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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Genel Yetenek Testi
1.

GENEL YETENEK TESTİ

Günlük dilde bir şeyin mührünün sökülmemesi, o şeyin
hiç kullanılmamış olması anlamındadır. Buna göre mührü sökülmemiş kelimeler kullanmak, daha önce kullanılmamış ifadeler kullanmaktır.

6.

(Cevap C)

“Eserler vermesi ve çeşitli sergiler yapması” ne tür çalışma yaptığını gösterir. “Sergilerin büyük yankı uyandırması” ilgiyi gösterir. “Samimi ve akıcı uslubu” anlatım özelliklerini bildirir. “Hayata gözlerini yumması” öldüğünü
gösterir. Ancak Türk tarihine niçin ilgi duyduğuyla ilgili
bilgi yoktur.
(Cevap D)

Kaplan Akademi
2.

III. cümlede yalnızca bir durum tespiti yapılmıştır. Bu da
toplumda yabancı dil öğrenmenin yabancı dille eğitimden geçtiği düşüncesidir. Ancak bu düşüncenin haklılığını destekleyecek nitelikte bir ifade yoktur.

7.

Her parçada da teknolojiden söz edilmiş ancak farklı yönler
ele alınmıştır.

(Cevap E)

I. cümlede, kuşların zararlı böceklere düşman oldukları
söylenmiş ancak bu düşmanlığın sebebi belirtilmemiştir.
Buna göre, A seçeneğindeki açıklama yanlıştır.
(Cevap A)

4.
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(Cevap C)

3.

Lisans

Kesin olarak ulaşılabilen bir yargıda özellikle bulunan ifadenin soru öncülünde yer alması gerekir. Olası sonuçlar
burada cevap olamaz. Cümlede “diğerlerine göre” denildiği için “Buzlanmayla mücadelede, tuz kullanımından
başka yöntemler de vardır.” ifadesine kesin olarak ulaşılabilir.

8.

Fotoğrafın sözcüklerden farklı olarak haberle ilgili yorumu okura bırakması, parçaya göre fotoğrafsız haberciliğe foto haberciliğin bir üstünlüğüdür. Buna göre B seçeneğindeki cümle aradığımız ifadedir.
(Cevap B)

9.

Parçada geçen “Gordion’un hemen yakınında” ifadesinden Frigler’in yaşadıkları yer hakkında bilgi sahibi olunabilir.
(Cevap D)

5.

Parçada, bazı yanlışların sorgulanmadan devam ettirilmesinden yakınılmaktadır. Bu yanlışlıkların en açık örneğinin de kültürel alanda yapılan bazı uygulamalar olduğu anlatılmaktadır. Buna göre, parçada vurgulanmak istenen düşüncenin Batı’ya karşı oluşturulmaya çalışılan
imajın yanlışlığı olduğunu söyleyebiliriz.

Kaplan Akademi

(Cevap A)

10.

B → “--- kaplardaki kabartma süslemeleri ---”
C → “--- bronz kazan koyup ---”
D → “--- ahşap masalar, sehpa ve paravanlar ---”
E → “Sedir ve ardıçtan yapılma ---”
Parçada, Firiglerin savaş tekniklerini ilişkin bir bilgi yoktur.

(Cevap E)

(Cevap A)
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Genel Yetenek Testi
11.

Lisans

Parçada sıra dışı bir durum belirtilmiş ve zihnin artık bu
durumdan bağımsız olamayacağı; beyni yönlendireceği
söylenmiştir. Buna göre parçada anlatılmak istenenin B
seçeneğindeki yargı olduğunu söyleyebiliriz.

16.

3  3 16
=
3
2

16
3=
3
2

=
3  3 8 2 3 bulunur.

(Cevap A)

12.

A seçeneğinde değinilen durum X. cümlede, B seçeneğine değinilen durum V. cümlede, D seçeneğinde değinilen durum V. cümlede, E seçeneğinde değinilen durum
III. cümlede yer almaktadır. Buna göre C seçeneğinde
söz konusu olan duruma parçada değinilmemiştir.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

17.

a - b = 2 ise
b - a = - 2 dir.

3a − b 3 2
2
4
3=
81 bulunur.
=
= 32 +=
3b − a 3−2

(Cevap E)

(Cevap C)
18.

EBOB(a, b) = 1
ise, EKOK(a, b) = a : b = 100
100 = 1 : 100 = 4 : 25 = 25 : 4 = 100 : 1

13.

Parçanın son cümlesinde “Bundan dolayı ait olduğumuz
çağda ‘kimlik’ sorunu biraz daha derinlere gitmektedir.”
ifadesiyle bulunduğumuz çağda kimlik sorununun derişleşme nedeninin bir önceki cümlede yer aldığı sezdirilmiştir. IX. cümlede soru öncülünde verilen durumun nedeni belirtilmiştir.
(Cevap E)

14.
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olmak üzere 4 farklı (a, b) sıralı ikilisi vardır.
(Cevap A)

19.
3 beyaz
5 mavi

Torbadan çekilen bilyenin mavi olma olasılığı p (M) =

Kişi eğer “bir şeyi kendi açtığı pencereden görüyorsa”
bu ifadede geçen “kendi” sözcüğünden kişisellik anlamı
çıkartılabilir. O halde sadece seçeneklerde “kişisellik” ifadesi veya bu ifadeyle alakalı bir ifade aranırsa karşımıza
sadece A seçeneği çıkar.

Zarın en az 2 gelme olasılığı
Ör: u $1, 2, 3, 4, 5, 6 . " p (A) =

5
8

5
6

Bu durumda torbadan çekilen bilyenin mavi ve zarın en
az 2 gelme olasılığı

(Cevap A)

p (M) : p (A) =

5 5 25
: =
bulunur.
8 6 48

15.

Virgül, bir isimden önce gelen adlaşmış sıfatlardan sonra kullanılırsa cümlenin anlam belirsizliği giderilmiş olur.
A seçeneğinde virgül bu amaçla kullanılmıştır. “Genç”
ifadesi adlaşmış bir sıfattır (genç adam). Eğer virgül bu
cümlede kaldırılırsa bu cümlede anlam belirsizliğinden
doğan anlatım bozukluğu olur. Cümlede biri varmış “genç
çocukla” çarşıya gitmeye karar vermiş anlamı çıkar ya
da “genç biri” çocukla çarşıya gitmeye karar vermiş anlamı ortaya çıkar.

Kaplan Akademi

(Cevap E)

20.

a, b, c tam sayı,
a < a ise a < 0 olur.
a : b < 0 ve a < 0 ise b > 0 olur.
b + c < 0 ve b < 0 ise c < 0 olur.

a=–

b=+
c = – bulunur.

(Cevap D)

(Cevap D)
3
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Genel Yetenek Testi
Grup 100x kişi olsun.

24.

F

B

a

b

a + b = 80x
b + c = 70x
a + b + c = 100x
Z

3 + 1+ 3 + 1+ 3
molalar dışında 3 + 3 + 3 = 9 saat
mola mola

c = 20x

Grupta yalnız basket oynayan c = 20x grubun (100x)
% 20 sidir.
(Cevap A)

çalışmış olurlar.
(Cevap C)

25.

3 kamyonla

a seferde taşınıyor

4 kamyonla

a – 2 seferde taşınıyor

T.O

4 (a - 2) = 3 : a
4a - 8 = 3a
a=8

3 kamyonla

8 seferde taşınıyor

6 kamyonla

x seferde taşınıyor

T.O

6:x = 3:8
24
= 4 sefer bulunur.
x=
6

Salı günü doğan bir bebek ilk yaş gününü 365 gün sonra kutlar.
365

7

35

Salı

Çarşamba

52

0

1

15
14
1
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22.

