdeki yıllık yağış miktarı, 1000 mm’den 
fazladır ve Türkiye’nin en fazla yağış alan yeri olan Ri
ze’de yıllık yağış ortalaması 2233 mm’dir. (IV) Türki
ye’nin orta derecede yağış alan yerleri; Akdeniz, Ege, 
Marmara ve Doğu Anadolu, Orta Karadeniz ile İç Ana
dolu’nun kuzey kesimleridir. (V) Türkiye’nin en az yağış 
alan yerleri İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun gü
neyi, İğdır Ovası ve Doğu Anadolu'nun çukur yerleridir.

Türkiye deki yağış dağılışının anlatıldığı bu parça
daki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, Türkiye’de, farklı yerlerin farklı yağış 
aldığı belirtilmiştir.

B) II. cümlede, açıklama yapılmıştır.

C) III. cümlede, II. cümlede yapılan açıklama nicel ve
rilerle desteklenmiştir.

D) IV. cümlede, belirtilen yerlerin farklı yağış alanı ol
duğu vurgulanmıştır.

E) V. cümlede, karşılaştırma yapılmıştır.

6. Haldun Taner Edebiyat ödülü’nün bu yıl “ roman” da
lında verilmesi kararlaştırılmıştır; ödüle 1 Ocak 2011
- 1 Şubat 2012 tarihlerinde basılmış roman türünde 
kitaplar aday olabilecektir.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu ödül yazın dünyasının en önemli ödülüdür.

B) Başvuran yazarların daha önce bir yarışmaya katıl
mamış olması gerekir.

C) Bu yarışmaya başvuru dönemi her yıl değişmek
tedir.

D) Bu ödülün verilmesinde Haldun Taner öncülük et
miştir.

E) Bir önceki yıl ödül farklı bir türde yazılmış yapıta 
verilmiştir.

I. OsmanlI ordusu ile seferlere katılma gibi görevler 
üstlenmişlerdir

II. keşif ve haber alma faaliyetlerinde bulunma gerek
tiğinde ise

III. belirli noktaların ve sınırların emniyetini sağlama

IV. düşman bölgelerine akınlar yaparak savunma sis
temlerini bozma

V. Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim içerisinde yer 
alan martoloslar

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

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

7. Osmanlı Devleti’nde eğitim, sıbyan mektepleri ve 
medreselerde yapılmıştır. Medreselerde hem dinî bi
limler hem de pozitif bilimler okutulmuştur. Fatih Dö- 
nemi’nde açılan Sahn-ı Seman Medreseleri ve Kanuni 
Dönemi’nde açılan Süleymaniye Medreselerinin verdi
ği eğitime XVII. yüzyılda devam edilmemiştir. Bu dö
nemden itibaren medreselerde bozulmalar yaşanmış 
ve sadece dinî bilimler okutulmuştur.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangileri 
vardır?

A) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz değişimi

B) Ünlü değişimi - ünlü daralması

C) Ünsüz türemesi - ünlü türemesi

D) Ünsüz düşmesi - ünlü aşınması

E) Ünlü türemesi - ünsüz yumuşaması

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Türkiye’de dört mevsimin belirgin olarak yaşanması 
I ..............

orta kuşakta bulunmasının (mutlak konumun), aynı
IV

anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması göreceli
V

konumun sonucudur.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
basit yapılıdır?

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

10. Ver şekilleri, ulaşımı etkileyen önemli bir etmendir.

Aşağıdakilerin hangisi öğeleri ve öğelerinin sırala
nışı bakımından bu cümleye benzemektedir?

A) Türkiye’de dağ sıraları genellikle doğu-batı doğ
rultusunda uzandığından kara ve demir yollarının 
büyük bir kısmı bu dağlara paralel uzanmaktadır.

B) Karadeniz’de Kop ve Kalkanlı (Zigana), Akdeniz’de 
Gülek, Çubuk, Göksu ve Sertavul, kıyı ile iç kesim
ler arasındaki ulaşımın sağlandığı önemli geçitler
dir.

C) Türkiye’nin ekonomik kaynakları yeterli olmadığın
dan yolların uzunluğu ve kalitesi istenilen düzeyde 
değildir.

D) Türkiye’de modern anlamdaki kara yolu ulaşımının 
gelişmesi sanayileşmeyle gerçekleşmiştir.

E) Akdeniz kıyıları ile iç kesimler arasındaki bağlantı 
Toroslardaki geçitlerle sağlanır.

9. (I) XVIII. yüzyıl ıslahatlarında Avrupa etkisi vardır. (II) Bu
ıslahatlar askerî, idari, mali, teknik, sanat, kültür, bilim 
ve eğitim alanlannda yapılmıştır. (III) XVII. yüzyıl ısla- 
hatlannda devlet otoritesini yeniden sağlamak hedefte 
olmasına rağmen XVIII. yüzyıl ıslahatlarında ise dev
letin geri kalmışlığına son verilerek devleti geliştirme 
amacı güdülmüştür. (IV) XVIII. yüzyıl ıslahatları devlet 
politikası olmaktan ziyade bazı yöneticilerin gayretle
riyle yapılmıştır fakat yöneticilerin yaptıklarıyla sınırlı 
kalarak daha ileri götürülememiştir. (V) Bu ıslahatlar 
XVII. yüzyıl ıslahatlanndan daha başarılı olmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) l’inci, ad cümlesidir.

B) ll’nci, sıralı cümledir.

C) lll’üncü, birleşik bir cümledir.

D) IV’üncü, bağlı cümledir.

E) V’inci, basit bir fiil cümlesidir.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı var
dır?

A) Mısır’da Canberdi Gazali, Ahmet Paşa; Anado
lu’da Baba Zünnun, Kalenderoğlu isyanları, I. Sü
leyman (Kanuni) Devri’nde çıkmıştır.

B) 1526’da Macarlarla Mohaç Meydan Savaşı yapıla
rak Macaristan Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

C) Hıristiyan birliğini bölmek, Coğrafi Keşiflerin olum
suz etkisini azaltmak ve Akdeniz ticaretini canlı 
tutmak amacıyla Fransa’ya ticari imtiyazlar (kapi
tülasyon) verildi.

D) Avusturya ile ilk antlaşma 1533 İstanbul Antlaşma
sı (İbrahim Paşa) imzalandı ve Avusturya arşidükü 
protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayıldı.

E) Fransa’ya verilen kapitülasyonlar I. Mahmut Döne- 
mi’nde sürekli hâle getirildi (1740). Lozan Antlaş
ması ile kapitülasyonlar kaldırıldı.

O Diğer sayfaya geçiniz.
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12. Aşağıdaki cümlelerde ayraçla ( ) belirtilen yerler
den hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işa
reti getirilebilir?

A) Olanları, şimdiden kestirebilmek zor () ayrıca böy
le bir yorum yapmak da gereksiz.

B) Masalsı anlatım () kimi zaman hayal mi gerçek mi 
olduğunu ayırt edemediğimiz betimlemeler...

C) Bu kent, yaz aylarında () piknikçilerin, yürüyüşçü
lerin gözdesi durumundadır.

D) Athena Tapınağı’ndan görülebilen bu değişim ( )  
izleyenleri derin duygulara yöneltiyor.

E) Hey gidi günler () diye söylendi yaşlı kadın.

14. Dünya üzerindeki bir nokta (Boylam) Güneş’in tam

I II

karşısına geldiği anda o noktada yerel saat 12.00’dir, 
öğle vaktidir. Güneş ışınları gün içinde en büyük açıyla

III IV

düşer ve gölge boyu gün içindeki en kısa hâlini alır.

V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) l’inci, belgisiz sıfattır.

B) ll’inci, tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük gir
miş belirtili isim tamlamasıdır.

C) lll’üncü, belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) IV’üncü, sıfat tamlamasıdır ve tamlanan öğesi edat 
almıştır.

E) V’inci, belirtisiz isim tamlamasıdır ve tamlayan 
öğesi türemiş yapılıdır.

13. XVI. yüzyıldan XVII. yüzyıla kadar gelişip devam eden 
Celâli İsyanları, Osmanlı Devleti’ni ekonomik, siyasi 
ve kültürel yönden oldukça etkilemiştir. Bu isyanlara 

I

gelmektedir. Bu isyanların çıkmasını o yıllardaki İran
IV

ve Avusturya’yla yapılan savaşlar kolaylaştırmıştır. Bu 
isyanların en önemlileri I. Ahmet ve IV. Murat dönem
lerinde yaşanmıştır. Savaşların uzun sürmesi ve ye
nilgi ile sonuçlanması yüzünden askerden kaçanların

V

Anadolu’da eşkıyalığa başlaması bu isyanların neden
leri arasındadır.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi çı
karılırsa anlamda bir bozulma olmaz?

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

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur?

A) Sevr, Saltanat Şurası tarafından onaylansa dahi 
Meclis tarafından onaylanmadığı için hukuken ge
çersizdir.

B) Rusya’yla daha sonraki süreçte yapılan Moskova 
Antlaşması’nın imzalanmasında Batı Cephesi’nde- 
ki başarıların yanı sıra Doğu Cephesi’nde Ermeni- 
lere karşı kazanılmış başarılar da etkilidir.

C) İtilafların ikilik çıkarma planları sonuçsuz kalmıştır 
ve TBMM’nin Türk milletinin tek temsilcisi olduğu 
görülmüştür.

D) Moskova Antlaşması’yla Doğu Cephesi tam anla
mıyla güvenlik altına alınmış hem de Doğu sınırımız 
büyük ölçüde kesinlik kazanmıştır.

E) Mustafa Kemal Paşa millî iradeye olan saygısından 
dolayı başkomutanlık yetkisini meclisten yalnızca 
üç aylık bir süre için istemiştir.

Celâli denmesi Yavuz Sultan Selimzamanında Yozgat’ta

(Bozok) Celâl isimli birinin çıkardığı, isyanın daha 
sonraki yıllarda da terim olarak yerleşmesinden ilen

III

O Diğer sayfaya geçiniz.
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16. Nüfus dağılışı öncelikle insanların yaşayabileceği ko
şullarla ilgilidir. Bu duruma göz atıldığında iklim, su 
kaynakları ve tarıma elverişli alanlar, insanlık tarihi bo
yunca yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen etmenler 
olmuştur. Bu nedenle Türkiye nüfusunun önemli bir 
kısmı su kaynaklarının bulunduğu ve tarıma elverişli 
alanlarda toplanmıştır. Dağlık alanlar, engebenin faz
la olduğu yerler ve yüksekliği fazla olan alanlar Türki
ye’de nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Nüfus dağılışı
nı etkileyen etmenlerden biri de bakı durumudur. Bu 
nedenle özellikle iç kesimlerde güney yamaçlarda ya
şayan nüfus, kuzey yamaçlardan fazladır. Türkiye nü
fusunun önemli bir kısmı su kaynaklarının bulunduğu, 
tarıma elverişli alanların fazla olduğu ve iklimi elverişli 
olan kıyılarda yaşamaktadır.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Devrik cümlelerden yararlanılmıştır.

B) Deyim kullanılmıştır.

C) Doğayla ilgili unsurlar insan yaşamıyla ilişkilendi- 
rilmiştir.

D) Kimi sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmamıştır.

E) Açıklayıcı anlatım tekniğinin özelliği görülür.

18. İstiklal Yolu, Millî Mücadele’nin —  biridir. Bu toprak 
yolda İstanbul ve Rusya’dan gemilerle İnebolu Lima- 
nı’na getirilen silah ve cephane üç yıl boyunca Anka
ra’ya taşındı. Mustafa Kemal’in “Gözüm Sakarya’da, 
Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da." sözleri kağnı —  
İstiklal Yolu’nun önemini vurguluyor. İstiklal Yolu İne- 
bolu-Kastamonu-Çankırı-Ankara hattı boyunca uzanır. 
İnebolu, Millî Mücadele’nin —  da bilinir. 1924’te de 
İnebolu’ya TBMM tarafından İstiklal Madalyası veril
miştir.

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

A) en vasatlarından - arabalarının geçtiği - merkezi 
olarak

B) bakış açısından - tekerleklerinin gıcırdadığı - odak 
noktası olarak

C) başlangıç noktalarından - sürülerinin gittiği - karar 
yeri olarak

D) basamaklarından - ve insanların güzergahı - ilçesi 
olarak

E) kilometre taşlarından - katarlarının geçtiği - limanı 
olarak

17. Yarışmaya 724 şiir geldi. Ancak bunlardan hiçbiri ko
misyon tarafından beğenilmedi. Bu arada Mehmet 
Akif’in millî bir destan olabilecek bir şiir üzerine çalıştı
ğı etrafa yayılmıştı. Akif meclisin oturum dışı saatlerin
de, loş köşelerde, Tâcettin Dergâhı’nın uykusuz geçen 
saatlerinde avucunun içine aldığı küçük kâğıt parçala
rına İstiklâl Marşı isimli şiirinin ilk şekillerini karalıyordu.
Ancak şiirini yarışmaya katmayacağı da ağızdan ağıza 
söyleniyordu. Bunun sebebi yarışmaya konan mükâ
fattı. Ancak Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere 
pek çok milletvekili Mehmet Akif’in yarışmaya katılma
sını hatta millî marşı onun yazmasını istiyordu. Çünkü 
Türk’ün irade ve imanını ancak onun anlatabileceği 
inancı yaygındı. Nihayet, Maarif Vekili Hamdullah Sup
hi, 5 Şubat 1921 tarihinde Akif’e yazdığı bir mektupta 
“Asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız.” 
diyerek ve Akif’in yakın dostlarının ısrarı ile Akif şiirini 
yarışmaya gönderdi.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Tanık göstermeye yer verilmiştir.

B) İzlenim aktarılmıştır.

C) öznel ifadelere yer verilmiştir.

D) İkileme kullanılmıştır.

E) Bir düşüncedeki yanlışlıklar belirtilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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I. Balıkçılık, kıyı ve deniz balıkçılığı olmak üzere ikiye 
ayrılır.

II. Uluslararası sularda balık avlama işine açık deniz 
balıkçılığı denir ve Türkiye’de açık deniz balıkçılığı 
gelişmemiştir.

III. Türkiye’de avlanan balıkların büyük bir kısmı Ka
radeniz’den elde edilir; bunun nedeni Karadeniz'in 
oksijen yönünden zengin olması, akarsularla bu 
denize bitkisel ve hayvansal kökenli yemler dökül
mesidir.

IV. Kara sularında balık avlama işine kıyı balıkçılığı de
nir; bu tür balıkçılık, genellikle kıyıdan itibaren üç 
kilometre açıklara kadar olan kıyı şeridinde yapılır 
ve Türkiye’de daha çok kıyı balıkçılığı yapılmakta
dır.

