


Bu testte 60 soru vardır.
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1. Hikâyenin ünlü adı Çehov, yazı yazmanın temel ku-
rallarını öğretir bize: “Çalakalem at koşturmaya da 
kalkmayın, yazmak için iç dünyanızın eşref saatini 
bekleyin.”

Bu parçada geçen “eşref saati” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) hazır olmasını

B) mutlu saatlerini

C) uygun zamanını

D) sakin vakitlerini

E) coşkun anlarını

2. Hatasız kul olmaz demişler. İnsan her yere düştü-
ğünde daha sağlam bir şekilde ayağa kalkmalıdır. 
Önündeki engeller onu geliştirmek için bir araç ol-
malıdır.

Bu parçada anlatılmak istenen düşünceye en ya-
kın atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adam iş başında belli olur.

B) Adam adama yük değil,can gövdeye mülk değil.

C) Adam olana bir söz yeter.

D) Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola.

E) Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yenile.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen durum, 
“kan beynine sıçramak” deyimiyle uyuşmamakta-
dır?

A) Babasının bir ihmalden öldüğünü öğrenince deli-
ye döndü.

B) Sevgilisinin başkasıyla evlendiğini öğrenince çok 
üzüldü.

C) Öğretmen kendisini dinlemeyip alay edenlere 
çok sinirlendi.

D) Penaltı kararı karşısında teknik direktör kontrolü-
nü yitirdi.

E) Verdiği emre uyulmadığını gören komutan küple-
re bindi.

4. (I) Bu yıl kuruluşunun 100. yıldönümü kutlanan 
Darülelhan, ülkemizin ilk resmi musiki kurumu.  
(II) Türkçe “nağmeler evi” manasına gelen Darülel-
han, Cumhuriyet’e intikal eden önemli kurumlardan 
biriydi ve 1924’te İstanbul Belediyesine bağlandı.  
(III) Darülelhan’ın adı 1926’da İstanbul Konservatu-
varı olarak değiştirildi ve Türk Musikisi Şubesi kapa-
tıldı. (IV) Daha sonra adı İstanbul Belediye Konser-
vatuvarı olan kurum 1986’da İstanbul  Üniversitesine 
devredildi. (V) Kurum açıldığı günden bu yana en bü-
yük değişikliği Cumhuriyet Dönemi’nde gördü.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) I.  B) II. C) III.  D) IV. E) V.
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5. (I) Cenap Şahabettin her ne kadar Servetifünun şairi 
olarak bilinse de Cumhuriyet Dönemi’nde de şiirler 
yazmıştır. (II) İlk zamanlar Millî Mücadele’nin aley-
hine düşünceler beslemesi onun savaş sonrasında 
dışlanmasına neden olmuştur. (III) Babasını savaşta 
şehit veren birinin savaş karşıtı olması gayet tabii bir 
durum. (IV) Ancak dönemin şartları düşünüldüğünde 
Cenap Şahabettin gibi güçlü bir sesin bu mücadele-
de taraf olması gerekirdi. (V) Çok sonradan değişen 
düşünceleri aydınlar arasında mutlulukla karşılan-
mıştır.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi-
lerinde bir değerlendirme yapılmıştır?

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

D) II. ve IV.  E) IV. ve V.

6. Hayaller duvarların içinden geçebilir, hızla yayılabilir 
ve sonsuza kadar yaşayabilirler ama geçemeyecek-
leri, yaşayamayacakları tek yer beyinlerdeki duvar-
lardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en 
yakındır?

A) İnsan hayallerine bir sınır koymak zorundadır.

B) Hayallerin tek aşamayacağı engel ön yargılardır.

C) Hayaller geçmişten geleceğe, gelecekten sonsu-
za kadar uzanabilecek bir güce sahiptir.

D) İnsanı yaşama karşı ayakta tutan hayallerdir.

E) İnsanların hayalleri geliştirilerek insan motive 
edilmelidir.

7. Dünyada hiçbir canlının yavrusu, yeni doğan bir be-
bek kadar bakım ve korunmaya muhtaç değildir. 

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni doğmuş bebekler bakıma muhtaçtır.

B) İnsan gelişim bakımından tüm canlılar içinde en 
zayıf olanıdır.

C) İnsan sadece biyolojik değil psikolojik yönden de 
güçlü bir varlıktır.

D) İnsanın en temel ihtiyaçları bakım ve korunmadır.

E) Bakım ve korunma ihtiyacı giderilen bebek ken-
dini güvende hisseder.

8. (I) 1917 yılı sonunda, “tarihin en kanlı savaşı”nın 
son yılında, şair Alfred Noyes ve iki Amerikalı astro-
nom, Kaliforniya’daki Wilson dağının tepesine doğru 
giden yeni açılmış yolda ilerlemekteydi. (II) Görev-
leri, yeni tamamlanan dev teleskopu denemekti.  
(III) Uzayın, o güne kadar hiç erişilememiş derinlik-
lerine nüfuz etme gücüne sahip olan bu büyük alet, 
Noyes’e  eşlik eden iki kişiden biri olan George Ellery 
Hale’in hayal gücünün ve azminin ürünüydü. (IV) Te-
leskop, bir servete mal olmuştu ve o gece, bir karar 
gecesiydi. (V) İki buçuk metrelik dev aynayı parlat-
mak için beş yıl boyunca dökülen tere ve çekilen 
zahmete, arı gibi çalışmalara bütün bunların hepsine 
değmişti.

Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede nesnel bir yargı vardır.

B) II. cümlede bir amaçtan söz edilmiştir.

C) III. cümlede nitelik bildiren kelimeler kullanılmış-
tır.

D) IV. cümlede bir neden-sonuç ilişkisi vardır.

E) V. cümlede bir benzetme yapılmıştır.
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9. “Herkesin yan çizdiğini görünce orda verilen işlerden 
kaçmaya başladı.” bu cümleye göre aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Sıfat-fiil vardır. B) Zarf-fiil vardır.

C) İsim-fiil vardır. D) Zamir vardır.

E) İsim tamlaması vardır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir öge açık-
lanmıştır?

A) Kuşköy’e, doğduğum yere, bir gün döneceğim.

B) Ankara’dan, başkentten, misafirimiz geldi.

C) Ali’ye, candan arkadaşıma, gideceğim.

D) Çiçeklerde, şifa depolarında, birçok fayda vardır.

E) Köpeğim, en sadık dostum, yaralanmıştı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A) Sende mi Bürütüs, diye haykırdı.

B) Akşamki yemek çok güzeldi.

C) Düşün ki sınavı kazandın.

D) Sevdiğimi eller almış.

E) Bu mutlu günümde dostlarım yanımda.

12. Romanın( )şu tanımı bile doğru dürüst yapılamayan 
yazı türünün ( )geleceğini( ) tek şey belirleyecek( )
Yaşam( ) 

Yukarıdaki ayraçla belirtilen yerlerden birine aşa-
ğıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirile-
mez?

A) : B) ; C) - D) . E) ,
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13. Ne hoştu sevdiğim sayıdan günler

Dalgalara benzer anlara aşkın

Ömrü hatırasıyla ören güzellik

Nasıl derim şimdi onlar ölgünler

Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz sertleşmesi B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü düşmesi               D) Ünlü türemesi

E) Ulama  

14. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu 
yoktur?

A) Suyumuz Avrupa Birliği ve diğer standartlara uy-
gundur.

B) Gözü kaşınınca hemen damla attı.

C) Ellerine baktı, kirli olduğunu gördü.

D) Neşeli işlerle uğraşalım, gülmeyi unutmayalım.

E) Hem eşinin hem de benim kardeşim gibidir.

15. (I) Edebiyat tarihimizde dergilerin önemli bir rolü ve 
konumu vardır. (II) Dergiler, edebiyat dünyamıza yeni 
şair ve yazarların takdiminde önemli rol oynamış, za-
manın şartlarına uyarak, değişerek ve gelişerek gü-
nümüze kadar gelmiştir. (III) Dergiciliğin önem kazan-
masında gazeteciliğin katkısı göz ardı edilemez. (IV) 
1891’de çıkan Servet-i Fünûn dergisi, Cumhuriyet’e 
kadar dergicilik faaliyetlerimizi etkilemiş, kendisin-
den sonra çıkacak olan edebiyat dergilerine rehber-
lik etmiştir. (V) II. Meşrutiyet devrinde basın-yayın 
ürünlerinde artış gözlenmiş ve Genç Kalemler; Yeni 
Mecmua, İslâm, Milli Tetebbular ve Büyük Mecmua 
gibi dergiler çıkarılmıştır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

16. Her sanatın yenisi, insan ruhunun yeniye olan ihtiya-
cından doğar. Bu doğuş doğal olursa, bir zamanın 
yenisi kadar bugünün yenisi de güzeldir ve eskidiği 
zaman bile güzel kalır. Biz sanat hayranları, bu çeşit 
güzellikler içinde bir güzelden yorulduğumuz zaman 
öbür güzele koşabilir; klasizmin berraklığından göz-
lerimiz kamaşmışsa sembolizmin kapalılığına dalabi-
liriz. Bütün mesele, ----

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) bunun bir zorunluluk olarak ortaya çıkmasıdır.

B) sanatçının isteğine bağlı olarak ortaya çıkması-
dır.

C) insanların ve sanatçıların birlikte planlamasıdır.

D) değişimin zorunlu olduğunun bilinmesidir.

E) yeniliğin doğal bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması-
dır.
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17. (I) Bitkilerin yaşamımız için önemini hepimiz biliyo-
ruz. (II) Bitkiler suyu, karbondioksiti ve inorganik 
maddeleri Güneş’ten aldıkları enerji sayesinde sen-
tezleyerek yani fotosentez yaparak kendi besinlerini 
üretir ve depolar. (III) Birçok canlıya yaşama ortamı 
sağlar. (IV) Besin zincirinin ilk halkasını da oluşturan 
bitkiler için yaşamın kaynağıdır diyebiliriz. (V) Bitkiler 
yalnızca hayvanlar için değil, insanlar için de tarih 
boyunca önemli oldu. (VI) İnsanlar bitkileri yaşamla-
rının her alanında, başta besin kaynağı olmak üzere, 
giyecek, ilaç, alet yapımı, yapı ve yakıt malzemesi 
olarak kullandılar ve kullanmaya da devam edecek-
ler. 

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa-
ragraf hangi cümleyle başlar?