A bölümünde 5 saat çalışıp 1 saat mola veriliyor. A bölümündeki işçilerin 2. molayı verdikleri an ise başladıktan
11 saat sonradır.
Bu 11 saat boyunca B bölümünde çalışanlar,

80x

c

Kaplan Akademi

21.

Lisans

Çarşamba günü kutlar.
(Cevap D)

26.

AD =

(Cevap D)
2

=
=

12 + (1 + 2 )

2

1+ 1+ 2 2 + 2
4+2 2

1+ 2

AD
23.

4v
A
v

t
t+3

B

AB = 4v : t
AB = v : (t + 3)
4v : t = v : (t + 3)
4v : t = v : t + 3v
3v : t = 3v
3v
t=
3v
t=1

=

4+2 2
= 4 + 2 2 bulunur.
1

(Cevap A)

Kaplan Akademi

BC

27.

Hızı az olan araç t + 3 saatte gideceği yere ulaşacaktır.
1 + 3 = 4 saat bulunur.
(Cevap D)

11 isabetli atış sonunda hepsini 3 lük atılsa bile en fazla
33 puan toplanabilir. Yani Murat’ın maç sonunda toplam
puanı 34 olamaz.
(Cevap E)

4
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2 : x + 3 : (11 - x) = 27
2x + 33 - 3x = 27
33 - x = 27
33 - 27 = x
x = 6 bulunur.

29.

(Cevap C)

Murat x tane 3 lük, y tane 2 lik ve z tane 1 lik atmış olsun.
3x + 2y + z =
30
x+y+z=
11

z = 1 , y = 1 alındığında x = 9 bulunur.
Murat en fazla 9 üçlük atış yapmıştır.
(Cevap D)

d
c
b
a

z

y

x

Kaplan Akademi

30.

Kaplan Akademi

11 atışın x tanesini 2 lik atsın 11 - x tanesini 3 lük atmıştır.
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28.

Lisans

12

t
18

a + b + c + d = 12
x + y + z + t = 18
Şeklin çevresi
a + b + c + d + x + y + z + t + 18 + 12
14444444244444443 144444424444443
12

= 60 cm bulunur.

18

(Cevap D)
5
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Genel Yetenek Testi
1.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Türk devletlerinde genel olarak batıya ilerledikçe başkentler batıya kaydırılmıştır. Bunun temel sebebi batı yönündeki fetihleri daha iyi kontrol etme düşüncesidir.

6.

(Cevap E)

Lisans

Söz konusu toplantı Sivas Kongresi’nden yaklaşık iki ay
sonra yine Sivas’ta yapılmıştır. Komutanlar toplantısı olarak bilinen bu toplantı sonucu Meclisin İstanbul’da toplanmasının zaruri olduğu ve Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul dışında kalmasının uygun olduğu belirtilmiştir.

2.

I. İskân politikası; Fethedilen yerlere Türkmenlerin yerleştirilmesini ifade eder. Buna göre, Türk dervişlerinin
batıya yerleşmeleri iskân politikasıyla doğrudan ilgilidir.
II. Tehcir politikası; Tehcir göç ettirme anlamına gelmektedir. Devlete karşı suç işleyen bir grubun, bulundukları

Kaplan Akademi

(Cevap A)

7.

yerden zorla göç ettirilmesini ifade eder. Buna göre; Türk
dervişlerinin herhangi bir suç işlediği ve buna bağlı olarak göçe tabi tutulduğu söylenemez.
III. Yatay hareketlilik; Bir ülkede bir bölgeden diğer bir böl-

Soru kökünde bahsedilen basın kurumu Anadolu Ajansı’dır. Ajans, ulusal hareketin halka ve dünyaya duyurulması için gazete çıkarmanın yetersiz görülmesi üzerine
Halide Edip Adıvar’ın tavsiyesi üzerine kurulmuştur.
(Cevap B)

geye yapılan göç hareketidir. Buna göre Türk dervişlerinin bulundukları yerden daha batıya göç etmeleri yatay
bir hareketliliktir.

3.

Farabi veya Batı’da bilinen adıyla Alpharabius, 870–951
yılları arasında yaşamış büyük bir filozof ve bilim adamıdır. Aristo’nun temel eserlerinin birçoğunu Arapça’ya çeviren ve daha iyi anlaşılmasını sağlayan Farabi bu sebeple Muallim-i Sani yani ikinci öğretmen olarak kabul edilmektedir. Erdemli devletin özelliklerinin anlatıldığı El-Medinetü’l Fazıla (Faziletli Şehir) ve İhsa’ül Ulûm (İlimlerin
Sayımı) gibi eserler Farabi’nin en çok bilinen eserleridir.
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(Cevap D)

8.

Halil Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Irak Cephesi’nde Kut’ül Amare’de İngiliz birliklerini yenilgiye uğrattı.
Osmanlı birçok İngiliz’i bu savaşta esir almıştır.
(Cevap D)

(Cevap D)
9.
4.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin açtığı cepheler
genel olarak üç grupta toplanmıştır: Saldırı, savunma ve
müttefiklere yardım için açılan cepheler. Galiçya Cephesi de müttefik Avusturya’ya yardım amacıyla açılan bir
cephedir. Bu cephede Ruslara karşı savaşılmıştır.

5.

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanmıştır. Kongrede alınan kararlar Kurtuluş Mücadelesi’nde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. Bu kongrede ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve “Vatan bir bütündür, parçalanamaz” ilkesi kabul edilmiştir. Böylece vatanın bütünlüğünün korunması
temel hedef olarak belirlenmiştir.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

(Cevap B)

Türkiye’nin Londra Konferansına davet edilmesi İtalya’nın
arabulucuğuyla gerçekleşmiştir. İtilaf Devletleri, hem Yunanistan’a zaman kazandırmak hem de Sevr Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek düşüncesiyle bu
teklifi olumlu karşılamışlardır. İtilaf Devletlerinin Türkiye’yi
Londra konferansına davet istemesinde, TBMM‘nin Rusya ile olan yakınlaşmasının verdiği endişe de etkili olmuştur.
(Cevap E)

10.

Padişah ve İstanbul Hükümetinin Anlaşma Devletleriyle
iş birliği yaparak Millî Mücadele’ye düşmanca tavır almaları ve Anlaşma Devletlerinin Lozan Barış Konferansı’na
TBMM Hükümetiyle birlikte İstanbul Hükümetini davet etmesi saltanatın kaldırılmasının temel sebeplerindendir.
Anayasa’dan laikliğe aykırı hükmün çıkarılması 1928 yılında gerçekleştiği için, 1922’de kaldırılan saltanata bir
etkisinin olması kronolojik olarak mümkün değildir.
(Cevap D)
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Genel Kültür Testi
11.

Lisans

1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu ile özel sektör teşvik edilmiş ancak Dünya Ekonomik Krizi’nin de etkisiyle özel
sektör yetersiz kalınca Devletcilik politikası ile I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmış ve iktisadi faaliyetler büyük oranda devlet eliyle yapılmıştır.

16.

(Cevap C)

Türkiye dış politika’da İngiltere ve Irak ile Musul Sorunu;
Fransa ve Suriye ile Hatay Sorunu yaşamıştır. Ancak
Rusya, yeni kurulan rejimini pekiştirmek ve sınırlarının
güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye ile iyi ilişkiler kurmuştur. Bu nedenle Rusya ile herhangi bir sorun yaşanmamıştır.

(Cevap C)

Kaplan Akademi

12.

17.