V. Karadeniz’den sonra Ege ve Marmara Denizi, Ça
nakkale ve İstanbul Boğazı en fazla balık avlanan 
yerlerdir.

Yukarıdaki cümlelerin anlamlı bir bütün oluştura
bilmesi için hangileri yer değiştirmelidir?

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

D) III ve V E) II ve V

21. Büyük yazarımız Oğuz Atay’ın aynı zamanda bir öykü
cü olduğunu biliyor musunuz? Hemen belirteyim öykü 
yazarı olarak bir Sait Faik ya da Refik Halit değildir. 
Ama kendine özgü bir biçemi, kendine özgü bir kurgu 
yaklaşımı, kendine özgü bir anlatı evreni olan özgün 
bir öykücü olduğu da kuşku götürmez bence. “Korku
yu B eklerkeri'öe  yer alan öykülerinin en az dörtte üçü 
tanıklık etmektedir buna.

Bu parçaya göre Oğuz Atay ve öyküleriyle İlgili ola
rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kimi yazarlar kadar yetkin olmadığı

B) Başkalarından farklı bir anlatım biçimi olduğu

C) Çoğunun benzer nitelikler taşıdığı

D) Kendinden önceki sanatçıları, izlenmeye değer 
bulmadığı

E) öykülerini yapılandırırken değişik bir yol izlediği

I. Atatürk’ün temel hedefi Türkiye’yi çağdaş medeni
yet ve kültürün bir parçası hâline getirmekti.

II. Bunun yolu bilim ve teknolojiden geçmekteydi.

III. Bu konuda tarafsız ve isabetli bir karar verebilmek 
için hükümet İsviçreli bilim adamı Malche’yi (Mal- 
şe) görevlendirmiş ve ondan Darülfünun hakkında 
rapor hazırlamasını istemiştir.

IV. 1930’lu yıllarda Darülfünun sorunu tekrar günde
me gelmiş, kurumun asli görevini yerine getirmedi
ği dile getirilmeye başlanmıştır.

V. Bu sebeple dönemin tek üniversitesi olan Darül
fünun bu görevi yerine getirmeliydi ve Türkiye’nin 
çağdaş bir seviyeye gelmesi bu yoldaki başarıya 
bağlıydı.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü
tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan üçüncü olur?

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

22. Yakup Kadri Karaosmanoğlu okurun gönlünde taht 
kurmuş bir yazar. Romanları, hikâyeleri, monografileri 
hep yankı bulmuş, ses getirmiş. Kalemini hep sahici 
konularda gezdirmiş. Sahici insanlara, sahici ilişkilere 
hayat vermiş. Dokusunu inceliklerle ördüğü yapıtla
rıyla, okurun ilgisini hep diri tutmuş. Derin dikkat ve 
gözlem yeteneğiyle oluşturduğu karakterler, düşünce
lerinde, sözlerinde, yaptıklarında hep hayatın doğallı
ğını taşımış, çoğaltmış.

Bu parçada sözü edilen romancının ve yapıtlarının 
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisine de- 
ğinilmemiştir?

A) Tartışmalara konu olma

B) Okuyucuyu sıkmama

C) Kahramanları yaşamın içinden seçme

D) Kahramanların özelliklerini ayrıntılı incelemelere 
dayandırma

E) Belirli bir kesime seslenme

O Diğer sayfaya geçiniz.
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23. 0) Temennim siz benden daha fazla yaşarsınız fakat 
insan bu yaşa gelince yaşlılığın farklı bir tesiri oluyor. 
(II) Bir işe başlarken tedirgin oluyorsunuz sonuca ula
şabilir miyim diye. (III) İtiraf edeyim ki “En Uzun Yüz- 
yıl”a başlarken bu tedirginliği yaşadım. (IV) Eserde her 
konu, yazılış süresini kendi belirliyor. (V) Hiçbir roma
nımın üzerinde bu kadar hummalı çalıştığımı söyleye
mem doğrusu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmaktadır?

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

24. Romanlarını bütün yönleriyle tanıdığımız bir yazarın 
daha önce hiç okumadığımız bir eserini elimize aldı
ğımızda, İstiklâl Caddesi’nde bir arkadaşımızın koluna 
girip o arkadaşımızla nereye kadar gideceğimizi bilme
nin rahatlığını yaşarız. Tabii ki söz konusu olan onun 
dünyasına yakın olmamızdır. Başka bir ifadeyle yaza
rın, sözcüklerle oynayarak onları farklı bir duygunun, 
olayın içinde işleyerek oluşturduğu kurgusal dünyayı 
tanıyor olmamızdandır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Okur okuduğu her eserde kendi dünyasını bulmak 
ister.

B) Bir yazarın roman özelliklerini çok iyi bilen bir okur, 
yazarın yeni bir eserini yadırgamaz.

C) Yazarlar eserlerini her şeyiyle yeniden yeni bir üs
lupla oluşturmak istemez.

D) Bir eseri farklı kılan yazarın kullandığı sözcüklerin 

özgünlüğüdür.
E) Yazarların kaleme aldığı her yeni eser, daha önce 

kaleme aldıklarından daha güzeldir.

25 ve 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.________________

Tek Tek Dağları Millî Parkı, Şanlıurfa’nın güneybatısın
da bulunan Tek Tek Dağları üzerinde 19.335 hektarlık 
bir alanı kapsamaktadır. Şuayıp Şehri Harabeleri, Soğ- 
matar Harabeleri, Senem Mağarası alandaki önemli 
arkeolojik kalıntılardır. Halk arasındaki bir inanca göre, 
Şuayp Peygamber Şuayıp şehrinde yaşamıştır ve 
kent, adını bu peygamberden almıştır. Kalıntılar arasın
daki bir mağara Şuayp Peygamber’in makamı olarak 
ziyaret edilir. Soğmatar Harabeleri ise kökü Harran Sin 
kültürüne dayanan Sabizm ve Baştanrı Marilaha nın 
kültür merkezi olduğu bilinen bir ören barındırır. Bura
da, o inanışa göre baştanrıya ve mukaddes gezegen
lere ibadet edilen ve kurban kesilen açık hava mabedi 
bulunmaktadır. Ayrıca Roma Dönemi’ne ait çok sayıda 
kaya mezarları da bulunmaktadır.

25. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla
maz?

A) Şuayp Peygamber’in Şuayıp şehrinde doğduğuna

B) Bir mağaranın Şuayp Peygamber’in makamı oldu
ğuna

C) Bu kentin adını Şuayp Peygamber’den aldığına

D) Bu bölgenin farklı inanışları barındırdığına

E) Bölgede birçok arkeolojik kalıntı olduğuna

26. Bu parçada söz konusu millî parkla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Önemli arkeolojik kalıntıları barındırdığına

B) Bulunduğu yere

C) Yüz ölçümüne

D) Bulunduğu bölgenin tek millî parkı olduğuna

E) Farklı kültürlere ev sahipliği yapmış olduğuna

9
Diğer sayfaya geçiniz.
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27 - 30. sorulan aşağıdaki bilgilere göre 
_______birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Gün içinde sabah veya öğle saatlerinde bir fotoğraf 
stüdyosuna gelen kadınlardan Aylin, Ceren, Gözde ve 
İdil ile erkeklerden Beyli, Dündar, Ekrem, Fethi ve Halit 
adlı kişiler vesikalık fotoğraf veya düğün fotoğrafı çek
tirmişlerdir. Her kişinin yalnızca bir tür fotoğraf çektir
diği günle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

Sabah saatlerinde fotoğraf çektirenler Aylin, Ce
ren ve Halit’tir.

öğle saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren iki ki
şiden biri Beyli’dir.

Düğün fotoğrafı çektiren yalnızca 3 çift vardır.

Aylin, Gözde ve İdil düğün fotoğrafı çektirmişler
dir.

29. Ekrem’in vesikalık fotoğraf çektirdiği biliniyorsa

I. Dündar

II. İdil

III. Fethi

adlı kişilerden hangileri öğle saatlerinde bir fotoğ
raf çektirmiştir?

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

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

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

A) Sabah saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yal
nızca bir çift vardır.

B) Sabah saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yal
nızca bir kişi vardır.

C) Sabah saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren yalnız
ca iki çift vardır.

D) öğle saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren yalnızca 
bir çift vardır.

E) Öğle saatlerinde vesikalık fotoğraf çektiren yalnız
ca iki çift vardır.

28. Bu bilgilere göre sabah saatlerinde düğün fotoğrafı 
çektiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyli B) Ekrem C) Dündar

D) Ceren E) Halit

30. Bu bilgilere göre

I. Dündar

II. Fethi

III. Gözde

adlı kişilerden hangileri vesikalık fotoğraf çektir
miş olabilir?

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

Diğer sayfaya geçiniz.
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işleminin sonucu kaçtır?

A) 17 B) 17,5 C) 18 D) 18,5 E) 19

34. Üç basamaklı ABA doğal sayısı, iki basamaklı BB do
ğal sayısının 5 katından 12 eksiktir.

Buna göre, A + B toplamı kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

32 ( - ^ -  + -^L^-W o ,4 )2
\ 0,02 0,36 / ’

işleminin sonucu kaçtır?

A) 10 B) 20 C) 40 D) 100 E) 200

işleminin sonucu kaçtır?

A) 4 2  B) V? C) 2^3  D) A-İ2  E) 6

i 35. a, b ve c gerçel sayıları için

i 2a + b < 0 < a b < a c

eşitsizliği sağlanıyor.

Buna göre,

I. a b c < 0

II. b < a

III. c < b

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

o Diğer sayfaya geçiniz.



36. a, b ve c tam sayıları için 

a + b + c ifadesi tek 

a • b + c ifadesi çift sayıdır.

Buna göre,

I. a • b • c

II. (a + c) ■ b

III. a + 2b + c

ifadelerinden hangileri her zaman çift sayıdır?

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

D) I ve II E) II ve III

KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür

39. |x2 -  7x + 4| = |x2 -  5x -  36|

denklemini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı 
kaçtır?

A) 20 B) 26 C) 32 D) 34 E) 42

Deneme Sınavı - 2

37.

40. Gerçel sayılar kümesi üzerinde □ işlemi

1 _ 3
aüb (adb) + 3 a -2 b

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, 401 işleminin sonucu kaçtır?

X4 + 64x X3 —4 x V l 6 x  A>2 B>3 C>4 D>5 E)6

X2 — 16 8x — X2 — 16 

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 1 B) x C) - x  D) x — 4 E) 4 -  x

38. a gerçel sayısı için

25 + 6 5 + 9 

25a -  9 
olduğuna göre, 5'

3

- 3
2

a -1 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 25 » f C) E)
25

41. a bir tam sayı olmak üzere,

A = {2, 4, 6, 8,10}

B = {11, 12, 13,14, 15} 

kümeleri üzerinde bir f: A -  B fonksiyonu 

f(x) = - |  + a 

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, a kaçtır?

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

O
Diğer sayfaya geçiniz.



42. Üç basamaklı ABA doğal sayısı 18 ile tam bölünebil- 
mektedir.

Buna göre, A • B çarpımı aşağıdakilerden hangisi 
olamaz?

A) 4 B) 10 C) 16 D) 24 E) 36

KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür

44. Eşit hacimli ve tamamen dolu olan iki su deposunu 
sabit hızla boşaltan iki farklı musluk aynı anda açılıyor. 
Birinci depo 12 dakika sonra tamamen boşalırken,

ikinci deponun ^  'unun boşalması için 6 dakika geç

miştir.

Buna göre, musluklar açıldıktan kaç dakika sonra 
iki depodaki toplam su miktarı bu depolardan biri-

3
nin hacminin —’ine eşit olur?3
A) 7 B) 9 C)11 D) 12 E) 14

Deneme Sınavı - 2

43. x, y ve z gerçel sayıları için

2x + y = 8 

5x -  z = 1 

2y + z = 17

olduğuna göre, x • y • z çarpımı kaçtır?

A) 45 B) 60 C) 72 D) 84 E) 100

45. Aynı iş yerinde çalışan Ayşe ve Turan’dan Ayşe’nin ka
dın iş arkadaşlarının sayısı, Turan’ın erkek iş arkadaş- 

2
larının sayısının —’ü kadardır.

Bu iş yerine 2 kadın 11 erkek çalışan daha alındığında 
Ayşe’nin erkek iş arkadaşlarının sayısı, Turan’ın kadın 
iş arkadaşlarının sayısının 2 katı kadar olmuştur.

Buna göre, son durumda bu iş yerinde çalışan kişi 
sayısı kaçtır?

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Bir miktar para Aysun, Bahar ve Ceyda’ya sırasıyla
4, 5 ve 9 ile doğru orantılı olarak paylaştırılmıştır. Bu 
para Aysun, Bahar ve Ceyda’ya sırasıyla 2, 3 ve 6 ile 
ters orantılı olarak paylaştırılsaydı Aysun 500 TL daha 
fazla para alacaktı.

Buna göre, Ceyda Bahar’dan kaç TL fazla para al
mıştır?

A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500

48. Aralarındaki uzaklık 1 km olan özgür ve Şule birbirleri
ne doğru sabit hızlarla yürümektedirler, özgür 3 daki
kada 200 metre yol alırken Şule 4 dakikada 150 metre 
yol almaktadır.

Buna göre, Özgür ve Şule ne kadar zaman sonun
da karşılaşırlar?

A) 8 dakika 24 saniye

B) 8 dakika 48 saniye

C) 9 dakika 12 saniye

D) 9 dakika 36 saniye

E) 10 dakika 8 saniye

47. Çağdaş, — ’ü ananas suyu ve geri kalanı portakal

suyu olmak üzere tamamı dolu bir bardak meyve suyu 
karışımı hazırlamıştır. Çağdaş bu karışımın %40’ını iç
tikten sonra karışıma 100 mL portakal suyu eklemiş ve 
bu durumda karışımın %60’ı ananas suyu olmuştur.

Buna göre, son durumda bardaktaki toplam meyve 
suyu miktarı kaç mL’dir?

A) 360 B) 400 C) 450 D) 480 E) 500

49. Aşağıdaki sütun grafikte bir boya karışımında kullanı
lan boyaların renklerine göre dağılımı gösterilmiştir. 

Miktar (gram)

Bu karışıma başlangıçta karışımda bulunan mavi boya 
miktarı kadar sarı boya ve başlangıçta karışımda bu
lunan sarı boya miktarı kadar yeşil boya eklenmiştir.