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

18. Kuşkusuz yazınsal bir tür olarak öykünün her zaman 
“olmazsa olmazları“ vardır. Her öykü asgari düzeyde 
bu estetik düzeyi tutturmak zorundadır. Bunlardan 
dil tutumu başta gelir. Bir öykü her durumda dil ba-
rajını aşmak durumundadır. Atmosfer yaratma, kur-
gu başarısı, bakış açısı tercihinde tutarlılık diğer belli 
başlı gereklerdir. Öykü nasıl yazılırsa yazılsın, hangi 
yöntem seçilirse seçilsin bu olmazsa olmazları yeri-
ne getirmek durumundadır.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Bir öyküde kesinlikle olması gereken öge nedir?

B) Öykü denince akla gelen ilk şey nedir?

C) İyi bir öykünün vazgeçilmezleri var mıdır?

D) Öyküyü üstün kılan yazınsal ilkeler nelerdir?

E) Sizce öykü nasıl yazılmalıdır?

19. Tümörler kontrolsüz büyüyen, normal olmayan do-
kulardır. Tümörleri iki temel gruba ayırabiliriz: Kötü 
huylu ve iyi huylu. Bu sınıflandırma aynı zamanda 
tümörün organizmaya verdiği veya vereceği zararı 
da yansıtır. İyi huylu tümör adı üstünde iyi huyludur. 
Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, ne 
kadar iyi huylu olursa olsun tümöre güvenmemek 
gerektiğidir. “Kurt yavrusu her zaman kurttur” atasö-
zünde olduğu gibi.

Bu parçada tümörlerle ilgili vurgulanmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi huylu tümörler zarar vermemektedir.

B) Tümörler her zaman bir tehdit unsurudur.

C) Tümörler organizmaya ciddi zarar vermektedir.

D) Kötü huylu tümörler iyi huylu tümörlerden türe-
mektedir.

E) Tümörleri sınıflamanın herhangi bir zararı yoktur.
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20. Soru sormakla başlar ilk bilinçlenme; sorularla 
çevresini, insanları, dünyayı keşfeder çocuk. Neler 
sormaz ki! Ver karşılığını verebilirsen! Yepyeni izle-
nimlere açılan kapılardır, çocuk soruları. Tek başına 
birer şiirdir onlar. “Kuş niye uçar, kedi neden uçmaz? 
İnsanlar neden büyük?’’ Daha neler neler...

Bu parçada çocukların hangi özelliğinden bahse-
dilmektedir?

A) Öğrenmeye olan meraklarından 

B) Tatlı ve sevecen olmalarından

C) Sürekli soru sormalarından

D) Oyunu sevmelerinden

E) Hayal dünyalarından

21. Nobel Ödülü hayattaki bilim insanlarına veriliyor. 
Ancak bu kuralın bazı istisnaları olmuş. Bunlardan 
biri de Ralph Steinman’a 2011 yılında verilen No-
bel Ödülü. Nobel Komitesi Steinman’ın dendritik 
hücre denilen yeni bir hücre tipinin keşfi nedeniyle 
Nobel Ödülü’nü kazandığını ilan ettiğinde Steinman 
pankreas kanseri nedeniyle 3 gün önce hayata veda 
etmişti. Steinman tüm kariyerini bağışıklık sistemi 
üzerine yaptığı araştırmalara adadı. 1973 yılında ba-
ğışıklık sistemindeki bir hücre tipini, dendritik hüc-
releri keşfetti. Çalışmalarında bu hücrelerin kanser 
tedavilerinde kullanılabilirliğine yoğunlaştı. Tam bu 
sıralarda kendisi de kansere yakalandı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Nobel ödülünün kimlere verildiğine 

B) İstisnai bir durumun olduğuna

C) Steinman’ın ölüm sebebine

D) Bağışıklık sisteminin kansere etkisine

E) Yeni bulunan hücre tipine
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22. Her sanatçı ister bilinçli ister bilinçsiz, içinde yaşadı-
ğı toprakların bir ürünüdür ve toplumun bir tezahü-
rüdür. Hiçbir zaman yeryüzüne fırlatılmış öncesiz ve 
sonrasız bir birey değildir. Yazdıklarında bu toplum-
dan bir iz, bir koku, bir tat taşır. Bu bağlamda yerli bir 
yazarın içinde yaşadığı toplumun beğenilerini, zevk-
lerini, insana ve eşyaya bakışını, bir zihniyet olarak 
dünyayı algılayışını eserlerinde değerlendirmesin-
den daha doğal bir şey olamaz. Ben, geleneğimizin 
değerlendirilmesinin öykücülüğümüzde önemli bir 
açılım olacağını düşünüyorum. Öykümüzün modern 
öyküye katkısı da yabancıları taklitle değil, ancak bu 
tonlarla olabilir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Modern öykü evrensel düşünceleri işlemelidir.

B) Her yazarın eserlerinde yaşadığı toplumdan izler 
olabilir.

C) Öykücülüğümüzün yerli kaynaklardan beslen-
mesi gerekmektedir.

D) Toplumun zihniyeti yazarın düşüncelerinin üze-
rinde olamamalıdır.

E) Öykü doğal konuları işlemeli ve doğal bir anlatım 
sağlamalıdır.