Tevfik Rüştü Aras, 1925-1939 yılları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapmış, Boğazlar meselesi ve Hatay Meselesi’nde önemli bir başarı sağlayan devlet adamıdır.
(Cevap E)

14.

Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu durum Türkiye’deki genç
ve aktif fay hatlarının (jeolojik yapı) yaygın olmasına bağlıdır. Ayrıca ülkemizde yaşanan deprem olaylarının dağılışına bakıldığında, bu durumun iklim koşulları, ortalama
yükselti, nüfus miktarı ve denize göre konum gibi özelliklere bağlı olmadığı görülür.

18.

19.

1982 Anayasası’nın 146. maddesi Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ile ilgili hükümler bildirmektedir. Buna göre,
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır ve yedek
üyelik uygulaması yoktur.
(Cevap B)

Kaplan Akademi

Sorudaki açıklamaya göre; dağlık bölge, seyrek nüfuslu
bölge ve maki bölgesi kavramlarına uyan, seçenekler
arasındaki yalnızca Menteşe Yöresi’dir. Çünkü bu yöre
hem dağlık (Menteşe dağları) hem seyrek nüfuslu, hem
de Akdeniz iklimi etkili olduğu için maki doğal bitki örtüsüne sahiptir.

Sorudaki açıklamaya göre geçim türü tarım yapan çiftçiler ancak kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bu yüzden geri kalmış tarım yöntemleri uygular (Uşak). Oysaki ticari amaçlı üretim yapan çiftçiler (İzmir) modern yöntemler uygular.
(Cevap D)

(Cevap D)

15.

Türkiye’de son yıllarda hızlı bir sanayileşme ve kentleşme hareketi göze çarpmaktadır. Bu durum beraberinde
birçok çevre sorununun da yaşanmasına neden olur. Ancak nöbetleşe ekim yapılması, toprağı dinlendirdiğinden
yanlış bir arazi kullanım örneği değildir.
(Cevap A)
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(Cevap D)

13.

Aslında sorudaki haritada verilen Karadeniz (I ve II numaralı) kıyılarındaki yerlerde de don olayı fazla görülmez.
Ancak bu yerlerde yaz kuraklığı yaşanmaz. Buna göre,
don olaylarına karşı dayanıksız olan ve yaz kuraklığı isteyen bir tarım ürünü Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki (III
ve IV numaralı) tarım alanlarında yetiştirilebilir.

20.

(Cevap A)

Ara seçim, TBMM üyeliklerinin en az %5’inin boşalması
halinde yapılan seçimdir. Bu seçim kararı TBMM tarafından verilmektedir. %5 in altında bir eksilme olursa da araseçim yapılabilir, ancak bu kararı TBMM’nin alabilmesi
için en az seçimlerden 30 ay geçmesi gerekir.
(Cevap E)
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Genel Kültür Testi
Kamu Denetçiliği Kurumu, 12 Eylül 2010 referandumu ile
kesinleşen Anayasa değişikliğiyle hukukumuza girmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin A, B, C ve D’de verilenler doğrudur. Ancak E’de verilen ifade yanlıştır. Çünkü Kamu Denetçiliği Kurumu, yargı kararlarını inceleme,
değerlendirme ya da denetleme yetkisine sahip değildir.
(Cevap E)

22.

26.

Dünya Bankası ve IMF Bretten-Woods ikizleri olarak bilinen iki önemli kuruluştur. Dünya Bankası da Bretton-Woods konferansıyla kurulmuştur.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

21.

Lisans

Hukuk kuralları, bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkileri düzenleyen, kamu gücüyle desteklenmiş,
uyulması zorunlu olan kurallardır. Bu kurallara uymamanın ceza, cebri icra, tazminat geçersizlik, iptal gibi maddi yaptırımları vardır. Ancak dışlama yani bir kimse bir
toplum veya bir düşünceyi yok sayma ilgilenmeme manevi bir yaptırımdır ve hukuki yaptırım türlerinden değildir.

27.

Özgürlük Heykeli Heykeltıraş Bartholdi ve Gustave Eiffel
tarafından 1886’da Fransa’da inşa edilmiş, Fransa tarafından ABD’ye hediye edilmiştir.
(Cevap E)

23.

Hısımlığın derecesini belirlemede en pratik yol doğum
sayısını belirlemektir. Bir kişinin torunu olabilmesi için iki
doğum olması gereklidir.
Biri çocuğunun doğumu, diğeri ise torununun doğumudur. Torunun oğlu ise üçüncü bir doğum gerektirdiğinden ve toplamda üç doğum olduğundan hısımlığın derecesi 3’tür. Burada kişiden üreyenler söz konusu olduğundan altsoy hısımlığı mevcuttur.
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(Cevap B)

28.

Nobel Barış Ödülü Alfred Nobel’in vasiyeti uyarınca her
yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba
sarfeden kişilere ya da kuruluşlara verilir. Norveç Nobel
Komitesi tarafından verilen ödüle 2019’da “barış ve uluslararası işbirliği yolunda harcadığı çabalardan dolayı” Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali’ye verildi.
(Cevap C)

(Cevap D)

Sosyal hayatta bireylerin günlük yaşamlarında nasıl davranmaları gerektiğini gösteren beşerî davranış kurallarına “görgü kuralları” denir. Bu kurallar insanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları
gösteren kurallardır. Örnek; yeme-içme, oturuş biçimi
(Cevap A)

25.

29.

Ozon tabakasının incelme sorununa çözüm bulabilmek
amacıyla 25 ülke tarafından imzalanan uluslararası anlaşma Montreal Sözleşmesi’dir.
(Cevap C)

Kaplan Akademi

24.

G-20, Avrupa Birliği ve dünyanın en büyük ekonomileri
arasında bulunan 19 ülkeden oluşan uluslar arası bir örgütlenmedir. Resmi olarak 1999 yılında kurulan G-20 üyeleri arasında İsrail bulunmamaktadır.

30.

(Cevap D)

G7 zirvesi her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. 2020 G7
Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak ülke ABD’dir.
(Cevap B)
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Genel Yetenek Testi
1.

GENEL YETENEK TESTİ

Parçanın her cümlesi anlatım açısından birbirinin devamı ol-

6.

Lisans

Cümle bitmediği için III. yere nokta koymak yanlıştır.

malıdır. Bu tür sorularda giriş, gelişme ve sonuç bölümleri-

(Cevap C)

nin özelliklerini bilmek önemlidir. Parçaya baktığımızda I, II
ve III. cümlelerin yerleri anlam akışlı açısından doğrudur. Lakin IV. cümlede “oluşan bu kirlilik” denilmiş fakat III. cümlede bu kirliliğin izi bulunmamaktadır. V. cümlede “Su kirliliği
gerektiği sezdirilmiştir. Dikkat edilirse IV. cümlede geçen
“oluşan kirlilik” ifadesi V. cümlede geçen “su kirliliği” ifadesiyle örtüşmektedir.
(Cevap E)

2.

Kaplan Akademi

oluşur.” ifadesi kullanılmış ve III. cümleden sonra gelmesi
7.

Parçanın son cümlesinde öne sürülen görüş toparlanmış ve
mesaj tek bir cümleyle ortaya konulmuştur. Buna göre, “Sanat yapıtı estetiğinin alanı doğal güzelin eşleştiğinden ayrılır.” yargısı parçada öne sürülen görüşlerden biri olarak alınabilir.
(Cevap A)

I. cümlede yargı kanıtlanamadığı için özneldir. II. cümlede
“en güzeli” ifadesiyle karşılaştırma yapılmıştır. III. cümlede
“Rumeli yakası seferinde …” ifadesiyle başlayan cümlede
güzergâhla ilgili bilgiler verilmiştir. V. cümlede “dilenci vapuru gibi” ifadesi bir benzetmedir. IV. cümle “dilenci vapuru”

8.

olarak anılması bir nitelemedir. Bu niteleme olumsuz bir ni-

lanılır. Öykülemede olaylar oluş sırasına göre verilmelidir.

teleme değildir. Çünkü olumsuzluk bildiren bir ifade kullanıl-

Cümleler türce farklıdır, örneğin “Gövdelerine açılan yarayı

mamıştır.