Son durumda karışımdaki sarı boya miktarı %32 
olduğuna göre, son durumda karışımdaki mavi 
boya miktarı kaç gramdır?

A) 360 B) 400 C) 450 D) 480 E) 500

O Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Deniz ve Güney arasında aşağıdaki gibi bir diyalog 
geçmiştir.

Deniz: Aklımdan üç basamaklı bir sayı tuttum. Tahmin 
etmek ister misin?

Güney: Biraz ipucu ver.

Deniz: Tuttuğum sayının iki basamağındaki rakamlar 
aynı ve diğer basamaktaki rakam bunlardan farklıdır.

Güney: Tuttuğun sayıda asal bir rakam var mı?

Deniz: Hayır yok. Aynca tuttuğum sayı 3 ile tam bölü- 
nebilen bir sayı ve rakamlarından hiçbiri 0 değil.

Buna göre, Güney’in Deniz’in tuttuğu sayıyı doğru 
tahmin etme olasılığı kaçtır?

A) 6" B) "8 C) T2 D) T8 ^ 2 0

52 ve 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aşağıdaki grafite bir kuruyemişçide bulunan kuru 
meyvelerin miktarlarının türlerine göre dağılımı göste
rilmiştir.

52. Bu kuruyemişçide bulunan kuru kayısı miktarı, kuru 
erik miktarından 12 kg fazladır.

Buna göre, kuru incir miktarı, kurum üzüm mikta
rından kaç kg fazladır?

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

51. Bir doğal sayıdan bu doğal sayının rakamları farkının 
mutlak değeri çıkarıldığında bir tam sayının karesi elde 
ediliyorsa bu doğal sayıya mutlak kare sayı denir.

Buna göre, iki basamaklı kaç farklı mutlak kare 
sayı vardır?

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

53. Bu kuruyemişçi sadece bir kuru meyve türünden belli 
bir miktarda sattığında elindeki kuru meyve miktarının 
%25’i kuru üzüm olmuştur.

Buna göre, son durumda kuruyemişçide kalan 
kuru meyvelerden herhangi birinin yüzdesi aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir?

A) 12,5 B) 30 C) 37,5 D) 42 E) 45

< t > Diğer sayfaya geçiniz.
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54 - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

A B C D

55. Düzenekte 4242 yazıyorken her bir tuşa belli sayıda 
basılarak ABCD sayısı elde ediliyor.

Buna göre, elde edilen ABCD sayısının rakamların
dan biri aşağıdakilerden hangisi olaınaz?

A) 0 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

Yukarıdaki düzenekte ABCD dört basamaklı sayısı 
yazılırken düzeneğin herhangi bir tuşuna basıldığın
da o tuşun üzerinde yazan sayının 2 katının 1 fazlası 
kadar o tuşun değeri artmaktadır. Bu artmadan sonra 
elde edilen sonucun değeri tek basamaklı ise kendisi, 
iki basamaklı ise bu sayının birler basamağı bu tuşta 
yazar. Tuşlara arka arkaya birden fazla defa basılabil- 
mektedir. Tuşa basıldıktan sonra üzerinde yazan sayı 
hemen değişmekte ve eğer bir kere daha aynı tuşa 
basılırsa yeni oluşan sayıya göre işlem yapılmaktadır.

örneğin, düzenek 5632 sayısını gösterdiğinde en sol
daki düğmeye 2, en sağdaki düğmeye 1 kez basılırsa 
düzenek 9637 sayısını gösterir.

54.
A B 3 C

Düzenek şekildeki gibiyken her bir düğmeye ikişer kez ? 
basıldığında düzeneğin gösterdiği sayı D8AB olduğu- t 
na göre, i

;
A + B + C + D toplamı en az kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

56. Düzenekte 2197 yazmakta iken her bir tuşa en az bir 
kere basılarak yeniden 2197 sayısı elde edilmiştir.

Buna göre, tuşlara en az kaç kez basılmıştır?

A) 4 B) 8 C)10 D) 12 E) 16

Diğer sayfaya geçiniz.
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57. 59.

ABCDEF 

düzgün altıgen 

[FD] n [EC] = G 

|EG| = 3 birim 

|GA| = x

Buna göre, x kaç birimdir?

A) B) 3 ^7  C) 4^2  D) 5 ^ 3 E) 6

Dik koordinat düzleminde verilen yukarıdaki taralı 
bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 10,5 B) 11 C) 11,5 D) 12 E) 12,5

58. 40

30

ABCD ve 

EFBD

dikdörtgenler 

|DC| = 40 birim 

|BC| = 30 birim

Buna göre, EBA üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

A) 120 B) 168 C) 216 D) 248 E) 300

60. Yüksekliği 6 birim olan kapalı bir dairesel dik silindirin 
yüzey alanı 54ti birimkaredir.

Buna göre, bir silindirin hacmi kaç birimküptür?

A) 27n B) 36rc C) 4271 D) 4871 E) 54îi

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
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GENEL KOLTÜR TESTİ
1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1- İlk Türk devletlerinde her boyun, oymağın belirli bir 3.
yaylası ve otlağı vardı. Yaylalara göç, boy beyinin emri 
ile başlardı.

Türk boyları, yaylaya göç sürecinde;

I. yüklet,

II. otacı,

III. kağnı

unsurlarından hangilerinden faydalanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Türk -  İslam devletleri sanat eserleri ve ait oldukla
rı dönemler hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tirmiz Sarayı - Gazneliler

B) Tac Mahal -  Babürler

C) Yağıbasan Medresesi -  Danişmentliler

D) Malabadi Köprüsü -  Artuklular

E) Gevher Nesibe Hatun Darüşşifası -  Türkiye 
Selçukluları

2. Yusuf Has Hacip’in, “Adalete dayanan töre ve kanun 
bu göğün direğidir; töre bozulursa gök yerinde dur
maz.” sözlerine bağlı olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşmak mümkün değildir?

A) Devletin temelinin adalet olduğu

B) Törelerin korunmasının devletin devamlılığı için 
gerekli olduğu

C) Devletin saygınlığının töre ile arttığı

D) Törenin oluşmasında dinî yaşamın etkili olduğu

E) Törelerin sosyal adaleti gözettiği

Türkiye Selçuklularının başkentliğini yapma

I. Haçlı Seferi sonrasında Haçlı ve Bizans yöneti
mine terk edilme

Bizans’ın Opsikion Theması’nın merkezi olma

1331 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlı hâ
kimiyetine girme

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki Anadolu yerleşim 
yerlerinden hangisinindir?

A) Maltepe B) İznik C) İzmit

D) Bursa E) Balıkesir

Diğer sayfaya geçiniz.
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5 . Osmanlı Devleti nin ilk savaşçı askerî sınıfını Osman 
Gazi nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan 
kişiler oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nin ilk askerî sınıfı olarak da ka
bul edilen bu kişilere verilen isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Deliler B) Azap C) Alp

D) Yaya E) Müsellem

7. Osmanlı Devleti kuruluş sürecinde fetihlerle beraber 
teşkilatlanmaya da önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti’nin ilk 
kadısı ve müderrisi doğru olarak verilmiştir?

ilk Kadı ilk Müderris

A) Molla Fenari Çandarlı Halil

B) Tursun Fakıh Muslihiddin

C) Davud-ı Kayseri Tursun Fakıh

D) Davud-ı Kayseri Ebu Suud

E) Tursun Fakıh Davud-ı Kayseri

8. Osmanlı hükümdarlarından Kanuni Sultan Süley
man, aşağıdaki divan şairlerinden hangisini “şiirle” 
sürgüne gönderme kararı almış ve ilgili şairi yine 
şairin yazdığı şiir sebebiyle atfetmiştir?

A) Fuzuli B) Baki C) Nedim

D) Nefi E) Şeyh Galip

6. Osmanlı Devleti’nde savaş esiri gayrimüslimlerin ; 
1/5’inin İslam kültürü ile yetiştirilerek kendisinden as- j 
ker, yönetici olarak faydalanılmasına “pençik” sistemi j 
denir. Bu uygulamanın Hristiyan tebaa için gerçekleş
tirilmesine ise “devşirme” sistemi denir. |

Osmanlı Devleti aşağıdaki toplumlardan hangisin- | 
de devşirme almamıştır?

A) Musevi B) Ortodoks C) Katolik

D) Gregoryen E) Nasturi

9. Osmanlı Devleti’nde; düğün, şenlik, ziyafet ve ben
zeri konular hakkında yazılan eserlerin genel adı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruzname B) Salname C) Surname

D) Harname E) Hünername

Diğer sayfaya geçiniz.
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10. Osmanlı Devleti, XVII. yy.da yüzeysel, askerî öncelikli, 
Batı’ya kapalı, baskıcı ve kişilere bağlı nitelikte ısla
hatlar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıl (Arayış Yılları) 
ıslahatçı devlet adamlarından biri değildir?

A) Kuyucu Murat Paşa

B) Köprülü Mehmet Paşa

C) Tarhuncu Ahmet Paşa

D) Kemankeş Kara Mustafa Paşa

E) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti ve Rusya 
arasında Doksan Üç Harbi sonrasında imzalanan 
Berlin Antlaşması’nın maddelerinden değildir?

A) Ayestefanos’ta kurulması öngörülen Büyük Bulga
ristan’ın üç bölünmesi

B) Doğu Beyazıt’ın OsmanlI’da kalması

C) Kars, Ardahan ve Batum’un Rusya’ya bırakılması

D) Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahatların yapılması

E) Karadeniz’in tarafsız bir deniz olması

13. TBMM, ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız devlet 
kurma fikrinin temellendirildiği yerdir. Millî iradeyi ve 
fikirlerini yok etmek için İstanbul Hükümeti, azınlıklar, 
İtilaf Devletleri ve az sayıda çete lideri tarafından çeşitli 
isyanlar çıkartılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi “Doğrudan İstanbul Hükü
meti” tarafından çıkartılan isyanlardandır?

A) Cemil Çeto İsyanı

B) Ahmet Anzavur İsyanı

C) Çopur Musa İsyanı

D) Koçgiri İsyanı

E) Millî Aşireti İsyanı

11. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalar ve
özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

A) Hünkar İskelesi -  Boğazlar’ın uluslararası sorun 
olmasına sebep olan antlaşma

B) Londra Boğazlar Sözleşmesi- Boğazlar’ın ulusla
rarası statü kazandığı antlaşma

C) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi -  Osmanlı Dev
leti’nin İngiltere’nin açık pazarı hâline gelmesine 
sebep olan antlaşma

D) Kale-i Sultaniye -  Osmanlı Devleti’nin Rusya sal
dırılarına karşı Fransa ile müttefik ilişkisi kurduğu 
antlaşma

E) Berlin - Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın ba
ğımsızlık kazandığı antlaşma

14. Amasya Genelgesi, Millî Mücadele’nin amaç, gerekçe 
ve yöntemini ortaya koyan bir belgedir.

Millî Mücadele’nin yöntemini;

I. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

II. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluş
turulacaktır.

III. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede
dir.

maddelerinden hangileri ortaya koyar?

A) I ve II B) II ve

D) Yalnız I
C) I, II ve

E) Yalnız III

Diğer sayfaya geçiniz.
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15. Misakımillî kapsamında alınan kararlar arasında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Millî sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün ol
ması

B) Elviye-i Selase, Batı Trakya ve Arap topraklarında 
referandum yapılması

C) Boğazlar’ın, güvenliğinin sağlanması koşuluyla ti
carete açılması

D) Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

E) Gelişmeyi engeller nitelik taşıyan siyasi, adli ve 
mali sınırlandırmaların kaldırılması

18. Kurtuluş Savaşı hakkında aşağıdaki sebep -  sonuç 
ilişkilerinden hangisi yanlıştır?

Sebep

A)

B)

C)

Kütahya -Eskişehir 
Savaşı

I. İnönü Savaşı

II. İnönü Savaşı

D) Sakarya Savaşı

E) Başkomutanlık 
Savaşı

Sonuç

Mustafa Kemal’e Baş
komutanlık unvanının 
verilmesi

Moskova Antlaşma
sının yapılması

İtalya’nın Anadolu’dan 
çekilme sürecini baş
latması

Türk ordulann Sakarya 
Nehri’nin doğusuna 
çekilmesi

Mudanya Ateşkesi’nin 
imzalanması

16. Kurtuluş Savaşı sürecinde yapılan müzakereler, 
anlaşmalar ve temsilci devlet adamları hakkındaki 
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kars Antlaşması -  Kâzım Karabekir Paşa

B) Londra Konferansı - Bekir Sami Bey

C) Ankara Antlaşması (1921) -  Yusuf Kemal Bey

D) Moskova Antlaşması -  Ali Fuat Paşa

E) Gümrü Antlaşması -  Refet Paşa

17. Afgan Dostluk Sözleşmesi ile Misakımillî ilk kez bir İs
lam devleti tarafından tanınmıştır.

“Afgan Dostluk Sözleşmesi” aşağıdaki savaşlardan 
hangisi neticesinde imzalanmıştır?

A) Gediz Savaşı

B) I. İnönü Savaşı

C) II. İnönü Savaşı

D) Kütahya - Eskişehir Savaşı

E) Sakarya Savaşı

19.

Türkiye ve Yunanistan arasında Meriç Nehri’nin 
sınır olarak kabul edilmesi,

Osmanlı Devleti’nin hukuken sona ermesi,

İngiltere’nin, Türkiye Hükümetinin varlığını tanı
ması

gelişmeleri aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle 
yaşanmıştır?

A) Lozan Antlaşması

B) Mudanya Ateşkesi

C) Londra Konferansı

D) Ankara Antlaşması

E) Kars Antlaşması

<E> Diğer sayfaya geçiniz.
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20. Lozan Antlaşması’nda bulunan;

geleceği karara bağlanamayan konudur, 

savaş tazminatı olarak alınan yerdir, 

silahsızlandırılması öngörülen yerdir, 

nüfus mübadelesi dışında tutulan yerdir.

konulan aşağıdaki seçeneklerle eşieştirildiğinde 
hangisi dışarıda kalır?

A) Boğazlar B) Karaağaç C) Musul

D) Batı Trakya E) İzmir

21. Teşkilat-ı Esasiye'de bulunan, “Türkiye, Büyük Millet 
Meclisince idare olunur.” hükmüne bağlı olarak;

I. Meclis hükümeti sistemi vardır.

II. Yürütme yetkisinin kullanılma biçimi tanımlanmıştır.

III. Mecliste çeşitli siyasi gruplar bulunmaktadır, 

yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Türkiye Devletl’nin hükümet şekli Cumhuriyettir. 

Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî lisanı 
Türkçedir.