23 – 24. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Görme, dış dünyayı algılamamızda en önemli rolü 
oynayan duyularımızdan biridir. Bunun için sadece 
gören iki göz yeterli değildir. Gözler tarafından al-
gılanan renklerin, beyinde işlenmesi ve görüntüye 
dönüştürülmesi gerekir. Bazı durumlarda beyin bu 
işlevi tam olarak yerine getiremeyebilir. Örneğin ço-
cukluk çağında başlayan ve halk arasında göz tem-
belliği olarak adlandırılan hastalıkta, gözlerin beyne 
veri göndermesindeki bozulma nedeniyle görüntü 
oluşması aksar. Beyinde görüntünün oluşabilmesi 
için her iki gözün eş zamanlı ve paralel olarak beyne 
bilgi iletmesi gerekir. Gözlerin birindeki eksen kay-
ması yani şaşılık durumunda veya gözlerden birin-
de ileri derece görme kusuru olması halinde, her iki 
gözden beyne gönderilen bilgiler arasında farklılık 
oluşur. Bu durumda beyinde ideal görüntü oluşturu-
lamaz ve göz tembelliği gelişir. Göz tembelliği, erken 
yaşlarda saptanıp tedavi edilmezse görme derece-
sinde azalmaya sebep olur, ileri yaşlarda uygulanan 
klasik tedavi yöntemleri, göz tembelliğinin yol açtığı 
görme kaybını geri getirmekte yetersiz kalmaktadır.  

23. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Görme sadece gözlere bağlı bir durum değildir.

B) Şaşılık görme algısını olumsuz etkilemektedir.

C) Görme için gören iki göz yeterlidir.

D) Görme merkezi beyinde bulunmaktadır.

E) Görme yetisi için iki göz birlikte hareket etmelidir.

24. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Nesnel ifadelerden yararlanılmıştır.

B) Örneklemeye başvurulmuştur.

C) Genelden özele bir anlatım sergilenmiştir.

D) Karşılaştırmalardan yararlanılmıştır.

E) Neden-sonuç cümleleri kullanılmıştır.
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25 – 26. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Bileşimindeki maddeler ve bu maddelerin oranları 
tüketici talebine ve üretim bölgesine göre farklılık 
gösterse de dondurmanın maddenin üç halini bir 
arada bulunduran ilginç bir yapısı var. Gaz halde 
hava kabarcıkları, sıvı halde tamamen donmamış 
süt ve katı halde buz kristalleri dondurmanın bile-
şenleri arasında yer alıyor. İçeriğinde bol miktarda 
süt ve süt ürünleri bulunan dondurmanın besin de-
ğeri hayli yüksek. Sütte süt şekeri vardır, fakat bu şe-
ker dondurmaya tadını vermeye yetmez bu nedenle 
dondurmaya şeker  ilave edilir. Tat alma reseptörleri 
soğuk gıdalara karşı daha az duyarlı olduğundan bu 
gıdalara daha çok şeker ilave edilir. Dondurmanın 
tadının oda sıcaklığına gelince yani eriyince daha 
şekerli hissedilmesi de bu yüzdendir. Benzer bir du-
rum gazlı içeceklerde de yaşanır. Genellikle soğuk 
tüketilen gazlı içecekler oda sıcaklığına getirilerek 
içildiğinde daha çok şeker tadı alırız.

25. Bu parçada dondurma ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Soğuk gıdaların daha tatlı olduğuna

B) Maddenin farklı hallerinde bulunduğuna

C) Besin değerinin oldukça yüksek olduğuna

D) Süt şekerinin yeterli gelmediğine

E) Dondurmanın eriyince daha tatlı olduğuna

26. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) İçtenlik söz konusudur.

B) Eleştirel bir tutum sergilenmiştir. 

C) Benzerliklerden söz edilmiştir. 

D) Onaylayıcı ifadelere yer verilmiştir. 

E) Öznel bir bakış açısı vardır.

27 – 30. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Her soruyu birbirinden bağımsız olarak çözünüz.

Ahmet, Bilal, Cezmi, Derya ve Eymen  adlı üniversi-
te öğrencilerinin başarısız oldukları K, L, M, N ve P 
dersleri ile sınıf düzeyleri 1, 2, 3, 4’tür. Bunlarla ilgili 
şunlar bilinmektedir:  
• Her öğrencinin başarısız olduğu en az bir ders 

vardır.

• Her sınıf düzeyinde başarısız öğrenci bulun-
maktadır.

• Dersler sadece bir sınıf düzeyinde okutulmuştur.

• Ahmet iki farklı dersten iki farklı yılda başarısız 
olmuştur.

• Bilal 1. ve 3. sınıf derslerinden başarısız ol-
muştur. Bilal’in başarısız olduğu derslerden biri 
M’dir.

• N dersi 3. sınıf düzeyinde okutulmaktadır.

• L ve P dersi 4. sınıf düzeyinde okutulmaktadır.

• Derya 4. sınıf derslerinden başarısız olmuştur.

27. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-
likle doğrudur?

A) Cezmi iki dersten başarısız olmuştur.

B) K dersi 2. sınıflarda okutulmaktadır.

C) Eymen K dersinden başarısız olmuştur.

D) M dersi 1. sınıflarda okutulmaktadır.

E) L dersi 3. sınıflarda okutulmaktadır.