…” cümlesi girişik bileşik bir cümleyken “Hemen tepsiyi bir

(Cevap D)

Parçanın ilk cümlesinde “tarihi derinliği” ifadesiyle ve son
cümledeki “dünya uygarlığının tarihini..” ifadesiyle İstanbul’un “dünya için çok önemli bir kültürel birikime sahip olduğu” ifadesinden söz edildiğini anlayabiliriz.
(Cevap D)

4.

kenara bıraktı ve çocukları …” cümlesi bağlı bir cümledir. Yine parçada “dedi” yargısıyla işitme “… ıhlamur çiçeği koku-

www.kaplanakademi.com

3.

Parçada bir olay anlatılmıştır. Olay yazılarında öyküleme kul-

sunu yaydı” ifadesiyle koklama duyusuna seslenmektedir.
C seçeneğinde geçen tanık gösterme söz konusu değildir.
Tanık gösterme; konunun uzmanı bir kişinin konuyla ilgili görüşlerini parçada kullanmaktır. Anlatım biçimlerinden öykülemenin kullanıldığı parçalarda konu değil olay olduğu için
buradaki aktarma cümleler “tanık gösterme” değildir.
(Cevap C)

“Medeni cesareti ve şiddetli azmi sayesinde, bu kritik zamanlardaki seçimleriyle ülkesinin kaderini değiştirecektir.”
cümlesi tek yargıya sahip olduğu için basit ve yüklemi sonda olduğu için kurallı cümledir. “Daniel Day Lewis’in Ameri-

9.

ka Birleşik Devletleri Başkanı Lincoln’ü canlandırdığı filmde

Parçada geçen “--- 10-15 saniye içinde tam bitmiş” ifadesiyle A seçeneğine, “Baştan sona risk dolu ---” ifadesiyle B se-

iç savaş tüm ulusu ikiye ayırmıştır ve sert değişim rüzgârla-

çeneğine, “--- güzel görünen bir ürün tasarlamak ---” ifade-

rı estirmektedir.” cümlesi birden fazla yükleme sahip oldu-

siyle D seçeneğine, “--- deneyim gerektiren bir iştir ---” ifa-

ğu ve bu yüklemeler bağlaçla bağlandığı için bağlı cümle-

desiyle de E seçeneğine ulaşılabilir. Parçada C seçeneğiy-

dir.

le ilgili bir bilgi yoktur.

“Lincoln savaşı sona erdirmek, ülkeyi birleştirmek ve kölelicümleye sahip olduğu için bileşik cümledir. Parçada isim
cümlesi yoktur.
(Cevap C)

(Cevap C)
Kaplan Akademi

ğe son vermek için bir hareket planı tasarlar.” cümlesi yan

10.
5.

Parçada tamlayanı ile tamlananı arasına başka sözcükler

“--- içine konulanı gösterir.” → A
“--- sonsuz kez eritilip yeniden biçim verilebilen” → B

girmiş isim tamlaması (dünyanın en popüler kentleri), belgi-

“--- Değişik biçimlerde ve boyutta üretilebilir.” → C

siz zamir görevli sözcük (birisi), farklı türlerde eylemsiler (binip “zarf-fiil”, gezme “isim-fiil”), zarf görevli sözcüğe (en) yer

“--- İçine konulanın yapısını bozmaz.” → D

verilmiştir. Ancak hem edat hem de bağlaç kullanılmamıştır.

Parçada maliyetle ilgili bilgi yoktur.

(Cevap D)

(Cevap E)
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11.

Lisans

Bu tür sorularda konunun değiştiği cümle hangisi ise doğ-

16.

ru cevap o şıktır.

=
z 6x + 5

Parçada I. ve II. cümlede parapsikoloji biliminde soruların

y = 5 : (6x + 5) + 7
y = 30x + 25 + 7
y = 30x + 30 + 2
y = 30 : (x + 1) + 2 ise

veriler aracılığı ile çözülemeyeceği anlatılırken, III. cümleden
itibaren; yapılan deneylerin sonuçlarından ve geçerliliğinden söz ediyor.

12.

A) VI. cümlede güven duygusunun bilimsel çalışmalardaki

y nin 30 ile bölümünden kalan 2 dir.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

=
y 5z + 7

(Cevap A)

hayati öneminden söz ediyor.
B) IV. cümle …. deneylerin iyi niyetle sürdürülmesi diyor.
C) III. cümlede altın duyunun varlığı konusunda yapılması
gerekenlerden söz ediyor.

17.

D) II. cümlede bilim dallarıyla farkına değinilmiştir.

f2 +

5 1 1
6+5 3+1
p: f + p = f
p: f
p
3 2 6
3
6
(3) (1)

2

Parçada E seçeneğindeki ifadeye değinilmemiştir.
=

13.

“--- Kongo, Angola ve Batı Afrika’da yaşayan altmış milyon
insanı tehdit ediyor.” → A
“--- çeçe sinekleriyle bulaşan bir tür parazitin neden olduğu
---” → B
“--- tedavi sonucu bu bölgede uzun yıllar uyku hastalığı görülmedi.” → C
“--- 1950’li yılların sonlarına kadar ---” → E

(Cevap B)

www.kaplanakademi.com

(Cevap E)

11 4 11 6 11
| =
: =
bulunur.
3
6
2
3 4

Parçada uyku hastalığının ölümle sonuçlandığına dair bir

18.

ifade yer almamaktadır.

2
3- 2

| ( 6 + 2) =

3+ 2

(Cevap D)

=

2 : ( 3 + 2)
1
:
1
6+2
6+2
1
= 1 bulunur.
:
1
6+2
(Cevap A)

14.

“Afrika’yı saran savaşlar nedeniyle” (A)
“--- iç göçlerin artması sonucu ---” (B)
“--- tedavi uygulamalarındaki aksaklıkların” (D)
Parçada nüfusun azalması ile ilgili bir bilgi yoktur.
(Cevap E)

Kaplan Akademi

“--- parazitin mutasyona uğramasına ---” (C)

19.

Satıcının 100¨’lik portakalı olsun.

50¨


50¨

% 50 kâr ile

% 20 kâr ile

75 ¨’ye satar 60 ¨’ye satar.
15.

Toplamda 75 + 60 = 135 ¨ satar.

Paragrafın ikinci bölümünde araştırmacıların hastalıkla ilgili

100 ¨ lik bir ürün 135 ¨ ye satılırsa % 35 kâr edilir.

farklı görüşler ortaya koyduğu görülmektedir.
(Cevap A)

(Cevap C)
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20.

Lisans

A kentinden hareket eden araç 10.00’dan 14.30’a kadar 4,5

23.