Türkiye Devleti’nin başkanı, ‘'Cumhurbaşkanı"- 
dır. Gerek görüldükçe TBMM'ye ve hükümete 
başkanlık eder.

Türkiye Cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinden bir 
seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanının gö
revi, yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar de
vam eder. Cumhurbaşkanı, tekrar seçilebilir.

Cumhurbaşkanı, Başbakanı TBMM içinden se
çer. Başbakan, diğer hükümet üyelerini TBMM 
içinden seçer. Cumhurbaşkanı, hükümeti TBMM 
onayına sunar.

Yukarıdaki Cumhuriyetin ilanıyla ilgili olarak yapı
lan yasal düzenleme metnine bağlı olarak aşağı
daki yorumlardan hangisini yapmak mümkün de
ğildir?

A) Hükümet kurma biçimi ifade edilmiştir.

B) Türkiye Devleti’nin başkanlık sorununa çözüm üre
tilmiştir.

C) Devletin resmî dini ve dili tanımlanmıştır.

D) Yürütme yetkilerini kullanacak kişilerin meclis içe
risinden olması benimsenmiştir.

E) Meclisin, denetim faaliyetleri sınırlanmıştır.

22. II. TBMM, 1923 -1927 yılları arasında faaliyette bu
lunmuştur.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. TBMM Dönemi 
gelişmelerinden değildir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

B) Medeni Kanun’un kabulü

C) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un kabulü

D) Yeni Türk harfleri’nin kabulü

E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü

o
Diğer sayfaya geçiniz.
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ömür öğretmen, “Türkiye’de çok partili hayat” konu
lu Tarih dersinde: 1924 yılına ait “Resimli gazete”nin 
ilk sayfasını fotokopi ederek öğrencilere dağıtmıştır. 
Öğrencilerden ilgili partinin hangisi olabileceğine dair 
fikirlerini kağıda yazmalarını istemiştir.

Mücahit, aşağıdakilerden hangisini yazması halin
de doğru cevap vermiş olur?

A) Ahrar Fırkası

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası

C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D) Ahali Cumhuriyet Fırkası

E) Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Fırkası

26. II. Dünya Savaşı neticesinde ABD ve SSCB öncülü
ğünde dünyanın kutuplaşmasıyla yaşanan diplomatik 
gergin siyaset dönemine “Soğuk Savaş Dönemi denir 
(1945-1991). 1960’lı yılların başında bloklar arasında 
“Yumuşama (Detant)” başlamıştır.

1960’h yılların başında bloklar arasında “Yumuşama - 
ya sebep olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekim Füzeleri Bunalımı

B) Vietnam Savaşı

C) Keşmir Sorunu

D) Kore Savaşı

E) SSCB’nin Afganistan’ı işgali

25. “Kafkas Kartal.” lakaplı Şeyh Şamil öncülüğünde 
Rus işgaline karşı başlayan Gazavat 
tanımlanan harekete verilen isim aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Cedidçiler B) Müridizm C) Nepmen

D) Basmacılık E) Kolhoz

27. John Foster Dulles’in “Kuzey Kuşağı Projesi” şeklinde 
geliştirdiği “Çevreleme Politikası” ile SSCB’nin yayılım 
alanında bulunan ülkeler desteklenerek “komünist” 
tehdit zayıflatılmaya çalışmıştır.

Türkiye’nin “Çevreleme Siyaseti” kapsamında dâhil 
olduğu uluslararası kuruluşlar arasında aşağıdaki- 
lerden hangisi bulunmaz?

A) Kuzey Atlantik Paktı

B) Balkan Paktı

C) Birleşmiş Milletler

D) Bağdat Paktı

E) Batı Avrupa Birliği

Diğer sayfaya geçiniz.



28. Türkiye - Suriye sınırı 911 km olup Türkiye’nin en uzun 
kara sınırıdır. Ankara Antlaşması ile şekillenmiş Hatay 
Devleti nin Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmasıyla günü
müze kadar gelmiş kara sınırıdır.

Aşağıda verilen illerden hangisinin Suriye ile sınırı 
yoktur?

A) Şırnak B) Batman C) Kilis

D) Mardin E) Şanlıurfa

KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür

31. Yağan yağmur suları, eriyen kar suları, göller ve yer altı 
suları akarsulara kaynaklık yapabilir.

Aşağıdaki akarsulardan hangisi karstik yer altı su
ları ile beslenen akarsularımıza örnektir?

A) Manavgat B) Aras C) Çoruh

D) Sakarya E) Yeşilırmak

Deneme Sınavı - 2

29. Aşağıda verilen iklim ve bitki örtüsü özelliklerinden 
hangisi Ege ve Akdeniz bölgesi için ortaktır?

A) Denizelliğin etki alanı

B) Yağış miktarları

C) Bitki örtüsü

D) Yaz sıcaklıkları

E) Karlı gün sayısı

30. Tortullanmayla oluşan jeosenklinal alanların sert olma- 32 Türkiye>de p|atolar karstikı aşınım> yatay d |u ve 
sı durumunda orojenez kırılma şeklinde olur. ,av örtü|ü şek|jnde grup|andırı|abi|ir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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33 . r* 35. Nüfus piramitleri, nüfusun yaş gurublarına dağılışını 
gösteren grafiklerdir. Piramitler, oran olarak hazırlana
bildiği gibi nüfus miktarı olarak da hazırlanabilir.

Buna göre, nüfus miktarı olarak hazırlanan Türki
ye’nin 2019 yılı nüfus piramidi incelendiğinde aşa- 
ğıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Nüfusun bölgesel dağılımına

B) Çalışan nüfusun sektörel dağılımına

C) Aktif nüfus içindeki çalışan kişi sayısına

D) Bağımlı nüfus miktarına

E) Kır-kent nüfusuna

Deneme Sınavı - 2

Yukarıda verilen yağış oluşumu Türkiye’nin büyük kıs
mında etkili olmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilen illerden hangisinde bu 
yağışlar daha çok yaz mevsimde etkili olmaktadır?

A) Konya B) Edirne C) Yozgat

D) Ardahan E) Şırnak

34. Basra termik alçak basıncının etkili olduğu yaz 
mevsiminde yüksek yaz sıcaklıklarına ve şiddetli 
buharlaşmaya neden olan rüzgâr aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Lodos B) Kıble

D) Karayel

C) Yıldız 

E) Samyeli

36. Kalker, tüf ve volkanik kayaçların olduğu arazilerde taş 
meskenler yaygındır.

___l./

Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen 
alanlarda taş meskenler aşağıda verilenlerden 
hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Kalker Tüf Volkanik

A) I II III

B) II III IV

C) III IV V

D) IV V I

E) V IV II

Diğer sayfaya geçiniz.
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I- Muğla

II- Adana

III. Mersin

Yukarıdaki merkezlerden hangileri ticaret limanı 
fonksiyonunda varlığına bağlı olarak nüfuslanma- 
nın fazla olduğu kentlere örnektir?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II

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

40. Türkiye'de besi ve ahır hayvancılığının gelişmesi ile 
aşağıdakilerden hangisinin artışı beklenmez?

A) Yem üretimi artar.

B) Et ve süt verimi artar.

C) Hayvansal ürünler ithalatı artar.

D) Hayvancılığın ekonomiye katkısı artar.

E) Soyları ıslah edilmiş hayvan sayısı artar.

38.

I. Üretimde yıldan yıla dalgalanmaların olması

II. Nadasa ihtiyacın fazla olması

III. Yerşekillerinin daha çok ova ve platolardan oluş
ması

Yukarıda verilenlerden hangileri bir bölgede tarım
da sulamanın yetersiz olduğunun göstergesi ola
bilir?

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

D) I ve II E) II ve III

İl x bitkisinin üretiminin yapıldığı iller

Hatay ✓

Aydın ✓

Rize -

Ankara -

Şanlıurfa ✓

Çizelgede x bitkisinin üretim alanlarından bazı iller ve
rilmiştir.

Buna göre, sözü edilen tanm ürünü aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir?

A) Ayçiçeği B) Pamuk C) Kivi

D) Buğday E) Mısır

41. Türkiye’de aşağıdaki işletmelerden hangisi sayıca 
daha azdır?

A) Otomotiv endüstrisi

B) Petrol endüstrisi

C) Dokuma endüstrisi

D) Lokomotif endüstrisi

E) Demir-çelik endüstrisi

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yukarıdaki haritada işaretlenmiş yerlerde öne çı
kan yer altı kaynakları hangi seçenekte doğru ve
rilmiştir?

P G M

A) Manganez Barit Demir

B) Volfram Boksit Bakır

C) Bor Kurşun Krom

D) Linyit Civa Altın

E) Demir Kükürt Çinko

44. Bir bölgede sanayi kurulabilmesi için gerekli şartlar 
göz önüne alındığında;

Mersin'de cam fabrikası,

Aydın’da pamuklu dokuma,

Konya’da un ve unlu sanayi kurulmuştur.

Buna göre, aşağıda verilen merkezlerden hangi
sindeki tesislerde yukarıda verilenlere benzerlik 
yoktur?

A) İzmir’de sigara fabrikası

B) Ordu’da fındık işletmeleri

C) Edirne’de yağ fabrikası

D) Kayseri’de mobilya sanayisi

E) Batman’da petrol rafinerisi

45. Ankara’dan yola çıkan bir gözlemci Antalya’ya git
mek için aşağıda verilen geçitlerden hangisin kul- 
tanırsa daha kısa bir güzergâh izlemiş olur?

A) Çubuk B) Gülek C) Belen

D) Sertavul E) Ovit

43. Marmara Bölgesi’nde aşağıda verilen turizm faali- 46. Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklara 
yetlerinden hangisi daha az gelişmiştir? örnektir?

A) Kış turizmi A) Patent hakkı

B) Deniz turizmi B) Mülkiyet hakkı

C) Kültür turizmi C) Telif hakkı

D) İnanç turizmi D) Alacak hakkı

E) Yayla turizmi E) Nafaka hakkı

Diğer sayfaya geçiniz.
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I. Yokluk
II. Tazminat
III. Tek taraflı bağlamazlık
IV. Cebrî icra
V. Butlan

Yukandakilerden hangileri yaptırım türlerinden biri 
olan hükümsüzlüğün çeşitleri arasındadır?

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

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

49. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi 
milletvekilliğinin sona erme nedenlerinden biri de

ğildir?

A) Bakan seçilme

B) Cumhurbaşkanı seçilme

C) 1 ay içerisinde beş birleşim gününe mazeretsiz ve 
izinsiz olarak katılmaması

D) Vatandaşlıktan çıkarılma

E) TBMM başkanı seçilme

48. Hak ehliyeti ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgi
lerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kimsenin hak ve borç sahibi olabilmesini ifade ı 
eder.

B) Hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes yararlanabilir.

C) Sağ doğmak koşuluyla cenin hâlindeyken başlar.

D) Kapsamına hukuki işlem ehliyeti, haksız fiillerden 
sorumlu olma ehliyeti ve dava ehliyeti girer.

E) Haklara sahip olabilme bakımından kişiler arasın
da genellik ve eşitlik ilkesi geçeıiidir.

50. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı seçimine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

B) İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oyla
mayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. 
Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış iki aday 
katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir.

C) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylar
dan birinin herhangi bir nedenle seçime katılma
ması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın 
birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi su
retiyle yapılır.

D) İkinci oylamaya tek aday kalması hâlinde referan
dum yapılır. Aday geçerli oyların salt çoğunluğu 
aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir.

E) Oylamada, adayın seçilememesi durumunda
Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte yeni
lenir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. 1982 Anayasası’na göre, aşağ.dakilerden hangisi 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer
almay? ----

A) Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesai 
vermek

B) Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak 
ve görevlerine son vermek

C) Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevle
rine son vermek

D) Genel ve özel af ilan etmek

E) Millî güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli 
tedbirleri almak

54. Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Ku' 
rulunun doğal üyesidir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Anayasa Mahkemesi başkanı

C) Yargıtay Cumhuriyet başsavcı vekili

D) Sayıştay başkanı

E) Adalet Bakanlığı müsteşarı

52. 1982 Anayasasına göre, bir siyasi partinin 
TBMM’de grup oluşturabilmek için en az kaç mil
letvekiline ihtiyacı vardır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

55. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) 
2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiği şehir 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hive B) Astana

D) Aşkabat E) Oş

C) Bakü

I. Sınıflandırma

II. Liyakat

III. Kariyer

IV. Ücrette adalet
Yukandakilerden hangileri, devlet memurluğunun 

temel ilkeleri arasında yer alır?

A) I ve II B) II ve III c ) Ml ve IV

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

56. Dünya’nın ilk resmî millî parkı olarak kabul edilen, 
yabani hayvanları ve eşsiz doğa güzellikleriyle ünlü 
turizm değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yellowstone Millî Parkı

B) Serengeti Millî Parkı

C) Yosemite Millî Parkı

D) Büyük Kanyon Millî Parkı

E) Galapagos Millî Parkı

Diğer sayfaya geçiniz.



57. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Örgütü) tarafından aşağıdaki şehirlerden hangi
sinin 2020 Dünya Kitap Başkenti yapılmasına karar | 
verilmiştir? i

A) Yunanistan -  Atina I

B) Malezya -  Kuala Lumpur !

C) Birleşik arap Emirlikleri -  Şarja
D) Çin -  Pekin

E) Rusya -  St. Petersburg

KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür

59. Türkiye’ye karşı yapılacak siber saldırıları önlemek 
için kullanılacak ilk millî siber savunma sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulak B) Ahtapot C) Balina

D) Cirit E) Kirpi

Deneme Sınavı - 2

A

I. Suç ve Ceza

II. ö lü le r Evinden Anılar

III. Budala

IV. Karamazov Kardeşler

Yukarıdakilerden hangileri Fyodor Mihayloviç Dos- 
toyevski’nin eserleri arasında yer alır?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

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

60. 2019’da yapılan seçimle ikinci kez Anayasa Mah
kemesi Başkanlığına seçilen kişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Haşim Kılıç

B) Zühtü Arslan

C) İsmail Rüştü Cirit

D) Zerrin Güngör

E) Sadi Güven

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.



GENEL YETENEK ÇÖZÜMLERİ
f^EPSS
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1 - A. B, D ve E seçeneklerinde, ayraç içinde veri ten deyimle
rin anlamlan cümlelerde belirtilmiştir. C seçeneğinde ve- 
riten "yükünü tutmak’  deyimi, herhangi bir işten çok para 
kazanp zengin olmak anlamına gelmektedir. Bu seçenek
te veröen cümle, deyimin anlamını içermemektedir.