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-
likle yanlıştır?

A) Bilal en az üçüncü sınıfta okumaktadır.

B) Cezmi en az ikinci sınıfta okumaktadır.

C) Eymen en az birinci sınıfta okumaktadır.

D) Eymen en az üçüncü sınıfta okumaktadır.

E) Ahmet en az üçüncü sınıfta okumaktadır.
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29. I. Ahmet
II.  Cezmi 

III.  Eymen

Bu öğrencilerden hangileri 2. sınıf derslerinden  
başarısız olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I. ve II.

D) II. ve III. E) I. II. ve III.

30. Eymen’in aldığı dersi başka hiç kimse almamışsa 
Eymen aşağıdakilerden hangi dersi almış olabi-
lir?

A) K B) L C) M D) N E) P

31. 
:

: .

3
1 2 1

3 2 2
1 2

-

- c m

işleminin sonucu kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

32. ,
, ,

, . ,0 02
0 2 0 2

1
0 2 0 13+
+

işleminin sonucu kaçtır?

A) 80
1  B) 60

1  C) 40
1  D) 20

1  E) 1

33. Rakamları toplamının 7 katına eşit olan 2 basa-
maklı kaç doğal sayı vardır?

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

34. A

B

C

D

E

F

1

2

2

3

3

3

5

Şekilde bir sayının bölen listesi verildiği-
ne göre, A kaçtır?

A) 120 B) 180 C) 240 D) 270 E) 540
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35. (n – 3)! + (3 – n)! + n!

işleminin sonucu kaçtır?

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

36. 123124 123

Yukarıdaki bölme işleminde bölüm ile kalanın 
toplamı kaçtır?

A) 1003 B) 1002 C) 102 D) 101 E) 11

37. 4 < x < 5 olmak üzere,

|x – 4| + |5 – x|

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) –1 B) x C) 1 D) –x E) x – 9

38. a2 < a olmak üzere,

a3x – 5 < a4x – 8

olduğuna göre, x’in en büyük tam sayı değeri 
kaçtır?

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

39. 5x – [3x – (2x – 3)] = 13

denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4

40. (–2)0 + (–3–1)–2 – (–1)5 + (–1)4

işleminin sonucu kaçtır?

A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8
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41. ( )2 5 3 52 44- + -^ h

işleminin sonucu kaçtır?

A) 5  B) 1 – 5  C) 2 5   – 5

D) 1 E) 5 – 2 5

42. .
x xy y
x xy y

y xy x
x xy y

2 5 3
6

2
2

2 2

2 2

2 2

2 2

+ -
+ -

+ -
+ -

ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) 1 B) x + y C) x + 3y

D) 2x – y E) –1

43. b
a

c
b

2
3

2
1= =

a – b + c = 60

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 30 B) 33 C) 36 D) 42 E) 45

44. ax + 4y = 9

9x + ay = 6

denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme ol-
duğuna göre, a’nın alabileceği en küçük değer 
kaçtır?

A) –6 B) –4 C) 4 D) 6 E) 9

45. 5
4 ’i su ile dolu iken bir kabın içindeki suyun yarısı 

kullanılırsa kabı doldurmak için 12 lt su gerekiyor.

Buna göre, kabın tamamı kaç lt su olur?

A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 20

46. Bir babanın bugünkü yaşı oğlunun bugünkü yaşının 
5 katıdır. 

Oğlu babanın bugünkü yaşına geldiğinde, baba 
54 yaşında olacağına göre, babanın bugünkü 
yaşı kaçtır?

A) 24 B) 25 C) 27 D) 30 E) 35



Diğer sayfaya geçiniz.12

e
v

re
n

s
e

l 
il

e
ti

ş
im

 y
a

y
ın

la
rı

GY - 1KPSS / GYGK

47. Bir işi Gülşah ve Tolga 10 günde, Gülşah ile Nilgün 
15 günde, Tolga ve Nilgün 18 günde bitirmektedir.

Üçü birlikte işi kaç günde bitirirler?

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

48. V
1 

= 100 km/sa V2 
= 90 km/sa

A B C

Arkadaki araç, öndeki araca C’de yetişiyor. 

|AB| = 60 km olduğuna göre, |BC| kaç km’dir?

A) 280 B) 360 C) 420 D) 480 E) 540

49. Bir sınıfta öğrencilerin %40’ı erkektir. Erkeklerin 
%25’i matematik dersinden başarılıdır.

Bu sınıfta 24 kız öğrenci olduğuna göre, mate-
matikten başarısız erkek öğrenci sayısı kaçtır?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20 E) 24

50. 12 kg un,

3 kg tuz,

10 kg yağ

karıştırılarak hamur hazırlanıyor.

Buna göre, hazırlanan hamurun yağ yüzdesi, tuz 
yüzdesinden kaç fazladır?

A) 28 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40

51. A, B bir küme ve A ⊂ B olmak üzere,

s(A) = 4, s(B) = 9

olduğuna göre, s(A∪B) + s(A∩B) toplamı kaçtır?

A) 14 B) 13 C) 9 D) 5 E) 4

52. A, B, C, D, E, F gibi 6 farklı seçmeli dersten, B, D, F 
dersleri aynı saattedir.

Buna göre, derslere girme şartı ile 6 dersten 3’ü 
kaç farklı şekilde seçilebilir?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 15 E) 20
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53. : ,f R R2
3 2– "' 1

f x
x

x
x

5 10
2 3

2 3
2 1-

- = -
- +c m

olduğuna göre,  f(10) kaça eşittir?