G

saat yol almıştır.
Ç

AC = 70 : 4, 5 = 315 km

E
İ

Ş

=

1 1 1
1
× × =
bulunur.
5 4 3
60

B’den hareket eden araç 13.00’dan 14.30’a kadar 1,5 saat

(Cevap E)

yol almıştır.
AB = 315 + 150 = 465 km bulunur.
(Cevap D)

Kaplan Akademi

BC = 100 : 1, 5 = 150 km

24.

f(x) = 2x2 + 1
x
´ g-1(x) i bulalım
2
x
= y ´ x = 2y ´ g-1(x) = 2x bulunur.
2
(fog-1)(2) = f (g-1(2)
g(x) =

g-1 (2) = 2.2 = 4
f (g-1(2)= f (4) = 2.(4)2 + 1 = 2.16 + 1 = 33 bulunur.
(Cevap D)

21. Anne + Baba + Çocuk + Çocuk2

4

= 18
www.kaplanakademi.com

Anne + Baba = 62

62 + Ç1 + Ç2
= 18
4
62 + Ç1 + Ç2 =
72
Ç1 + Ç2 =
10
ise çocukların yaşları ortalaması

25.

A = 3k + 2 = 4n + 3 = 5t + 4
EKOK(3, 4, 5) = 60 A sayısı 60 katlarının 1 eksiğidir.
60 . 3 - 1 = 179 bulunur.
(Cevap D)

Ç1 + Ç2 10
= = 5 bulunur.
2
2
(Cevap C)

26.

Kesilen koyun sayısı = 7 000
Kesilen toplam hayvan sayısı =
2000 + 40 + 7000 + 1160 =
10 200
x
= 7000
100
7000
= 68, ... & x = 69
x=
102

22.

aDb=
5 D 12 =

1
2

a + b2

Kaplan Akademi

10200 :

ise

1
=
5 + 122
2

1
bulunur.
=
13

(Cevap D)

1
=
25 + 144

1
=
169

 1
 
 13 

2

27.

2000 sığırdan

350000 kg et elde edilir.

1 sığırdan

x kg et elde edilir.

D.O
(Cevap C)

12

350000
= 175 kg bulunur.
x=
2000

(Cevap D)
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Genel Yetenek Testi
28.

Lisans

Bir koyundan elde edilen et miktarı
130000
= 18,5 kg
7000
Bir kıl keçisinden elde edilen et miktarı

Bir sığırdan elde edilen et miktarı
350000
= 175 kg
2000
Bir koyun ve kıl keçisinden elde edilen toplam et miktarı 31,4
kg iken bir sığırdan 175 kg elde edilmektedir.

Kaplan Akademi

15000
= 12,9 kg
1160

29.

A

2A =

www.kaplanakademi.com

(Cevap E)

8:3
2

2A = 12 br2 ise
8

D

A = 6 br2 bulunur.

A

A
E

B

3

C

(Cevap A)

Kaplan Akademi

30.

O merkezli küçük çemberin yarıçapı 5 br, büyük çemberin
yarıçapı 11 br dir. M merkezli küçük çemberin yarıçapı 3 br
dir.
Taralı alan = r : 112 - r : 52 - r : 32
121r - 25r - 9r = 87r bulunur.

(Cevap E)
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Genel Yetenek Testi
1.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Büyük Selçuklu Devleti’nde mali işlerden sorumlu müstevfi

6.

I. TBMM 1920–1923 yılları arasında görev yapmıştır. Osman-

isimli görevlinin başkanlık ettiği divana Divan-ı İstifa adı ve-

lı hanedanının yurt dışına çıkarılması ise Halifeliğin kaldırıl-

rilirdi. Bu divanın mali bakımdan iktaları denetlemek ve ge-

dığı gün olan 3 Mart 1924’te mecliste çıkan bir yasayla müm-

rekli düzenlemeleri yapmak, vergi tahsili için memurlar gö-

kün olmuştur. Dolayısıyla bu gelişme II. TBMM’nin görevde

revlendirmek, memurların maaşlarını ödemek, bütçenin açık

olduğu dönemde gerçekleşmiştir.

vermemesi için tedbir almak gibi yükümlülükleri bulunmak-

(Cevap D)

(Cevap B)

Kaplan Akademi

taydı.

7.
2.

Lozan Konferansı sırasında kapitülasyonlar gibi bazı konularda taviz verilmeyeceği kararlaştırılmış uzlaşma sağlana-

Külliye, bir camiyi merkez alan, imaret, kitaplık, medrese,

madığı için konferansa ara verilmişti. Bu sırada muhalefet

darüşşifa, çarşı, hamam, han vs. gibi birimleri içeren yapı

grub TBMM’de yoğun eleştirilerde bulununca milletvekili se-

topluluğudur.

çimleri için karar alınmıştır.
(Cevap E)

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocuklarına Tigin denmiştir. Şehzade ve çelebi Osmanlı’da kullanılmıştır.
(Cevap C)

4.

(Cevap B)

www.kaplanakademi.com

3.

8.

tafa Kemal Paşa tarafından hazırlanan emirlerdir. 7 Ağustos
1921’de yayınlanan ve on maddeden oluşan bu emirler,
Mondros Mütarekesiyle halkın elindeki silahlara el konulmasının getirdiği olumsuzluğu gidermeye yönelik bir uygulamadır.
(Cevap B)

9.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, (TCF) Kazım Karabekir,

1923–1946 arası tek partili dönemdeki uygulamalar için A,
B, D, E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk çok partili seçimler olan 1930

öncülüğünde 1924’te kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk muha-

yerel seçimlerine . Cumhuriyet Halk Fırkası ve yeni kurulan

lefet partisi olan TCF, Takrir-i Sükun Kanunu kapsamında

Serbest Cumhuriyet Fırkası katılmıştır.

1925’te kapatılmıştır.

(Cevap C)
Kaplan Akademi

(Cevap E)

Tekalif-i Milliye, Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve savaşa hazırlanmak için Başkomutan Mus-

Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar

5.

Lisans

Selanik, Girit, Batı Trakya ve Makedonya Balkan Savaşların-

10.

Celal Bayar, Atatürk döneminin son başbakanıdır. Ayrıca İnö-

dan sonra kaybedilmiştir. Ancak On İki Ada’nın kaybedilme-

nü döneminin başlarında kısa bir süre başbakanlık yapmış-

si Trablusgarp Savaşı’ndan sonradır. On İki Ada, Uşi Antlaş-

tır. İsmet İnönü döneminin son başbakanı ise Şemsettin Gü-

ması ile İtalya’ya bırakılmış; İtalya’nın II. Dünya Savaşı’ndan

naltay’dır. Şemsettin Günaltay 1949–1950 yılları arasında

yenik ayrılmasından sonra da Yunanistan’a verilmiştir.

başbakanlık görevinde bulunmuştur.

(Cevap C)

(Cevap D)
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11.

Lisans

(ll) Dilde Türkçeye dönüş, Türk dilini geliştirme ve özbenli-

16.

Marmara Bölgesi’nde yer alan; Durusu, Küçükçekmece ve

ğe kavuşturma, milliyetçilik (ulusçuluk) ilkesi ile ilgilidir. Çün-

Büyükçekmece gölleri dalgaların taşıdığı malzemeyi bir kör-

kü milliyetçilik dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı va-

fezin önünde biriktirmesi sonucu oluşmuştur.

tandaşların oluşturduğu bir toplumu öngörür.

(Cevap C)

12.

Halkçılık ilkesi, dil, din, ırk, mezhep ayırmaksızın tüm vatandaşların kanun önünde eşit olmasını kabul eden bir anlayı-

Kaplan Akademi

(Cevap B)

17.

şa dayanmaktadır. Bu nedenle eşitlik ve sosyal dayanışma,

Türkiye’de pirinç üretimi sadece akarsu vadilerinde yapılır.
Nedeni yetişme dönemi boyunca bol suya ihtiyaç duyması-

kaynaşmış bir toplum hedefleyen halkçılık ilkesinin temel

dır.

gerekliliklerindendir.

(Cevap C)

(Cevap D)

18.