Verilen cümlede geçen Ubu yıl 'roman* dalında verilmesi 
kararlaştırmıştır” yargısından bir önceki yıl ödülün farklı 
türde yazılmış bir esere verildiği anlaşılmaktadır.

Cevap E

Cevap C

2- B. C ve D seçeneklerinde geçen ^sokulmak’  sözcüğü 
'yaklaşmak* anlamnda kuKarnimtşttr. E seçeneğindeki 
“sofculmak* sözcüğü ‘bulunmak'" anlamında kullanılmış
tı: A seçeneğinde ise •sokulmak* sözcüğü “ulaşmak* 
artanında kulanrimışdr

Cevap A

3, Verien öncülde geçen “en çok" ifadesinden. İstanbul 
Kuşatmasında tx ra  benzer başka sonuçiann da olduğu 
yargrsna bizi kesn otarak uiaşünr.

Cevap A

7. Parçada verilen “yapılmış - tır, okutulmuş - tur, edilme
miş - tir" sözcüklerinde “ş” sert ünsüzünden sonra “t" 
sert ünsüzü gelmiştir. Ünsüz sertleşmesi (benzeşme) olayı 
görüler.

‘‘verdik -i > verdiğ - i" sözcüğünde “k” sert ünsüzü yerini 
“ğ“ yumuşak ünsüzüne bırakmıştır. Yani ünsüz yumuşa
ması (ünsüz değişimi) olayı görülür.

Cevap A

4. W nnarafa cümlede Türkiye'nin orta derecede yağış alan 
yerler sraianmrştr ve bu sraianan yerler benzer yağış 
atamdr. Dotaytsıyta D seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır.

Cevap D

5. Nı*ıarafc sözter “Osmanb DevtetTnde gayrimüslim içeri
sinde yer alan martotosiar /  beBrii noktaların ve smırlann 
emniyetin! sağlama ' düşman bölgelerine akınlar yaparak 
savurma sstemterini bozma /  keşif ve haber alma faa- 
iyebennde bıiunma gerektiğinde ise /  Osmanfı ordusu 
ie  seferlere katima gibi görevler üstlenmişlerdir.” şeklin
de sraftand^jDda aniamb ve kurallı bir cümle oluşturulur.

CevapB

8. II numarada verilen “belir - gin” sözcüğü u-gin” fiilden isim 
yapım eki almıştır ve türemiş yapılıdır.

II numarada verilen “ol - arak” sözcüğü “-arak” zarf-fiil eki 
almıştır ve türemiş yapılıdır.

IV numarada verilen “bul - un - ma - sı - nın” sözcüğü 
“-un" fiilden fiil yapım eki almıştır ve türemiş yapılıdır.

V numarada verilen “gör - ece - li” sözcüğü sırayla fiilden 
isim yapım eki ve isimden isim yapım eki almıştır. Türemiş 
yapılıdır.

I numarada verilen “mevsim - in” sözcüğü “-in” tamlayan 
eki yani çekim eki almıştır ve basit yapılıdır.

Cevap A

< D Diğer sayfaya geçiniz.
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9. I numaralı cümlenin yüklemi “vardır” sözcüğüdür. Bu söz
cük isimdir, dolayısıyla cümle ad cümlesidir. III numaralı f 
cümlenin tek yüklemi “güdülmüştür” sözcüğüdür ve cüm- I 
lede “sağla - mak, veril - erek" gibi fiilimsi eki almış birçok 
yan cümle bulunmaktadır. Dolayısıyla tek yüklemi olan ve 
yan cümlesi bulunan cümleler birleşik yapılıdır. IV numa
ralı cümlede “yapılmıştır” ile “götürülememiştir” sözcük
leri yüklemdir ve bu yüklemler birbirine "fakat” bağlacı ile 
bağlanmıştır. Dolayısıyla bu cümle bağlı bir cümledir. V 
numaralı cümlede tek yüklem “başanlı olmuştur” öbeğidir 
ve bu cümlenin herhangi bir yan cümlesi yoktur. Dolayı
sıyla basit yapılıdır. Yüklem olarak kullanılan öbek fiildir, I 
dolayısıyla bu cümle fiil cümlesidir.

II numaralı cümlede birden fazla yüklem olmadığı için sı
ralı cümle olamaz.

Cevap B

10. Soruda verilen “ulaşımı etkileyen önemli bir etmendir” sı
fat öbeği yüklem görevindedir. Bu yükleme “Ne?” sorusu 
sorulduğu zaman “yer şekilleri” cevabı alınır bu öge de 
öznedir. Dolayısıyla cümle özne ve yüklemden oluşmak
tadır.

Bu cümleyle özdeş olan cümle B seçeneğinde verilmiş
tir. Bu cümlenin yüklemi “kıyı ile iç kesimler arasındaki 
ulaşımın sağlandığı önemli geçitlerdir” sıfat öbeğinden 
oluşur. Bu yükleme “Ne?” sorusu yöneltildiği zaman “Ka
radeniz’de Kop ve Kalkanlı (Zigana), Akdeniz’de Gülek, 
Çubuk, Göksu ve Sertavul” cevabı alınır, bu cevap da 
öznedir.

Cevap B

11. A, B, D, E seçeneklerinde verilen cümlelerde yazım yanlışı 
yoktur. C seçeneğindeki cümlede verilen “Hıristiyan” söz
cüğünün yazımı yanlıştır. Bu sözcük “Hristiyan” şeklinde 
M-ı-” ünlüsü olmadan yazılır.

Cevap C

12. B, C, D seçeneklerinde öğeye vurgu amacıyla virgül getiri
lir. E seçeneğinde ise ünlem belirten öbekten sonra küçük 
harfle cümle devam ettiği için ünlem işaretinin yerine vir
gül kullanılır. A seçeneğindeki cümle sıralı cümledir, öğe
leri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için 
noktalı virgül kullanılır.

Cevap A

13. II, III, IV ve V numaralı sözcükler, ilgili olduklan cümleler
den çıkartılırsa cümlelerin anlamlarında bozulma olur. I 
numaralı sözcük cümleden çıkartıldığı zaman ilgili olduğu 
cümlenin anlamında bozulma olmaz. Sadece kendinden 
sonra gelen fiilin derecesi düşürülmüş olur.

Cevap A

14. I numaralı sözcük belgisiz sıfattır çünkü hangi noktanın ol
duğu kesin olarak belirtilmemiştir. II numaralı öbek belirtili 
isim tamlamasıdır ve “Güneş’in” tamlayanı ile “karşısına” 
tamlananı arasına “tam” sözcüğü girmiştir. III numaralı 
öbek sadece tamlanan eki alarak belirtisiz isim tamlaması 
olmuştur. IV numaralı öbek sıfat tamlamasıdır ve bu tam
lamanın tamlananı, “açıyla” sözcüğü “-la” edatını almıştır.
V numaralı öbek sadece tamlanan ekini aldığı için belirti
siz isim tamlamasıdır fakat tamlayan öğesi olarak kullanı
lan “gölge” sözcüğü türemiş yapılı değildir. Herhangi bir 
yapım eki almamıştır ve basit yapılıdır.

Cevap E

15. A seçeneğindeki cümlede geçen “dahi” sözcüğü, B se
çeneğindeki cümlede geçen “da” sözcüğü, C seçene
ğindeki cümlede geçen “ve” sözcüğü, D seçeneğindeki 
cümlede geçen “hem de” sözcüğü bağlaç görevindedir. E 
seçeneğindeki cümlede geçen “-den dolayı, yalnız, için” 
sözcükleri edat görevinde kullanılmıştır. Bu seçenekte 
bağlaca yer verilmemiştir.

Cevap E

O Diğer sayfaya geçiniz.
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20. Numaralı cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğun
da (I - II - V - IV - İN) sıralaması oluşur. Parçanın anlam 
akışına bakıldığında sıralı olarak Atatürk’ün temel hedefi
nin Türkiye’yi çağdaş medeniyet ve kültürünün bir parçası 
hâline getirme çabaları, bunun ancak bilim ve teknoloji 
ile oluşabileceği, bu sebeple de dönemin tek üniversitesi 
olan Darülfünun’a büyük iş düşmesi, fakat Darülfünun'un 
bu asli görevi yerine getiremediği tartışmaları ve bu se
beple Darülfünun hakkında rapor hazırlatılması şeklinde
dir.

16. Parçada geçen “göz atmak” ifadesi deyimdir, “ ...iklim, su 
kaynakları ve tarıma elverişli alanlar, insanlık tarihi boyun
ca yerleşme ve nüfus dağılışını etkileyen etmenler olmuş
tur.” cümlesinde doğayla ilgili unsurlar insan yaşamıyla 
ilişkilendirilmiştir. “Göz atmak, elvermek” ifadeleri gerçek 
anlamıyla kullanılmamıştır. Parça genelinde bilgi verildiği 
için açıklayıcı anlatım biçimi söz konusudur.

Bütün cümleler kurallı cümledir. Devrik cümle kullanılma
mıştır.

Cevap A

17. Parçada verilen “...Akif'e yazdığı bir mektupta “Asil en
dişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız.” diyerek...” 
ifadesinde tanık gösterme yapılmıştır. “Akif meclisin otu
rum dışı saatlerinde, loş köşelerde, Tâcettin Dergâhı’nın 
uykusuz geçen saatlerinde avucunun içine aldığı küçük 
kâğıt parçalarına İstiklâl Marşı isimli şiirinin ilk şekillerini 
karalıyordu.” cümlesinde izlenim aktarılmıştır ve öznel ifa
deye yer verilmiştir. “Ağızdan ağıza” ifadesi ikilemedir. Ve
rilen parçada bir düşüncedeki yanlışlıklarla ilgili herhangi 
bir açıklama yapılmamıştır.

Cevap E

18. Parçada verilen birinci boşluğa A ve B seçeneklerinde ve
rilenler anlam ve yapı olarak uymadığı için bu seçenekler 
elenir. Parçanın ikinci boşluğunu C ve D seçeneklerinde 
verilenler anlam ve yapı olarak tamamlayamadığı için bu 
seçeneklerde elenir. Buna göre parçadaki boşlukları hem 
anlam hem yapı olarak tamamlayan en uygun seçenek 
E’dir.

Cevap E

19. IV. cümlede kıyı balıkçılığıyla ilgili bilgi verilmiştir. III. cüm
lede ise Türkiye’de avlanan balıkların büyük bir kısmının 
Karadeniz’den elde edildiğine vurgu yapılmıştır. Anlamın 
akışına göre bu cümleden sonra V. cümlenin gelmesi ge
rekir çünkü Karadeniz’den sonra Türkiye’de en fazla balık 
avlanan yerler açıklanmıştır.

Cevap C

Cevap E

21. Parçada geçen “ ...kendine özgü biçemi ...” öbeği ile B 
seçeneğine; “ ...öykülerinin en az dörtte üçü tanıklık et
mektedir buna.” yargısıyla C seçeneğine; “ ...öykü yazarı 
olarak bir Sait Faik ya da Refik Halit değildir.” cümlesiyle 
A seçeneğine; “ ...kendine özgü bir kurgu yaklaşımı ...” 
öbeğiyle E seçeneğine ulaşılır. Sanatçının kendinden ön
ceki sanatçıları, izlenmeye değer bulmadığı, ifadesiyle 
ilgili olarak parçada herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Cevap D

22. Verilen parçada geçen “Romanları, hikâyeleri, monogra
fileri hep yankı bulmuş.” cümlesinden A seçeneğine; “ ... 
okurun ilgisini hep diri tutmuş.” yargısından B seçeneği
ne; “...hep hayatın doğallığını taşımış.” cümlesinden C 
seçeneğine; “Derin dikkat ve gözlem yeteneğiyle oluştur
duğu karakterler ...” öbeğiyle D seçeneğine ulaşılabilir. 
Parçada belirli bir kesime seslenme, ifadesiyle ilgili olarak 
bir bilgiye yer verilmemiştir.

Cevap E

23. IV. cümle anlatımın akışını bozmaktadır. Parçada geçen I,
II, III ve V. cümlelerde sözü edilen yazarın “En Uzun Yüz
yıl” adlı eserini yazarken duyduğu tedirginlikten ve girdiği 
hummalı çalışmalardan söz edilmiştir. Fakat IV. cümlede 
eserle ilgili olarak genel bir açıklama yapılmıştır.

Cevap D

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. Parçada geçen “daha önce hiç okumadığımız bir eserini 
elimize aldığımızda” diye başlayan ifadeden ve yazarın 
söyleyişine yatkın olan okuyucunun, yazarın başka eser
lerini garip karşılamayacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
bu ifadeler bizi “Bir yazarın roman özelliklerini çok iyi bilen 
bir okur, yazarın yeni bir eserini yadırgamaz.” seçeneğine 
götürür.

Cevap B

25. Parçada verilen “ ...kent, adını bu peygamberden almış
tır. Kalıntılar arasındaki bir mağara Şuayp Peygamber’in 
makamı olarak ziyaret edilir.” ifadesinden B ve C seçe
neklerine; “Şuayıp Şehri Harabeleri, Soğmatar Harabeleri, 
Senem Mağarası alandaki önemli arkeolojik kalıntılardır.” 
cümlesinden E seçeneğine; bölgede hem Şuayp Pey
gamber’in makamının olması hem de belirtilen inanışa 
göre baştannya ve mukaddes gezegenlere ibadet edilen 
ve kurban kesilen açık hava mabedinin bulunması bölge
nin farklı inanışları banndırdığının kanıtıdır yani D seçene
ğine ulaşılır. Şuayp Peygamber’in bu şehirde doğduğu ile 
ilgili bir bilgi yoktur.

Cevap A

26. Paçada verilen “Şuayıp Şehri Harabeleri, Soğmatar Ha
rabeleri, Senem Mağarası alandaki önemli arkeolojik 
kalıntılardır.” bu cümleden söz konusu parkın arkeolojik 
kalıntıları barındırdığı anlaşılır. “Şanlıurfa’nın güneybatısın
da bulunan Tek Tek Dağları üzerinde 19.335 hektarlık bir 
alanı kapsamaktadır.” cümlesinden bulunduğu yer ve yüz 
ölçümüne ulaşılır. Parçada belirtilen farklı inanışlar, söz 
konusu bölgenin farklı kültürlere ev sahipliği yapmış oldu
ğunu gösterir. Bu millî parkın, bulunduğu bölgenin tek millî 
parkı olduğuyla alakalı bir bilgi verilmemiştir.

Cevap D

Vesikalık Foto Düğün Foto

Sabah Ceren Aylin

Halit

Öğle Beyli Dündar ? Gözde Dündar ?