A) 60
61  B) 50

51  C) 30
31  D) 10

11  E) 5
6

54. 132015 / x(mod4)

olduğuna göre, x’in en küçük doğal sayı değeri 
kaçtır?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) 4

 

55. ve 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevap-
layınız.

Bir GSM hattı için operatör 2 tarife sunmaktadır.

I. tarife:

Aylık 80 TL her yöne sınırsız konuşma

II. tarife:

Aylık 20 TL sabit ücret ve her yöne dakikası 10 ku-
ruştur.

İnternet ve SMS her iki pakette de yoktur.

55. Aylık kaç dakikaya kadar II. tarife hesaplanır?

A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 700

56. Aylık 500 dakika görüşen biri I. tarifeyi seçtiğin-
de, II. tarifeye göre kaç TL fazla ödemiş olur?

A) 5 B) 6 C) 10 D) 12 E) 15

57. A

D

E C

50°

B

[DE] ⊥ [BC]

|AB| = |DC|

|BE| = |EC|

°m EDC 50=^ h%

m ABC^ h%  açısı kaç derecedir?

A) 50° B) 60° C) 65° D) 70° E) 75°
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58. D E C

B

8 cm

A

ABCD paralelkenar

A(ABCD) = 48 cm2 olduğuna göre, Ç(ABCD) kaç 
cm’dir?

A) 30 B) 28 C) 26 D) 24 E) 20

59.   

A

S
1

O
2

S
2

O
1

B

C

S
1 

ve S
2
, O

1
 ve O

2
 merkezli yarım dairelerin alanları 

olmak üzere,

S
1
 = 72π cm2

S cm2
25

2
2r=

Buna göre, |BC| uzunluğu kaç cm’dir?

A) 10 B) 13 C) 15 D) 26 E) 30

60. 6 cm

Kuşak2 cm

1
2
3

Şekilde silindirin etrafına kuşak sarılacaktır. 

Buna göre kuşağın alanı kaç cm2 olmalıdır?

A) 16π B) 20π C) 24π

D) 20 E) 24
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1. İlk Türk devletleri dönemine ait yapılan araştırmalar-
da bu devletlerin taşınması kolay olan eşyalar yap-
tıkları görülmüştür. 

Türklerin bu tercihlerinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Türklerin çevredeki malzemelere göre eser ver-
meleri

B) Dinî inançların sınırlanması

C) Ticari değerinin yüksek olması

D) Göçebe yaşamın gereği

E) İklim şartları

2. Afganistan ve Pakistan coğrafyasında 963 - 1183 
yıllar arasında hüküm sürmüş Türk devleti aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Karahanlılar  B) Gazneliler

C) Babür Devleti  D) Eyyübiler

    E) Tolunoğulları

3. I.    Pasinler Savaşı

II. Kösedağ Savaşı

III. Miryokefalon Savaşı

yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları 
ile Bizanslılar arasında meydana gelen savaşlar 
arasında yer alır?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

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

4. Osmanlı’da yeniçeri ocağı ilk kez aşağıdaki han-
gi padişah döneminde kurulmuştur?

A) Orhan Gazi  B) II. Murat

C) I. Murat  D) II. Mehmet

  E) Osman Gazi

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askeri sınıfı 
içerisinde yer alan kapıkulu piyadeleri arasında 
yer almaz?

A) Yeniçeri Ocağı

B) Cebeci Ocağı

C) Top Arabacıları Ocağı

D) Akıncılar

E) Humbaracı Ocağı

6. 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait “Mir’atül Mema-
lik” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seydi Ali Reis

B) Ali Kuşçu

C) Piri Reis

D) Matrakçı Nasuh

E) Takiyüddin Mehmet

7. “Bağdat Fatihi” unvanıyla da anılan Osmanlı padi-
şahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Mehmet B) I. Süleyman

C) I. Selim D) IV. Murat

E) IV. Mehmet
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8. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı 
devlet yönetimini olumsuz etkileyen olaylar ara-
sında yer almaz?

A) Balkanlarda çıkan milliyetçi isyanlar

B) Rüşvet ve iltimasın artması

C) Halkın vergi yükünün artması

D) Yeniçerilerin asi tavırları

E) Beşik ulemalığı sistemi

9. Osmanlı Devleti, Lale Devri ile birlikte Avrupa’da ilk 
kez geçici elçilikler açmış, ilk Türk matbaasını kur-
muş, yabancı eserleri Türkçeye tercüme ettirmiştir.

Bu bilgiye göre,
I. Osmanlı, kendini Avrupa’dan üstün görmek-

ten vazgeçmiştir.

II. Osmanlı, eğitimde modern metotlar deneme-
ye başlamıştır.

III. Avrupalı devletler Osmanlı elçisini ülkelerine 
de istememişlerdir.

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti için 
söylenebilir?

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

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

10. Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilali’nin Os-
Osmanlı Devleti’ne etkileri arasında gösterile-
mez?

A) Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ilanı

B) Kanun-i Esasi Anayasası’nın ilanı

C) Meşrutiyet’in ilanı

D) Balkan uluslarının isyan etmesi

E) Sened-i İttifak sözleşmesi

11. Avrupalı devletler 19. yy. boyunca Osmanlı Dev-
leti’nde yaşayan azınlıklarını bahane ederek azınlık-
lar için reform yapılması adına Osmanlı Devleti’ne 
baskı uygulamalarına rağmen Osmanlı’daki Tanzi-
mat ve Meşrutiyet dönemindeki yenilik hareketlerine 
karışmamışlardır. 

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupalıların azınlıkların haklarından vazgeçme-
meleri

B) Azınlıkların haklarını bahane ederek Avrupalı 
devletlerin Osmanlı’nın iç işlerine karışmak iste-
meleri

C) Osmanlı’daki insan haklarını yeterli görmeleri

D) Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki anlaşmaz-
lıkları

E) Osmanlıyı Avrupa devleti olarak görmeleri

12. Osmanlı Devleti’nde görülen aşağıdaki gelişme-
lerden hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisi olma-
mıştır?

A) Yunan isyanı

B) Meşrutiyet’in ilanı

C) Islahat Fermanı

D) Trablusgarp’ın işgali

E) Tanzimat Fermanı’nın ilanı

13. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi aşa-
ğıdaki gelişmelerden hangisinde kararlaştırılmış-
tır?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması

B) Paris Barış Konferansı

C) Sykes - Picot Antlaşması

D) Londra sözleşmesi

E) Versay Antlaşması
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14. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in 9. 
Ordu müfettişliğine atanmasında etkili olmamış-
tır?

A) İttihatçı olmaması

B) Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın Mustafa Kemal’i 
İstanbul’dan uzaklaştırarak onu etkisizleştirmeye 
çalışmaları

C) Mustafa Kemal’in askerlikteki başarıları

D) Millî Mücadele’yi başlatmak

E) Mustafa Kemal’in padişahın güvenini kazanması

 

15. Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi-
nin belirlendiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erzurum Kongresi kararları 

B) Havza Genelgesi kararları

C) Amasya Genelgesi

D) Misak-ı Millî kararları

E) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

16. TBMM’yi uluslararası alanda tanıyan ilk devlet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ermenistan B) Rusya

C) Afganistan D) Fransa

E) İtalya

17. Eskişehir-Kütahya savaşlarından sonra;
I. Mustafa Kemal’e süresiz olarak TBMM’nin ya-

sama-yürütme yetkilerinin verilmesi,

II. Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarılması,

III. Meclisin Kayseri’ye taşınması

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I ve III

18. Tarihe Subaylar Savaşı olarak da geçen savaş 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. İnönü Savaşı

B) Sakarya Savaşı

C) I. İnönü savaşı

D) Eskişehir-Kütahya Savaşı

E) Büyük Taarruz

19. I. Sakarya Savaşı
II. II. İnönü Savaşı

III. Eskişehir-Kütahya Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangileri İtilaf Devletleri 
arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkarmıştır?

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

D) I ve II E) I, II ve III
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20. Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen;
- Cumhurbaşkanı seçilmesi,

- Kabine sistemine geçilmesi

uygulamaları aşağıdaki gelişmelerden hangisinin 
göstergesi olamaz?

A) Devlet başkanlığı sorununun çözümlendiğinin

B) Meclis hükûmeti sisteminden vazgeçildiğinin

C) Ulusal egemenliğin gerçekleştiğinin 

D) Laiklik anlayışının benimsendiğinin

E) Devlet rejiminin belirlendiğinin

21. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan milliyetçilik 
ilkesi ile ilişkilendirilemez?

A) Kabotaj Yasası’nın ilanı

B) Kapitülasyonların kaldırılması

C) Cumhuriyetin ilanı

D) Tevhid-i Tedrisat Kanunun’un kabulü

E) Yabancı işletmelerin satın alınması

22. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk 10 yılı içerisinde ger-
çekleşen ekonomik kriz, aşağıdaki ilkelerden 
hangisinin uygulanmasını gerekli kılmıştır?

A) Milliyetçilik B) Halkçılık

C) Devletçilik D) İnkılapçılık

E) Laiklik

23. -  Şeyh Sait Ayaklanması
- Menemen Olayı

- Atatürk’e Suikast girişimi

Yukarıdaki olayların ortak noktası aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?

A) Atatürk’e muhalefet olan kesim tarafından çıka-
rılması

B) İngilizler tarafından desteklenmesi

C) Rejime karşı olmaları

D) Şeriat rejimi istemeleri

E) Üç olayında Türk ordusu tarafından bertaraf edil-
mesi

24. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döne-
minde gerçekleşmemiştir?

A) Nüfus mübadelesi sorununun çözülmesi

B) Balkan Antantı’nın imzalanması

C) Tüm dış borçların ödenmesi

D) Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

25. “Kara Perşembe” olarak bilinen olay hangi ülkede 
başlayarak dünyaya yayılmıştır?

A) ABD B) İngiltere

C) Japonya D) Fransa

E) Almanya
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26. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın so-
nuçlarından biri değildir?