Çalışan nüfusun daha çok sanayi ve hizmette yer aldığı merkezler gelişmiş yerlerdir.
Gelişmiş yerlerde;

İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında, Aşar Vergisinin kaldırılması 1925’te, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
1927’de gerçekleşmiştir. Lozan Anlaşması’nın ekonomik sınırlamaları ise 1929 yılında kalkmıştır. Fakat Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihli yasayla kurulmuştur.
(Cevap D)

• İş imkânları fazla

www.kaplanakademi.com

13.

• Ortalama yaşam süresi fazla
• Dışarıdan göç alır
• Kişi başına düşen gelir fazla
• Eğitim ve sağlık gelişmiş
• Yaşlı nüfus oranı artar.
• Genç nüfus oranı azalır.
• Kentleşme fazla

14.

(Cevap D)

Türkiye’de buharlaşma en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanır. Bu duruma neden olarak yaz aylarında sı19.

caklıkların aşırı yükselmesi, bağıl nemin az olması, çöller-

1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı’nın Anayasa ve kanunlarda gösterilen bazı görevleri vardır. Buna göre, A, B,C ve E’de-

den gelen sıcak rüzgârlar gösterilebilir.

ki işlemler Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işlemlerdendir. Ancak

(Cevap C)

(D) Yüksek Seçim Kurulu’na üye seçmek Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işlemlerden biri değildir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yükselti ve eğim fazladır. Bu nedenle bölgede akarsuların yatak eğimi fazladır. Yatak eğimi
fazla olan akarsular;
• Ulaşıma elverişsizdir.
• Hidroelektrik potansiyelleri fazladır.

(Cevap D)
Kaplan Akademi

15.

• Akış hızları fazladır.

20.

Pozitif statü hakları, bireylere devletten olumlu bir davranış,
bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklardır. Ör-

• Aşındırma güçleri fazladır.

neğin çalışma ve dinlenme hakkı, eğitim hakkı, sağlık hak-

• Derine doğru aşındırma yaparlar.

kı, ailenin korunması gibi. Ancak kamu hizmetlerine girme

• Yatakları dar ve derindir.

hakkı, siyasi yani aktif statü haklarındandır.
(Cevap D)

(Cevap E)
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21.

Lisans

Soru kökünde “yetki genişliği”nin tanımı verilmiştir. Çünkü

26.

NATO; ll. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri ve Sovyet Rusya’nın

yetki genişliği ilkesi, merkezi yönetime ait olan karar alma

yayılmacı politikasına karşı, üyelerinin güvenliğini sağlamak

ve uygulama gibi kamu gücünden kaynaklanan yetkilerin,

ve istikrarın gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1949’da

taşra teşkilatındaki bazı görevlilere verilmesini içerir.

kurulmuş askerî, siyasal nitelikli uluslararası bir örgüttür. ABD
başkanlığında 12 ülkenin katılımıyla Washington’da kurul-

(Cevap C)

muştur. Türkiye, bu örgüte 1952 yılında üye olmuştur.
Kaplan Akademi

(Cevap A)

22.

Meclis Soruşturması Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yar-

27.

Türkiye A, C, D ve E’deki kuruluşlara üyedir. Fakat ülkemiz
Bağımsız Devletler Topluluğun üyesi değildir.

dımcısı ve bakanlar için verilebilir. En az üye tamsayısı saltçoğunluk (301) ile teklif edilen soruşturma TBMM’de en az

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT): Sovyetler Bir-

2/3 yani 400 milletvekilinin kararı ile Yüce Divan’a Cumhur-

liği’nin dağılmasından sonra 12 devletten kurulan

başkanı gönderilebilir.

birliktir. Türkmenistan (2005), Gürcistan (2008) ve
Ukrayna'nın (2014) ayrılmasıyla BDT'nin 9 üyesi kal-

(Cevap D)

dı.

23.

Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri
tespit olunur.
(Cevap D)

24.

www.kaplanakademi.com

(Cevap B)

28.

Ara Güler yaratıcı fotoğrafçılıkta uluslararası üne sahip bir
sanatçıdır. Sanatçımız 90 yaşında 17 Ekim 2018’de hayatını kaybetmiştir.
(Cevap C)

Uluslararası antlaşmaları kanunla uygun bulma, yetkisi
TBMM’ye onaylama yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Usulüne uygun şekilde yürürlüğe girmiş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Ana-

29.

yasa Mahkemesine başvuru yapılamaz.

Temmuz 2018’de 30. Genelkurmay Başkanı olarak Yaşar
Güler atanmıştır.

Kişi hak ve hürriyetleri ile uluslararası antlaşmalar aynı ko-

(Cevap E)

hükümleri geçerlidir.
(Cevap E)

25.

Kaplan Akademi

nuda farklı hükümler içeriyorsa uluslararası antlaşmaların

IMF (Uluslararası Para Fonu): 1944’te BM’ye bağlı olarak

30.

Dünyada bilinen ilk ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe

kurulmuştur. Amacı, uluslararası ekonomik işleyişi düzenle-

Şanlıurfa’da yer alır. Göbeklitepe 2018’de UNESCO’nun Dün-

mek, gelişmekte olan devletlere kredi vermektir.

ya Miras Listesi’ne alınmıştır.
(Cevap A)

(Cevap C)
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Genel Yetenek Testi
1.

GENEL YETENEK TESTİ

Parçada konuşan kişinin: “Benim kitabımda vazgeçmek yok-

6.

Lisans

Verilen cümlelerin kompozisyon bütünlüğüne uygun sırala-

tur.” ifadesine dayanarak bu kişiden: “İnsan bir işi yapama-

ması şöyledir:

yacağını anlayınca ısrarcı olmamalıdır.” görüşünü savunma-

(I) Japon Mimar Shigeru Ban mimarlığın çevreye ve insana

sını beklemek doğru olmaz. Diğer seçeneklerdeki ifadelerin

karşı sorumluluğu konusundaki radikal yaklaşımlarıyla tanı-

karşılıkları parçada bulunmaktadır.

nıyor. (II) Malzeme seçimindeki farklılığıyla ve sosyal problemlere getirdiği köklü çözümlerle tanınan Shigeru Ban, Ja-

(Cevap E)

2.

“Pazartesi günü işe gidip çalışmak, pazartesi sendromunun

Kaplan Akademi

ponya’nın dış dünyaya açılan ve “eski”den uzak duran mimarlarından biri. (III) Tasarladığı yapılarda modern ve alışılmamış malzemeler kullanıyor. (IV) Bunlar arasında suya karşı yalıtılmış karton, kâğıt boru, bambu ve prefabrike ahşap
gibi geri dönüşebilir malzemeler bulunuyor. (V) Dünyaca ünlü bu mimarın çalışmalarındaki en önemli hareket noktası,

sebep olduğu bunalımdan daha az rahatsız ediciydi.” diyen

çevreye saygı ve daha temiz bir dünya isteği.

birinin sözünden varacağımız kesin sonuç: “Pazartesi işe

II. cümlenin devamı anlam ve dil yönünden IV. cümledir. Bu-

başlayacak olmanın stresi pazartesi günü çalışmanın stre-

na göre III. cümleyle IV. cümle yer değiştirdiğinde anlam akı-

sinden daha fazladır.” ifadesidir. Bunun dışındaki seçenek-

şı sağlanmış olacaktır.

lerde verilen cümleler muhtemel sonuçlar oldukları için doğ-

(Cevap C)

ru cevap olamaz.
(Cevap E)
7.