Fethi ? İdil Fehti ?

Ekrem ? Ekrem ?

Tabloya göre sabah saatlerinde fotoğraf çektirenler belirli
dir. Düğün fotoğrafı çektirenler çift olmak zorunda olduğu 
için sabah saatlerinde vesikalık çektiren tek kişi Ceren’dir.

Cevap B

28. Tabloya göre sabah saatlerinde düğün fotoğrafı çektiren 
kişiler Aylin ve Halit’tir. Buna göre seçeneklerde adı olan 
kişi Halit’tir.

Cevap E

29. öğle saatlerinde vesikalık çektiren 2 kişiden biri Beyli idi. 
Soru kökünde Ekrem de buraya 2. kişi olarak dahil edilin
ce Dündar ve Fethi’nin öğle saatlerinde düğün fotoğrafı 
çektirdiği anlaşılır. Dolayısıyla soruda verilen üç kişi de 
öğle saatlerinde fotoğraf çektirmiştir.

Cevap E

30. Tabloda soru işareti ile gösterilen kişiler öğle saatlerinde 
fotoğraf çektirecektir. Fakat vesikalık fotoğraf mı düğün 
fotoğrafı mı çektirdikleri bilinmemektedir. Soru da ihtimali 
istediği için Dündar ve Fethi vesikalık fotoğraf çektirmiş 
olabilir.

Cevap C

O Diğer sayfaya geçiniz.
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31.

3 1 
5 + 4

3 - 1

ı + ı7 5 
25

17 17 \
20 35
5 l 25 /
2

i 17 i 17 1
\ 20 5, \35 25

y r 2 35 25*
204 % y t  1

= = 17,5 bulunur.

Cevap B

34. ABA = 5 (B B )-1 2

10OA + 10B + A = 5-(11B )-12 

101A + 10B = 55B -  12 

101A = 45B -  12 olur.

A = 3 seçilirse B = 7 olur.

Buradan A + B = 3 + 7=10  bulunur.

Cevap D

32.
\ 0,02 0 ,36/ v ’ 1

\ 0,02 0,36/ v '

= /60  72 \ 100
\ 2 + 36 i 16

= 3 2 ™ °
16

= 200 bulunur.

Cevap E

35. a2 + b < 0  =3 b< O’dır.

b < 0 iken a • b > 0 ise a < O’dır. 

a < 0 iken a • c > 0 ise c < O’dır. 

a • b < a • c => b> c’dir.

I. a, b ve c’nin üçü de negatif olduğundan çarpımlan 
negatiftir.

II. b < a olduğu kesin değildir. Örneğin a = - - ^ ,b  = - 1

ve c = -6 değerleri için eşitsizlik sağlanır ve a < b’dir.

III. c < b olduğu kesindir.

Cevap D

- (V İ7 +

-CVÎ7 +

_  (17 -5 ) V3 
6

= 2^3 bulunur. 

Cevap C

36. Verilen koşullara uygun durumlar aşağıda gösterilmiştir:

a

1. durum:

2. durum:

3. durum:

Tek

Çift

Tek

Tek

Tek

Çift

Tek

Çift

Çift

I. a • b • c ifadesi 1. durumda tek sayı olur.

II. (a + c) • b her üç durumda da çift sayıdır.

III. a + 2b + c ifadesi 3. durumda tek sayı olur.

Cevap B

O Diğer sayfaya geçiniz.
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x ^  64x t x — 4x + 1 6x 

x2-1 6  8x -  x2 -1 6

_ x(x3 + 64) ~ (x2- 8 x +16) 

x2-1 6  x(x2- 4 x +16)

_ X T İ ]  - ( x - 4 f

(x-4)(x-ĥ î) Vi^-sr+ieî

_ ~ (x~ 4 )2
( x -4 )

= - ( x - 4 )

= 4 -  x bulunur.

Cevap E

39. | x2 -  7x + 4 1 = | x2 -  5x -  36

-  7x + 4 = -  5x -  36 x2 - 7 x  + 4 = - x 2 + 5x + 36

-2 x  =  - 4 0  y a d a  2x2 -  1 2 x -3 2  = O 

x =  20’dir. x2- 6 x - 1 6  = 0

(x -8 )(x + 2) = O 

x = 8 ya da x = -2 ’dir.

Sağlayan x gerçel sayılarının toplamı 

20 + 8 + (-2) = 26’dır.

Cevap B

40. a = 4 ve b = 1 yazılırsa

1 _ 3
4D1 (4G1) + 3 4 - 2 - 1

(4D1)+ 10 = 3 (4D1)

10 = 2 (4D1)

401 = 5 bulunur.

Cevap D

38. 25 +6  5 + 9 - 3

(5a + 3 f
(5a-3 ) (5 a + 3) 2

5a + 3 ^  - 3  

5a-  3 2
2 ■ 5a + 6 = -3 • 5a + 9

5 • 5a = 3

• ■ - l - ' - ’ - T
2_

=  _5_ 
5

Cevap A

= —  bulunur. 
25

41. x = 2=»f(2) = |  + a = 1 + a

4
x = 4 =» f(4) = — + a = 2 + a

x = 6 => f(6) = -|- + a = 3 + a

x = 8=>f(8) = - |  + a = 4 + a

x=10=*f(10) = ^  + a = 5 + a 

B = {a + 1, a + 2, a + 3, a + 4, a + 5} 

= {11,12,13,14,15} 

olması için a = 10 olmalıdır.

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.
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42. ABA sayısı 2 ve 9 ile tam bölünebilmektedir. 

2A + B = 9k

I  I

ro ■ 5=10

4 ■• 1 =4

6 6 =36

00 • 2 =16

olduğundan A ■ B = 24 olamaz. 

Cevap D

45. Ayşe’nin kadın iş arkadaşlarının sayısı 2x ise Turan’ın er
kek iş arkadaşlarının sayısı 3x’tir. Yani Ayşe ve Turan ı da 
sayarsak bu iş yerinde 2x + 1 kadın, 3x + 1 erkek çalışan 
vardır. İş yerine 2 kadın, 11 erkek çalışan geldiğinde kadın 
sayısı 2x + 3 ve erkek sayısı 3x + 12 olur.

3x + 12 = 2 • (2x + 3)

3x + 12 = 4x + 6

x = 6 olur.

Son durumda çalışan kişi sayısı
2x + 3 + 3x + 12 = 5x + 15 = 5 • 6 + 15 = 45 bulunur.

Cevap D

43. -2/ 2x + y = 8

5x -  z = 1

2y+ z=  17

_ 4 x - 2 ? = - 1 6

5 x - * =  1

+ #  + ¿=17

x = 2 olur.
Buradan 2x + y = 8=>2-2 + y = 8

=> y = 4’tür.

2y + z=17=»2-4 + z = 17

=» z = 9 olur.

x - y - z  = 2- 4- 9 = 72 bulunur.

Cevap C

44. Depolann her birinin hacmi 60 litre olsun. Birinci deponun
60 71 dakikada = 5 litresi boşalır. İkinci deponun -̂ ğ-

7 i
’unun yani 60 —  = 42 litresinin boşalması için 6 dakika

42 İgeçtiğinden 1 dakikada —  = 7 litresi boşalır. x dakika ıl

sonra depoların (5 + 7) • x = 12x kadarı boşalır. j

60 + 60 -  12x = 120 -  12x kadarı kalır.

120 —12x = 60 ~5
120 -  12x = 36

84 = 12x =* x = 7 dakika bulunur.

Cevap A

46. Aysun 4k, Bahar 5k ve Ceyda 9k kadar para almıştır. Ters 
orantılı olarak paylaştırılsaydı Aysun 3m, Bahar 2m, Cey
da m kadar para alırdı. Paylaştırılan para aynı olduğundan

4k + 5k + 9k = 3m + 2m + m

18k = 6m =* 3k = m’dir.

Aysun ikinci durumda 500 TL daha fazla para alacağından 

3m -  4k = 500’dür.

3k = m => 3 ■ 3k -  4k = 500 

5k = 500 

k = 100 olur.

Yani Bahar 5k = 500 TL ve Ceyda 9k = 900 TL para al
mıştır.

900 -  500 = 400 TL bulunur.

Cevap D

© Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Başlangıçta 10x litre karışım olsun.

Bu karışımın 75
100 = %75’i ananas suyudur.

40Kanşımın 10x “  = 4x kadarını içtiğinde 6x karışım kalır

ve hâlen %75’i ananas suyudur. 100 mL portakal suyu 
eklenirse

S * 75i5 = (6x + 100) 6Öxj2 

15x = 12x + 200 

3x = 200 olur.

Son durumda bardaktaki toplam meyve suyu miktarı 

6x+ 100 = 2 • 3x+ 100 

= 2-200 + 100 

= 500 mL bulunur.

Cevap E

49. Başlangıçta mavi boya miktan x gram olsun. Sarı boya 
miktarı 300 gram olduğundan 300 gram yeşil boya ve x 
gram sarı boya eklenir.

Son durumda sarı boya miktarı 300 + x gram olur.

Toplam karışım miktarı ise 1500 + 2x gramdır.

300+ x = 3g8 
1500 + 2x J0Ö25

7500+ 25x= 12000 + 16x 

9x = 4500 

x = 500 gram bulunur.

Cevap E

48. Özgür 1 dakikada metre, Şule 1 dakikada = -y-
50.

metre yol alır. 1 km = 1000 metre olduğundan

/ 200 75 \1000 = (— + - ) . t

8j00ö = -^Ş^-1

t = 4^- dakika bulunur.
5

48

45

4fi 3 3 3
—r— = 9 + — ve — dk = — 60 = 36 sn olduğundan 9 da-
O 0 0 o

kika 36 sn sonra karşılaşırlar.

Cevap D

Tuttuğu sayı AAB, ABA ya da BAA biçiminde olmalıdır. Üç 
ile tam bölünebildiğinden

2A + B = 3k olmalıdır.

Asal rakam olmadığından A ve B’den biri 2, 3, 5 ya da 7 
olamaz.

2A + B = 3k

1 4

4

6

9

1

9

6

4 durum olduğundan ve her biri için 3 ayn ihtimal oldu
ğundan koşullara uygun 4 • 3 = 12 sayı vardır. Yani doğru 

tahmin etme olasılığı

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.
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51. iki basamaklı mutlak kare sayıları ab ile gösterelim, 

a > b için

ab -  (a -  b) = x2 

10a + b — a + b = x2

9a + 2b = x2

1 I
1 O

4 O

5 2

6 5 

9 O
olmak üzere 5 durum vardır.

b > a için

ab -  (b -  a) = x2

10a + b -  b + a = x2

11 a = x2 olur ve buradan koşulu sağlayan değerler bu
lunmaz. Yani iki basamaklı 5 farklı mutlak kare sayı vardır.

Cevap B

52. Bütün dereceler 15’e bölünürse kuru kayısı miktarı 9x, 
kuru incir miktarı 5x, kuru erik miktarı 6x ve kuru üzüm 
miktan 4x olarak seçilebilir.

9 x - 6 x =  12

3x = 12

x = 4 olur.

Kuru incir miktan, kuru üzüm miktarından 

5x -  4x = x = 4 kg fazladır.

Cevap C

53. Elindeki kuru meyve miktarının %25’inin kuru üzüm ola
bilmesi için kuru üzüm miktarı 4x olduğundan tüm meyve 
miktarı 16x olmalıdır. Başlangıçtaki meyve miktarı 24x ol
duğundan 24x -  16x = 8x meyve satılmıştır. Yani satılan 
meyve kuru kayısıdır. Son durumda x kg kuru kayısı, 5x 
kg kuru incir, 6x kg kuru erik ve 4x kg kuru üzüm vardır.

x 5xKayısı yüzdesi —  = %6,25, incir yüzdesi —  = 31,25, 
16x ıox

0
erik yüzdesi —  = %37,5’tir.16
Cevap C

54. Bu soruların çözümünde öncelikle her bir rakamın uygu
lanan işlemlerle birlikte nasıl bir dizi ortaya çıkaracağını 
bulalım.

öncelikle O’ı ele alalım. O’ın 2 katının 1 fazlası 0.2 + 1 = 1 
olduğundan üzerinde 0 yazılan tuşa basıldığında

0 + 1 = 1  yazacaktır. 1 ’in 2 katının 1 fazlası 1.2 + 1 = 3  
olduğundan 1 yazılı tuşa basıldığında 1+3 = 4 yazacaktır. 
4'ün 2 katının 1 fazlası 2.4 + 1 = 9 olduğundan 4 yazılı 
tuşa basıldığında 4 + 9 = 13’ün birler basamağı 3 oldu
ğundan 3 yazacaktır. 3'ün 2 katının 1 fazlası 2.3 + 1 = 7  
olduğundan 3 yazılı tuşa basıldığında 3 + 7 = 10'un birler 
basamağı 0 olduğundan 0 yazacaktır ve dikkat edilirse ra
kamlar bundan sonra bir döngüye girerek 0, 1, 4, 3, 0,1,
4, 3,... şeklinde devam edecektir.

2 rakamı ile başlarsak ve gerekli işlemleri yaparsak 2, 7,
2, 7,... şeklinde ve 5 rakamı ile başlayıp gerekli işlemleri 
yaptığımızda 5, 6, 9, 8, 5, 6, 9, 8, ... şeklinde döngüler 
olduğunu göreceğiz.

AB3C sayısında onlar basamağındaki tuşa iki kez basıl
dığında 3’ten sonra 0, 0’dan sonra 1 yazacağından elde 
edilen sayının onlar basamağı 1 olur. Yani elde edilen 
D8AB sayısında A = 1 'dir. AB3C sayısında A’nın bulun
duğu tuşa iki kere basıldığında A = 1 olduğundan önce 4 
sonra 3 yazacaktır. Yan elde edilen D8AB sayısında

D = 3’tür. Elde edilen sayıda yüzler basamağının 8 olabil
mesi için 8’in bulunduğu döngüde 8’den iki adım geriye 
gidildiğinde 6 olacağından B = 6 olmalıdır. B = 6 ise elde 
edilen D8AB sayısında birler basamağının 6 olabilmesi 
için 6’nın bulunduğu döngüde iki adım geriye gidersek 8’i 
göreceğiz. Yani C = 8’dir.

Buradan A+B + C + D = 1 + 6 + 8 + 3 = 18 olarak bulunur. 

Cevap D

55. 4’ün bulunduğu döngü 0, 1, 4, 3, 0, 1, 4, 3,... şeklinde 
2’nin bulunduğu döngü ise 2, 7, 2, 7,... şeklinde ilerle
diğinden 4242 sayısı yazılıyken tuşlara kaç kez basılırsa 
basılsın elde edilen rakamlardan biri 5 olamaz.