A) Almanya’nın ikiye bölünmesi

B) Soğuk Savaş’ın başlaması

C) Birleşmiş Milletler’in kurulması

D) Musul’un Irak’a bırakılması

E) Nazizm’in yıkılması

27. Kıbrıs Barış Harekâtı aşağıdaki tarihlerden han-
gisinde gerçekleştirilmiştir?

A) 1970 B) 1950

C) 1974 D) 1980

E) 1960

28.   Hız (km/s)

1600

1200

800

400

IV VIIIIII
Yukarıdaki grafikte Türkiye etrafındaki turlarını aynı 
anda başlayıp, aynı anda tamamlayan beş uçağın 
hız grafiği verilmiştir. (Uçakların yerden yükseklikleri 
aynıdır.)

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A)  V. uçağın Türkiye’nin en güneyine uzaklığı en faz-
ladır.

B)  II. ve IV. uçakların en güneyine uzaklıkları aynıdır.

C) III. uçak Türkiye’nin 36 Kuzey enlemine en yakın-
dır.

D) I. uçağın katettiği yol V. uçaktan daha kısadır.

E)  II. uçak Türkiye’nin en güneyinde yer alan enle-
me I. uçaktan daha yakındır.

29. Türkiye’nin jeolojik geçmişi ve değişimi konusunun 
işlendiği bir derste Ulutaş öğrencilerinden konuyla 
ilgili ipuçları vermelerini istemiştir.

Sultan: Depremlerin dağılışı 

Cemre: Zonal toprak türleri ve kalınlıkları

Berk: Sıcak su kaynaklarının sıcaklığı ve bileşimi

Efe: Akarsu rejimleri

Berra: Taş kömürü ve linyit yataklarının dağılışı,

cevaplarını almıştır.

Buna göre öğrencilerden hangisi öğretmenin is-
tediği ipucu olabilecek doğru cevabı vermemiş-
tir?

A) Sultan B) Cemre C) Berk

D) Efe E) Berra

30. Ülkemizdeki volkanik dağların fazla aşınmaya uğra-
madığı görülmektedir.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yakın bir jeolojik zamanda meydana gelmeleri

B)  Dağların kırıklı bir yapıya sahip olmaları

C)  Eski jeolojik zamanlarda meydana gelmeleri

D)  Ülkemizin bir yarımada ülkesi olması

E)  Ülkemizde akarsu ağının yetersiz olması

31. Fiziksel ve kimyasal süreçler sonucu eriyebilir ka-
yaçların aşınması olayına karstlaşma, bu süreç so-
nucu meydana gelen yüzey ve yer altı şekillerine de 
karstik şekiller adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan 
karstik oluşumlardan biri değildir?

A)   Cennet – Cehennem Obrukları                              

B)   Tefenni Ovası

C)   Kestel Gölü                          

D)   Dim Mağarası

E)   Kapıdağ Yarımadası



Diğer sayfaya geçiniz.20

e
v

re
n

s
e

l 
il

e
ti

ş
im

 y
a

y
ın

la
rı

GK - 1KPSS / GYGK

32.  

Yukarıda fön rüzgârının oluşumu gösterilmiştir. Bu 
rüzgâr daha çok Doğu Karadeniz’de etkili olmakta-
dır.

Aşağıdakilerden hangisi fön rüzgârının ortaya çı-
kardığı sonuçlardan değildir?

A)  Kar erimelerine sebep olur.

B)  Yazın bazı ürünlerin yanmasına sebep olur.

C)  İlkbaharda heyelan olaylarını azaltır.

D)  Ürünlerin daha önce olgunlaşmasını sağlayabilir.

E)  Kışın daha ılık bir hava oluşturur.

33. Ülkemizde toprak çeşidinin fazla olması, tarım ürün-
lerinin çeşitliliğini de artırır.

Buna göre, toprak türleri ile Türkiye’deki tarım 
ürünleri arasındaki ilişki dikkate alındığında, aşa-
ğıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?

          Toprak çeşidi                    Tarım ürünü      _________________ ____________

A)  Kestane rengi bozkır Buğday

B)  Vertisol   Ayçiçeği

C)  Terra rossa  Turunçgil 

D)  Kireçsiz orman  Kivi

E)  Podzol   Muz

34. 1923-1963 yılları arasında Türkiye’de nüfusu artırıcı 
yönde politika izlenmiştir.

Bu politikanın izlenmesinde;
I.  Kadın nüfusun az olması

II.  Savaşlara bağlı olarak genç nüfus oranının az 
olması 

III.  Fazla nüfusun siyasi bir güç olarak görülmesi

IV.  Ülke dışından olan göçlerin fazla olması

olgularından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve II

D) II ve III E) III ve IV 

35. Aşağıda verilen göç doğrultularından hangisi ül-
kemiz içinde gerçekleşen genel doğrultulardan 
biri değildir?

A)   İç kesimlerden kıyılara 

B)   Köyden kentlere 

C)   Doğudan batıya

D)   Kasabalardan köylere  

E)   Küçük kentlerden büyük kentlere

36. Arazi kullanım planlaması Türkiye’de tam anlamı ile 
uygulanamamaktadır. En değerli tarım alanlarımız 
havaalanı, fabrika ve ekspres yollarla ekim yapıla-
maz hale getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde yanlış arazi kulla-
nımına örnek verilecek bir durum bulmak daha 
zordur? 

A) Hakkâri B) Çukurova C) Sakarya Ovası

D) Bursa E) Manisa