Sözü edilen yazara ilişkin olarak II. cümlede olumsuz, IV.
cümlede olumlu bir görüş dile getirilmiştir. II. cümlede yaza-

Kalıplaşmamış söz grubu olarak adlandırdığımız bu soru tipinde sözün kullanıldığı cümlede kazandığı anlam esas alınmalıdır. Sadece altı çizili ifadeyi okumak bizi yanıltır. Buna
göre “toplumun sesini yalıtanlar değil bu sesi iletenler” sözü sanatçının yaşadığı toplumu yadsımayıp isteklerini yansıtması gerektiği anlamındadır. Burada “yalıtmak” toplumun
sesine yer vermemek, “iletmek” ise toplumun sesine yer vermektir.
(Cevap A)

rın, öykü kitabında yazar ve yapıt adlarını saymasının öykülemenin akışını kesintiye uğrattığı söylenerek olumsuz eleş-

www.kaplanakademi.com

3.

tiri yapılmış. IV. cümlede romanın başkahramanının çok etkileyici, güzel bir dünyada yaşadığı söylenerek olumlu eleştiri yapılmıştır.
(Cevap C)

8.
4.

A, B, C ve E seçeneklerindeki altı çizili ekler “fiilden isim yapım ekleri” dir. “Dizim” sözcüğündeki “im” ise iyelik ekidir.

“Kitap okudukça, başkalarını daha iyi anlamaya başlıyordu.”

Buna göre, D seçeneğindeki altı çizili ek, diğerlerinden fark-

cümlesinde virgül (,) kullanılması yanlıştır. Çünkü metin için-

lı bir işlevdedir.

de –nca/ince/-dıkça/dikçe zarf-fiil eklerini alan tek sözcük

(Cevap D)

varsa bu durumda virgül (,) kullanılmaz. Ancak cümlede bu
eklerden birini alan birden fazla sözcük varsa birincisinden
sonra virgül (,) kullanılır.
Örnek:
9.

• Dışarı çıkıp, biraz temiz hava alınca rahatladım.
(Cevap D)

5.

Kaplan Akademi

• Gün geçtikçe biraz daha alışıyorum yokluğuna.

Bu soru tipinde önce ad tamlaması-sıfat tamlaması ayrımı
yapılmalıdır. Seçeneklerdeki tamlamaların hepsinin ad tamlaması olduğu durumlarda ise aynı soru kökünde bu ad tamlamalarının kendi içindeki türleri aranmalıdır. Yani ya dört sıfat tamlaması, bir ad tamlaması vardır ya da ad tamlamaları kendi içinde ayrılmıştır.
Buna göre sorumuza baktığımızda:

“15 Temmuz Cuma Günü tüm Türkiye eşsiz bir direniş gös-

B seçeneğindeki “Filmin sonu” ifadesinin ad tamlaması ol-

terdi.” cümlesinde “Günü” sözcüğünün “günü” şeklinde ya-

duğunu görürüz. Diğer seçeneklerde yer alan “Üzeri deriy-

zılması gerekir. Çünkü burada özel olan “15 Temmuz Cuma”

le kaplanmış kitaplar, Soğuk su, Mahalledeki bakkallar, Gü-

ifadesidir. Diğer seçeneklerdeki cümlelerde bir yazım yanlı-

neşin aydınlattığı oda” ifadelerinin ise sıfat tamlaması olduk-

şı yoktur.

larını görüyoruz.
(Cevap B)

(Cevap B)
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Genel Yetenek Testi
10.

Lisans

Yüklemin isim olduğu cümlelerde çatı özelliği aranmaz. Bu-

16.

6
6
=
1 1 5 −1
−
4! 5!
5!

na göre bu soru tipinde yüklemin isim olduğu cümle aranmalıdır. Bu sorularda dikkat edilmesi gereken bir başka hu-

(5)

sus ise eylemsilerin yüklem olduğu cümlelerin isim cümle-

(1)

si sayıldığıdır. E seçeneğindeki “Hüzün ve kederlerin yanın-

=6

da daima kin vardır.” cümlesinde çatı özelliği aranmaz. Çün-

= 180 bulunur.

kü “vardır” sözü sözcük türü olarak isimdir.

A, C, D ve E seçeneklerindeki altı çizili sözcükler bir adı niteledikleri için sıfattır. “Az bilmek için çok okumak gerekir.”

(Cevap A)

Kaplan Akademi

(Cevap E)

11.

5!
4

cümlesindeyse “Az” sözcüğü bir eylemsinin anlamını etkilediği için zarftır.

17.

(Cevap B)

12.

3 1
7
−
+
=
A
5 11 17
+

Parçada “gözü kapalı” deyimi, bir şeyi çok iyi bilmek anlamındadır. Buna göre bu deyimle kelebeklerin kat ettikleri yol-

2 1 10
+
+
=
B
5 11 17
5
17
+0+
= A +B
5
17

ları çok iyi bildiklerine işaret edilmiştir.

2= A + B

(Cevap E)

13.

.... göçmen kuşların, yüzlerce kilometreyi geride bırakan yarasaların ve bir okyanustan ötekine göç eden balinaların ...
cümlesinden A,
.... Meksika’nın iç kısımlarındaki dağlık bölgeye .... cümlesinden C,
.... 4000 kilometrelik bir mesafeyi .... cümlesinden D,
.... minyatür kanatlı kelebekleri .... cümlesinden E seçeneklerindeki soruların yanıtı vardır.

www.kaplanakademi.com

B= 2 − A bulunur.
(Cevap E)

18.

p asal sayı x . y = p ise x ya da y’den biri 1 diğeri p sayısıdır ya da -1 diğeri -p sayısıdır.

“Göçmen hayvanların ortak bir özellikleri var mıdır?” soru-

Bu durumda x asal sayı olabilirde olmaya bilirde.

sunun cevabı ise yoktur.

y asal sayı ise x = 1 dir. x asal sayı ise y = 1 dir.

(Cevap B)

Bu durumda yalnız III doğrudur.
14.

(Cevap C)

Parçada geçen: “Kral kelebekleri doğal koşullarda her zaman yaptıklarını yaptılar, güneybatıya yöneldiler. Manyetik
kutuplar yapay olarak tersine çevrildiğinde tam tersi rotayı
benimseyip kuzeydoğuya yöneldiler. Manyetik etkilerden tülar.” cümlelerine dayanarak bilim insanlarının yaptığı deneylerlerden hareketle kral kelebekleriyle ilgili olarak “İnsan müdahalesi olmazsa hayvanlar alıştıkları davranışları yapmaya
devam ederler.” çıkarımını yapmak mümkündür.
(Cevap C)

15.

Kaplan Akademi

müyle arındırılmış ortamda ise yönlerini tamamen şaşırdı-

19.

A şıkkı x : y > 0 ve x : y + z > 0 ’dır
B şıkkı y - x > 0 ve y - x + z > 0 ’dır
C şıkkı x2 > 0 ; y2 > 0 ; z3 > 0 olduğundan
x2 + y2 + z3 > 0 ’dır

Parçada kelebeklerin yön bulmalarıyla ilgili olarak “Sahip oldukları içgüdü sayesinde her şartta doğru yönü bulmuşlar-

x

x

E şıkkı y > 0 ; y + z > 0 ’dır.

dır.” ifadesine yer verilmemiştir. Bunun tersine yapılan deneyle oluşturulan sentetik şartlarda davranışlarının değişti-

D şıkkı x = -2, y = -1 ve z = 3 alındığında

ği belirtilmiştir.

x + y + z’nin sonucu sıfır olabilir.
(Cevap C)

(Cevap D)
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Genel Yetenek Testi

Lisans
Kabın tamamı 10 litre olsun.

24.

20.