Cevap D

56. 2197 sayısında binler basamağının yeniden 2 olabilmesi 
için 2’nin bulunduğu döngü 2, 7, 2, 7,... şeklinde ilerledi
ğinden binler basamağına en az 2 kez, aynı şekilde birler 
basamağında yeniden 7 yazabilmesi için birler basamağı
na en az 2 kere basılmalıdır. 1 ve 9 rakamlarının yer aldığı 
döngülerde rakamlar her 4 seferde bir tekrar ettiğinden 
onlar ve yüzler basmaklarındaki tuşlara en az dörder kez 
basılmalıdır.

Yani tuşlara enaz2 + 4 + 4 + 2 = 12 kez basılmıştır. 

Cevap D

Diğer sayfaya geçiniz.
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m(DEC) = m(EDG) = 30° dir.

Buradan |EG| = |DG| = 3 birimdir.

m(FEG) = 90° olduğundan EFG üçgeni 30° - 60° - 90° 

üçgenidir. Yani |EF| = 343  birim ve |FG| = 6 birimdir.
A

AFG’de pisagor uygulanırsa 

62 + (3V3)2 = x2=*x2 = 63

=>x = 3V7 birim bulunur.

Cevap B

Deneme Sınavı - 2

32 — 7Taralı alan — -—  = 12,5 birimkare bulunur. 

Cevap E

58.

A A
AFB ~ DCB’dir.

O h â ld e M  M  3
I AF| 40 4

|AF| = 4k ve |BF| = 3k ise

|AB| = 5k’dır.

5k = 40 => k = 8

=> |BF| = 3k = 24 birimdir.

|AE| = 50 -  4k = 50 -  4 • 8 = 18 birimdir.

/  a  \ İ B F İ İ E A |  
a(EBa) = J-----U-----L

24 18

= 216 birimkare bulunur. 

Cevap C

60. 2rcr + 2nrh = 54n 

2 ^ r2 + 27ir 6 = 54Tİ 

2r2+ 12r + 54 = 0 

r2 + 6r -  27 = 0 

(r + 9)(r -  3) = 0

r = 3 olur. 

Buradan nr2 h = n 32 6

= 54îi birimküp bulunur.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.



GENEL KÜLTÜR ÇÖZÜMLERİ
KPS2
cyeK

1. Türk boyları yaylaya göç sürecinde yüklet (deve) ve kağnı 
(dört tekerlekli öküzle çekilen araba) kullanmıştır. Otacı, 
sağlık hizmetlerinden sorumlu tabiptir. Göç hayatı ile ilgili 
değildir.

Cevap D

5. Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı topla
nan kişilere verilen isim “Alp”tir. Alp, “bahadır” da denilen 
“kahraman savaşçı”dır. Gazi, “Alp” in İslami nitelikle daha 
bütünleşmiş hâlidir.

Azap: Bekarlardan oluşan askerî sınıf.

Yaya: Orhan Gazi zamanında kurulmuş ilk düzenli as
kerî birliklerden olan piyade sınıf.

Müsellem: Orhan Gazi zamanında kurulmuş ilk dü
zenli askerî birliklerden olan atlı süvari sınıf.

Deliler: Korkusuz, cesur, sıra dışı, süslü kıyafetleriyle 
dikkat çeken askerî sınıf.

Cevap C

2. Soru paragrafında bulunan ifadelere bakılarak törenin 
oluşmasında din kurallarının etkili olduğunu da, olmadığı
nı da söylemek mümkün değildir.

Cevap D

3. Tirmiz Sarayı, Gaznelilere değil, Karahanlılara aittir. Gaz- 
nelilerin önemli eserleri arasında: Arasulfelek Camii,
Leşkeri-i Bazar Camii, Zafer Kuleleri, Sadiye Medresesi 
bulunur.

Cevap A

6. OsmanlI Devleti, Musevi toplumdan devşirme almamıştır. 
Bu durumun sebebi Yahudilerin “şehir toplumu” olması
dır. Şehir hayatı yaşayanlar, kendine özgü kültürel değer
leri kazanmaları sebebiyle devşirilmemiştir. Osmanlı Dev- 
leti’nde “Pençik Sistemi”ni I. Murat, Devşirme Sistemi’ni 
ise Çelebi Mehmet uygulamıştır. Devşirme Kanunu’nu ise
II. Murat çıkarmıştır.

Cevap A

4. Soruda özellikleri verilen yerleşim yeri “ İznik”tir. İz
nik, Bizans için dinî ve stratejik açıdan önemli bir yerdir. 
Hristiyanlığın kabulünden sonra İznik Konsili yapılmıştır. 
1075’te Kutalmışoğlu Süleyman Şah zamanında “Darü- 
lislanf’ın bir parçası hâline gelmiştir. İznik, İznik-Rum im- 
paratorluğu’nun da merkezi olmuştur.

Cevap B

7. Osmanlı Devleti’nin; ilk kadısı Tursun Fakıh, ilk müderrisi 
Davud-ı Kayseri’dir. Tursun Fakıh, Osman Gazi zamanın
da göreve başlamıştır. Davud-ı Kayseri ise Orhan Gazi 
zamanında müderrislik yapmıştır.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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8. Kanuni Sultan Süleyman, “Baki”yi yazdığı şiir sebebiyle 
“Bursa”ya sürgüne gönderme kararı almış ve onu yine 
yazdığı şiir sebebiyle atfetmiştir.

Cevap B

12. “Karadeniz’in tarafsız bir deniz olması” Berlin Antlaşma
sının değil, Paris Antlaşması’nın (1856) hükümlerindendir. 
Berlin Antlaşması’nın diğer önemli özellikleri şunlardır:

• Girit’te ıslahat yapılması

• Bosna - Hersek yönetiminin geçici olarak Avustur
ya’ya bırakılması

Tuna Nehri’nin ticaret gemilerine açık olması

• OsmanlI Devleti’nin Rusya’ya savaş tazminatı öde
mesi

Cevap E

9. Düğün, şenlik, ziyafet ve benzeri konularda yazılan eserle
re verilen isim “surname”dir. “Sur; düğün, ziyafet, şehra- 
yin, şenlik anlamlanna gelir. “Name" mektup, risale, kitap 
gibi anlamlan taşır. İki sözcüğün birleşmesinden “surna- 
me’’ oluşmuştur.

Cevap C

10. XVII. Yüzyıl (Arayış Yıllan) ıslahatçı devlet adamları arasın
da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bulunmaz. Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa, Lale Devri’nde III. Ahmet’in sadra
zamlığını yapmış ve Patrona Halil İsyanı ile iktidardan in
dirilmiş devlet adamıdır.

Cevap E

13. Doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan isyan
lar “Ahmet Anzavur” ve “Hilafet Ordusu” isyanlardır. Ah
met Anzavur ordusu, “Kuvva-yı Muhammediye” olarak da 
tanımlanmıştır.

Cevap B

11. Osmanlı Devleti, Kale-i Sultaniye ile Rusya saldırılarına 
karşı Fransa ile değil, İngiltere ile müttefiklik ilişkisi kur
muştur. Osmanlı Devleti anlaşma ile Boğazlar’ın kapalı 
tutma konusunda İngiltere’ye güvence vermiştir. Soruda 
bulunan diğer eşleştirmeler doğrudur.

Cevap D

14. Amasya Genelgesi’nde bulunan: “Milletin istiklalini mil
letin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi Millî Müca- 
dele’nin amaç ve yöntemini ortaya koyar. “Her türlü etki 
ve denetimden uzak bir kurul oluşturulacaktır.” maddesi 
de yine bağımsızlığı sağlamak için benimsenen yöntemi 
belirtir. “Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlike
dedir.” maddesi Millî Mücadele’nin yöntemini değil, ge
rekçesini ortaya koyar.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.
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15. Misakımillî kapsamında alınan kararlar arasında, “Direniş 
cemiyetlerinin birleştirilmesi" kararı bulumaz. Zira dire
niş Cemiyetleri Sivas Kongresi’nde birleştirilmiştir. Sivas 
Kongresi ise Misakımillî’nin kabulünden öncedir.

Cevap D

16. Gümrü Antlaşması’nı imzalayan devlet adamı Refet Paşa 
değil, Kâzım Karabekir Paşa’dır. Soruda bulunan diğer 
eşleştirmeler doğrudur.

Cevap E

17. “Afgan Dostluk Sözleşmesi” I. İnönü Savaşı neticesinde 
imzalanmıştır (1 Mart 1921). Antlaşma ile taraflar birbirinin 
bağımsızlığına, yönetim biçimine saygı duymayı ve em- j
peryalist saldırılara karşı ortak hareket etmeyi benimse- ;
mişlerdir. I

Cevap B

18. Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasında “Türk ordularının, 
Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi” yoktur. Türk or
duların, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi Kütah- 
ya-Eskişehir Savaşı’nın neticesinde gerçekleşmiştir.

Cevap D

19. Soruda verilen özellikler Mudanya Ateşkesi’nindir. Ateş
kes ile Kurtuluş Savaşı’nın silahlı dönemi sona ermiştir. 
TBMM; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul’u savaş
sız olarak ülke sınırlarına dâhil etmiştir. İngiltere’de Lloyd 
George Hükümeti istifa etmiştir.

Cevap B

20. Sorudaki öncüller ve seçenekler eşleştirildiğinde “İzmir” 
dışanda kalır.

Geleceği karara bağlanamayan konu -  Musul 

Savaş tazminatı olarak alınan yer -  Karaağaç 

Silahsızlandırılması öngörülen yer -  Boğazlar 

Nüfus mübadelesi dışında tutulan yerler -  Batı Trakya, 
İstanbul, Bozcaada-Gökçeada

Cevap E

21. "Türkiye, Büyük Millet Meclisince idare olunur.” cümlesin
de yer alan “ idare olunur” ifadesi yürütme yetkisinin mec
lis tarafından kullanıldığını tanımlar (II). Yürütme yetkisinin 
meclis tarafından kullanılması meclis hükümeti sistemine 
uygunluk gösterir. Soru kökünde bulunan ifadeden, mec
liste çeşitli siyasi grupların bulunduğunu anlamak müm
kün değildir.

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Genel Vetenek Genet Kültür Deneme Sınavı - 2

22. Yeni Türk harflerinin kabulü, II. TBMM Dönemi gelişmele
rinden değildir. Yeni Türk Harflerinin kabulü 1 Kasım 1928 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Cevap D

23. Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere 
bakarak “Meclisin, denetim faaliyetleri sınırlanmıştır.” ifa
desini kullanmak mümkün değildir. Bunun yanında cum
hurbaşkanının bir dönem için meclisten seçilmesi ve de 
hükümetin meclis onayına sunulması gibi uygulamalar 
meclis denetimi olduğunu gösterir.

Cevap E

24. Mücahit, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” yazması hâ
linde doğru cevap vermiş olur. “Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası” 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Gazetede Kâzım 
Karabekir, Ali Fuat Paşa ve Rauf Orbay fotoğrafları bu
lunmaktadır.

Cevap C

25. “Kafkas Kartalı” lakaplı Şeyh Şamil öncülüğünde Rus 
işgaline karşı başlayan "Gazavat” olarak da tanımlanan 
harekete verilen isim “Müridizm”dir.

• Cedidçiler: Gaspralı İsmail öncülüğünde Kırım’da or
taya çıkan yenileşme hareketidir.

Nepmen: Ticari işletmeleri devlet adına işleten kişilere 
verilen isim.

• Basmacılık : Çarlık Rusya’nın istilasına karşı ortaya 
çıkan “Baskın yapan” anlamına gelen millî harekettir. 
Kurucusu Korbaşı Ergaş’tır.

• Kolhoz: Köylü topraklarının birleştirilmesiyle oluşan 
büyük çiftliklere denir.

Cevap B

26. 1960’lı yılların başında bloklar arasında “Yumuşama”ya 
sebep olan gelişme “Ekim Füzeleri Bunalımı”dır. Küba 
Bunalımı ile dünya nükleer savaşın eşiğine gelmiştir. İki 
devlet arasındaki “Dehşet Dengesi” yumuşamayı gerekli 
kılmıştır. Küba Bunalımı’nın zirve yaptığı 27 Ekim 1962 ta
rihi “Nükleer savaşın eşiğinden dönülen gün” olarak kabul 
edilir.

Cevap A

27. Türkiye’nin “Çevreleme Siyaseti” kapsamında dâhil oldu
ğu uluslararası kuruluşlar arasında “Birleşmiş Milletler” 
bulunmaz. Birleşmiş Milletler, II. Dünya Savaşı sonrasında 
San Francisco Konferansı ile Dünya barışını sağlamak için 
kurulmuştur. “Soğuk Savaş” politikaları sebebiyle kurul
mamıştır.

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Türkiye - Suriye sınırı 911 km olup Türkiye’nin en uzun 
kara sınırıdır. Ankara Antlaşması ile şekillenmiş Hatay 
Devleti’nin Türkiye Cumhuriyetin’e katılmasıyla günümü
ze kadar gelmiş kara sınırıdır.

Haritada görüldüğü üzere Batman’ın Suriye ile sınırı yok
tur.

Cevap B

31. Akdeniz bölgesi, karstik arazi yapısına bağlı olarak soğuk 
yer altı suları bakımından zengin bir bölgedir. Karstik yer 
altı sularına “voklüz” de denir. Manavgat, Akdeniz bölge
sinde yer alan yer altı suları ile beslenen akarsularımıza 
örnektir.

Cevap A

29. Ege ve Akdeniz bölgesinde yerşekillerinin ve enlemlerinin 
birbirinden farklı olmasına bağlı olarak:

Denizelliğin etki alanı,

Yağış miktarlan,

Yaz sıcaklıkları,

Karlı gün sayısı 

farklıdır.

Fakat bu iki bölgede de Akdeniz iklimi özellikleri yaşandığı 
için bitki örtüleri makidir.

Cevap C

Karstik, kolay eriyebilen kayaçların olduğu bölgelere de
nir. Türkiye de karstik alanlara en çok Toroslar ve Tuz gölü 
güneyinde kalan alanlarda rastlanır. Teke, Taşeli ve Obruk 
platoları karstik oluşumların en fazla görüldüğü alanlardır.

Cevap A

30. Tortullanmayla oluşan jeosenklinal alanların sert olması 
durumunda orojenez kırılma şeklinde olur.

Türkiye’de kırılma ile oluşan dağların büyük çoğunluğu 
Ege denizi kıyılarına dik uzanan Kaz, Madra, Yunt, (V), 
Boz, Aydın ve Menteşe (IV) dağlarıdır.

Cevap D

33. Verilen yağış çeşidi konveksiyonel (Yükselim) yağıştır. Bu 
yağışlara ülkemizde daha çok karasal ve sert karasal ik
lim alanlarında rastlanılır. Sert karasal iklimde özellikle yaz 
mevsiminde etkili olurlar. Verilen iller arasında sert karasal 
iklim Ardahan’da yaşanır.

Cevap D

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Basra termik alçak basıncı, Türkiye'de güneydoğudan 
etkili olan özellikle Güneydoğu Anadolu’da yüksek yaz 
sıcaklıklarının yaşanmasına neden olan basınç merkezidir.

Türkiye de güneydoğudan esen yerel rüzgâr samyelidir 
(keşişleme). Basra basınç, samyeli rüzgârı ile etkili olur.

Cevap E

37. Muğla ve Adana denize kıyısı olan iller olmasına rağmen 
liman fonksiyonları gelişmemiştir. Muğla turizm, Adana 
ise sanayi ve tarım fonksiyonları ön planda olan illerimiz
dir. Mersin limanı, Akdeniz’in en önemli ticaret limanıdır. 
Mersin’in nüfuslanmasında önemli bir role sahiptir.

Cevap A

38. Sulamanın yetersiz olduğu yerlerde iklime bağımlılık fazla 
olduğu için üretimde yıldan yıla dalgalanmalar fazla olur. 
Ayrıca toprak verimini su yetersizliğinden dolayı sağlaya
madığı için nadasa ihtiyaç fazladır.

Cevap D

35. Bağımlı nüfus, çocuk (0-14) ve yaşlı nüfusu (65+) ifade 
eder. Piramit miktar şeklinde verildiğine göre bağımlı nü
fus miktanna ulaşılabilir.

Cevap D 39. Pamuk, yetiştirilme koşullarına bağlı olarak yüksek yaz sı
caklığı isteyen bir tarım ürünüdür. Hatay, Aydın, Şanlıurfa 
pamuk üretiminde yetiştirilme koşullarına da sahip olan 
en çok tarımı yapılan illerdir.

Rize’de her mevsim yağışlı geçtiği için Ankara’da ise yaz 
mevsiminin sıcaklıklarının uzun sürmemesi yetiştirilme- 
mesinin nedenleridir.

Cevap B

36. Harita üzerinde verilen yerlerden kalkerli (karstik) arazi 
en çok Akdeniz bölgesinde (V), tüflü arazi iç Anadolu’da 
Nevşehir çevresinde (IV) volkanik arazi en çok Doğu Ana
dolu’da (II) bulunur.

Cevap E

40. Besi ve ahır hayvancılığı modern (entansif) hayvancılık 
yöntemidir.

Bu yöntemin gelişmesiyle;

Yem üretimi,

Et ve süt verimi,

Hayvancılığın ekonomiye katkısı,

Soyları ıslah edilmiş hayvan sayısı

artarken verim arıttığı için hayvansal ürünleri ithalatı değil 
ihracatı artar.

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. Verilen işletmelerden Türkiye’de sayısı en az olan Loko
motif endüstrisidir. Eskişehir’de üretim, Ankara ve Adapa- 
zannda ise bakım ve onarım tesisleri bulunur.

45. Çubuk geçidi, Antalya ile göller yöresini birbirine bağlayan 
geçittir. Dolayısıyla Ankara’dan Antalya’ya en kısa guzer- 
gâh için bu geçit kullanılmalıdır.

Cevap D Cevap A

42. Verilen merkezlerden P'de (Bursa) volfram, G’de (Seydi
şehir) boksit, M’de (Küre, bakır öne çıkan yer altı kayna
ğıdır.

Cevap B

43. Marmara Bölgesi yükseltinin az, yüzey şekillerinin sade 
olduğu bir bölgedir. Yayla turizmi için yükseltinin fazla ol
duğu dağlık alanlar olmalıdır.

Cevap E

46. özel haklardan birkaçı, mesela kişilik hakları ile bir kısım 
mal varlığı hakları başkalarına devredilemedikleri gibi mi
ras yoluyla da mirasçılara geçemez. Hiçbir şekil ve surette 
devredilemeyen ve mirasçılara da geçemeyen bu haklara 
“kişiye bağlı/kişiye özel haklar” adı verilmektedir. Bir baş
kasına devredilemeyen veya miras yoluyla bir başkasına 
geçmeyen haklardan bir kısmı ise sahibine çok sıkı bir 
biçimde bağlıdır ve bu haklara da “kişiye sıkı sıkıya bağlı 
haklar” adı verilmektedir. (MK. m.16) Bu haklar, “Başkala
rına devredilemeyen, miras yoluyla geçmeyen, hak sahi
binin kişiliğini yakından ilgilendiren hakların ileri sürülme
sine yarayan bizatihi mali bir mahiyet taşımayan ve esas 
itibariyle kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün bu
lunmayan haklardır.” Eşya üzerindeki haklar (ayni haklar), 
mülkiyet hakkı, telif hakkı, alacak hakkı, gibi mal varlığı 
hakları bir başkasına devredilebilir. Ancak mal varlığı hak
kı olmasına rağmen devredilemeyen bazı haklar vardır. 
Bunlar: nafaka hakkı, intifa hakkı ve oturma haklan.

Cevap E

Mersin’de cam fabrikası,

Aydın’da pamuklu dokuma,

Konya’da un ve unlu sanayi 

bu illerde var olan sanayi hammaddeye yakınlık ilkesiyle 
kurulmuştur.

A, B, C ve E ham meddeye yakınlık ilkesiyle kurulmuşken

Kayseri'de ki mobilya sanayisi pazarlama şartlarına bağlı 
olarak kurulmuştur.

Cevap D

47, Hükümsüzlük, bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şe
kilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması 
hâlinde hukuki sonuç doğurmamasıdır. Hükümsüzlük üçe 
ayrılır: Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık. Butlan ise 
kendi içinde mutlak ve nispi butlan olmak üzere ikiye ay
rılır. Yokluk durumunda sözleşmede kurucu unsur yoktur, 
örneğin senette imzanın olmaması. Butlanda sözleşme 
vardır ancak ya emredici hukuka aykırıdır (mutlak butlan) 
ya da emredici hukuka uygun ama irade sakatlığı vardır 
(nispi butlan). Tek taraflı bağlamazlıkta ise sözleşme bir 
onaya bağlıdır.

Cevap C

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. Hak Ehliyeti

Hak ehliyeti, kişinin haklara ve borçlara sahip olabil
me hâlidir. Hak ehliyeti; cenin tam ve sağ doğmak ko
şuluyla ana rahmine düştüğü an başlar. Ceninin ana 
rahmine düşme anı kadının gebe kaldığı andır. Ceninin 
durumu miras hukuku açısından son derece önemlidir. 
Cenin, sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan 
itibaren mirasçı olmaya ehlidir. Her insanın hak ehliyeti 
vardır. Buna göre, bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları 
içinde haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler. Hak ehli
yeti alanında iki temel ilkenin egemenliği görülür: Genellik 
ilkesi hukukta kişi olarak kabul edilen varlıkların aynı za
manda da hak ehliyetine sahip bulunmaları hak ehliyetinin 
tüm kişileri içine alan genellik ilkesi gereğidir. Eşitlik ilkesi 
kişiler arasında renk, ırk, dil, din, cinsiyet ve benzeri hiçbir 
statü farkı gözetilmeksizin, herkese eşit olarak hak ehliyeti 
tanınmış olması da eşitlik ilkesine işaret eder.

*"**Kapsamına hukuki işlem ehliyeti, haksız fiillerden so
rumlu olma ehliyeti ve dava ehliyeti giren hak ehliyeti değil 
fiil ehliyetidir.

Cevap D

50. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turludur.

1. Tur: Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt 
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir (% 50 +1). 
ilk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa ilk oylamayı izle
yen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır.

2. Tür: ikinci oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış
2 aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilir (%50 + 1). ikinci oylamaya katıl
maya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir ne
denle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan 
adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi 
suretiyle yapılır, ikinci oylamaya tek adayın kalması hâlin
de, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli 
oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 
seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu ala
maması hâlinde sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Cevap E

49. TBMM Karan İle
Milletvekilliğinden İstifa
Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti 
sürdürmekte ısrar etmek

Meclis çalışmalanna özürsüz veya izinsiz olarak 1 ay 
içinde toplam 5 birleşim günü katılmaması

TBMM Kararı Olmadan
Kesin hüküm giyme 

Kısıtlanma
Vatandaşlıktan çıkarılma 
Cumhurbaşkanı seçilme 

Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilme 

Bakan seçilme 
Yeniden seçilememe 

ölüm

* " ” TBMM Başkanı milletvekili olmak zorundadır.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Görev ve Yetkileri

. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi
Cumhurbaşkanına aittir (2017 değişikliği).

. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye
Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; 
Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının dü
zenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. 
Kanunları yayımlar.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Mil
let Meclisine geri gönderir.

• Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 
tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil 
veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile 
Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gör
düğü takdirde halk oyuna sunar.

• Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj ve
rir (2017 değişikliği).

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve gö
revlerine son verir (2017 değişikliği).

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son 
verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları 
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler (2017 de
ğişikliği).
Millî güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri 
alır (2017 değişikliği).
Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilci
lerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek 
yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

• Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

• Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile kişilerin 
cezalarını hafifletir veya kaldırır.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir (2017 de
ğişikliği).
Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak 
üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik
ler çıkarabilir (2017 değişikliği).

«««Genel ve özel af ilan etmek TBMM’nin görevidir. 

Cevap D

52. Siyasi Parti Grupları
iç tüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının Meclisin bütün 
faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayaca 
yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az 20 milletveki
linden meydana gelir. Siyasi parti grupları, Meclis komis
yonlarına sayıları oranında üye vermek, Cumhurbaşkanı 
adayı göstermek (2017 değişikliği) gibi birtakım ayrıca
lıklara sahiptirler.

Cevap C

53.

54.

Devlet Memurluğunun Temel ilkeleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurluğun 
temel ilkeleri; sınıflandırma, kariyer ve liyakat olarak sa
yılmıştır.

Cevap D

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı 
ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev ya
par. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur. 2 daire 
hâlinde çalışır. Kurulun başkanı Adalet Bakanı’dır. Adalet 
Bakanlığı müsteşarı ise kurulun diğer doğal üyesidir. Ku
rulun 4 üyesini Cumhurbaşkanı 7 üyesini ise TBMM seçer.

Cevap E

55. 37. TÜRKSOY Daimi Konseyi Dönem Toplantısı’nda 
“2020 Türk Dünyası Kültür Başkent'f’nin Özbekistan’nın 
Hive şehrinin olmasına karar verildi.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.
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56. Dünya’nın ilk millî parkı Yellowstone’dir. Doğa harikası 
bir yer olan Amerika Idaho, Montana ve Wyoming eya
letlerinin kesiştiği yerde bulunan, dünyanın ilk milli par
kıdır. 1871 yılından beri millî park statüsünde olan park 
başta ayılar olmak üzere birçok canlı için bir doğal yaşam 
cennetidir.

Cevap A

59. İşletim sistemi Pardus olan Ahtapot’un siber güvenlik 
bileşenlerinde de açık kaynak kodlu millî işletim sistemi 
dağıtımı kullanılıyor. Açık kaynak kodlu bileşenlerden ya
rarlanılması, denetlenemeyecek sistemlerden uzak durul
masını sağlıyor.

Cevap B

57. UNESCO tarafından 2001 ’den bu yana verilen bu unva
na şuana kadar Madrid (2001), İskenderiye (2002), Yeni 
Delhi (2003), Anvers (2004), Montreal (2005), Turin (2006), 
Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beyrut (2009), Ljubl
jana (2010), Buenos Aires (2011), Erivan (2012), Bangkok 
(2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Wroclaw 
(2016), Conakry (2017), Atina (2018), Sharjah (2019) ve 
Kuala Lumpur (2020) kentleri sahip oldu.

Cevap B

58. Dostovyeski’nin Eserlerinin kronolojik sıralaması.
İnsancıklar /  bednye lyudi /1846 
öteki /  dvojnik /1846 

Ev Sahibesi /  hozyajka /1847 

Beyaz Geceler /  belye nochi /1848 
Netoçka Nezvanova /1849

Stepançikovo Köyü /  selo stepanchikovo i ego obi- 
tateli /1859

Amcanın Rüyası /  dyadyushkin /1859 
Ezilenler /  unizhennye i oskorblennye/1861 

ölüler Evinden Anılar /  zapiski iz mertvogo doma / 
1862
Yer altından Notlar /  zapiski iz podpolya /1864 

Suç ve Ceza /  prestuplenie i nakazanie / 1866 

Kumarbaz /  ıgrok /1866 

Budala / ıdiot /1868 

Ebedi Koca / vechnyj muzh / 1869 

Ecinniler /  besy / 1872 

Delikanlı /  podrostok /  1875 

Uysal Kız /  krotkaja /1876 

Karamazov Kardeşler /  brat’ya karamazovy /1880

Cevap E

60. 25 Ocak 2019’da yapılan seçim sonucunda 15 üyeden 
9’unun oyunu alan Zühtü Arslan, yeniden Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı görevine getirildi. Diğer üyelerden Rıd
van Güleç 5, Kadir Özkaya ise 1 oy aldı.

Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP ANAHTARI

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

46. E

47. C

48. D

49. E

50. E

51. D

52. C

53. D

54. E

55. A

56. A

57. B

58. E

59. B

60. B

31. A

32. A

33. D

34. E

35. D

36. E

37. A

38. D

39. B

40. C

41. D

42. B

43. E

44. D

45. A

16. E

17. B

18. D

19. B

20. E

21. C

22. D

23. E

24. C

25. B

26. A

27. C

28. B

29. C

30. D

1. D

2. D

3. A

4. B

5. C

6. A

7. E

8. B

9. C

10. E

11. D

12. E

13. B

14. A

15. D

31. B

32. E

33. C

34. D

35. D

36. B

37. E

38. A

39. B

40. D

41. C

42. D

43. C

44. A

45. D

16. A

17. E

18. E

19. C

20. E

21. D

22. E

23. D

24. B

25. A

26. D

27. B

28. E

29. E

30. C

46. D

47. E

48. D

49. E

50. C

51. B

52. C

53. C

54. D

55. D

56. D

57. B

58. C

59. E

60. E

1. C

2. A

3. A

4. D

5. B

6. E

7. A

8. A

9. B

10. B

11. C

12. A

13. A

14. E

15. E