Erkek

Kadın

Gözlüklü

3x

y

Gözlüksüz

7y

x

Kabın içinde x litre zeytin yağı
10
x

2x = 6y
x = 3y
Gözlüklü erkek sayısı
Gözlüksüz erkek sayısı

=

3x 3 : 3y 9
=
=
7y
7y
7
(Cevap B)

Kaplan Akademi

3x + y = 7y + x

+

olsun. İçine a litre ilave edilir9
se kabın
'u dolu oluyor ve
10
2
a litre alınırsa 'i dolu oluyor.
5
2
4
f =
p
5 10

x+a=
9
x−a =
4
2x = 13
13
x=
2

10 litrelik kabın
dur.

13
13
si dolulitresi zeytinyağıdır. Kabın
20
2
(Cevap E)

21.

31 = 3 (mod 11)

2
3 = 9 (mod 11)
3

3 = 5 (mod 11)
			

x’in en küçük değeri 3

1

5 = (mod 11)

(Cevap B)

www.kaplanakademi.com

2

5 = 3 (mod 11) y’nin en küçük değeri 2’dir
			
x + y = 3 + 2 = 5 bulunur.

25.

1 sinema bileti x ¨

1 pizza fiyatı x + 5 ¨
Toplam harcanan para
6 pizza
= 6  (x + 5) ve 3 sinema bileti parası 3x

6x + 30 + 3x =
210
9x = 180
x = 20

22.

Yaşları x, x ve x + 1 olsun.
x + x + x +1=
85

1 pizza= x + 5
= 20 + 5= 25 ¨ bulunur.

3x = 84 ⇒ x = 28

(Cevap B)

En büyük kardeş x + 1 yaşında
28 + 1 = 29 yaşındadır.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

23.  n 

n
 = ⇒n=2+5
 2 5

26.

n=7
7 elemanlı bir kümenin özalt küme sayısı;

x  y = 2x – y
x ğ y = y2  x

3 5 4 = 42 * 3 = 16 * 3
16 * 3 = 2 : 16 - 3 = 32 - 3 = 29 bulunur.

27 − =
1 128 − =
1 127 bulunur.
(Cevap D)

20
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Genel Yetenek Testi
27.

Lisans

20 işçi 1 günde yaparsa, 10 işçi aynı işi 2 günde bitirir. 10 işçi beraber 1 gün çalışırsa işin yarısını bitirmiş olur. Kalan işi
1 işçi yapacaktır. İşin yarısını 10 işçi 1 günde bitirirse diğer
yarısını 1 işçi 10 günde bitirir. İş de toplam 10 + 1 = 11 günde bitmiş olur.

Kaplan Akademi

(Cevap D)

28.

x + y toplamı 11 ise bu sayılar biri 5 ve diğeri 6 olmalıdır.
z; x ile y nin ortak kesişimi olduğu için ya 3 tür ya da 4 tür.
z nin alacağı değerler toplamı 3 + 4 = 7 bulunur.

Başlangıçtaki 1 saatlik dilimde hız değişmemiş ve 30 km/s
olmuş, bu da ancak A şıkkında vardır.
(Cevap A)

30.

O2

O3

O1
O4
O5
O6
O7

O1, O2, O4, O5, O6, O7 yarım çember olduklarından çevre1
leri =
toplamı 6    2π  1
2


O3 çeyrek çember
=

Kaplan Akademi

29.
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(Cevap C)

3
 2π  1
4

Desenin çevresinin uzunluğu = 6r +
=

3r
2

15r
bulunur.
2
(Cevap A)
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Genel Kültür Testi
1.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Tarih boyunca kurulan Türk devletleri ticaret (l), hayvancılık

6.

Lisans

Yeni Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olarak kurulan Terakki-

(ll), tarım (lll), zanaatkârlık ve sanayi gibi birçok alanda faa-

perver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını Kazım Karabekir;

liyet yürütmüşlerdir.

genel sekreterliğini ise Ali Fuat Cebesoy yapmıştır. Refet Bele, Rauf Orbay, Adnan Adıvar, Cafer Tayyar Paşa, Halis Tur-

Cevap E

gut gibi isimler partinin kurucuları arasında yer alır.

2.

Resim ve heykelin İslam dininde yasak kabul edilmesi sonucu bu alanlarda Türk–İslam sanatında gelişme kaydedil-

Kaplan Akademi

(Cevap A)

7.

Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin birinci döneminin çalışma süresi sona ermeden önce, 8 Nisan 1923’te yayımla-

memiştir. Fresk ve dokumacılık İslamiyet Öncesi Dönem’de

mış olduğu bildiri, Dokuz Umde’dir. Dokuz ilkeden oluşan

de görülen sanat dalıdır. Arapça harflerle güzel yazı yazma

ve genel bir program niteliğinde olan bu bildiri, Halk Fırka-

sanatı olan hat sanatı ise Türk sanatında İslamiyet Sonrası

sı’nın çekirdeğini oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i

Dönem’de önem kazanmıştır.

Hukuk Cemiyeti tarafından bir program olarak benimsenCevap A

miştir.
(Cevap E)

3.

Paşmaklık geliri padişahların eşleri ve kızlarına bırakılan topMalikâne, yaptığı çalışmalarla devlete yararlı olan kişilere
verilen topraklardır.
Mukataa, geliri doğrudan hazineye aktarılan topraklardır.
Yurtluk, geliri sınır boylarındaki askerî yöneticilere bırakılan
topraklardır.
Avarız ise savaş, sel ve yangın gibi olağanüstü durumlarda
alınan bir vergi çeşididir.
Cevap A

4.

www.kaplanakademi.com

raklardır.

Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ve İstanbul’daki Rum-

8.

rumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Ancak bu kanunla hiçbir azınlık veya yabancı okulu kapatılmamıştır. Kapatılan okullar ise kanundan dolayı değil, Türk yasalarına
aykırı hareket ettikleri için kapatılmıştır.
(Cevap A)

9.

lar ve Batı Trakya’daki Türkler hariç diğerlerinin yer değiştir-

da erkeklerle eşit haklara kavuşmuşlardır. Egemenlik hakla-

kiye bu kararı aldırırken Avrupa devletlerinin içişlerine karış-

rına ise, 1930- 1934 yılları arasında yapılan düzenlemelerle

masını önlemeyi amaçlamıştır.

kavuşmuşlardır.

Cevap B

ca Anadolu üzerindeki emellerini gerçekleştirmek amacıyla
diplomatik oyunlara başvurmuşlardır. Bunlardan ilki l. İnönü

(Cevap D)
Kaplan Akademi

İtilaf Devletleri Batı Cephesi’ndeki savaşlarda başarısız olun-

1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun’la kadınlar, modern
ve çağdaş hayatın bir gereği olarak sosyal ve ekonomik alan-

mesi kararı Lozan Barış Antlaşması’nın maddesidir (B). Tür-

5.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye’deki bütün eğitim ku-

10.

Halkçılık eşitliği ve sosyal adaleti temel alan bir anlayıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplar genel anlamıyla

Zaferi’nden sonra toplanan Londra Konferansında yaşan-

eşitliği temel alıp sınıf, zümre ayrımına karşı olan gelişme-

mıştır. İtilaf Devletleri konferansa hem İstanbul Hükûmetini

lerdir. Soyadı Kanunu ile ayrıcalık, üstünlük, ifade eden kişi-

hem de Ankara Hükûmetini birlikte çağırıp aralarındaki gö-

de olumsuz duygu oluşturan sıfatlar kaldırılmıştır. Herkese

rüş ayrılığından faydalanmak istemiştir. Aynı planı Lozan Kon-

bir soyadı şartı getirilerek insanların sahip oldukları sıfatlar-

feransı’nda da uygulamak istemişlerdir. Ancak saltanatın kal-

dan doğan üstünlükleri ya da eksiklikleri ortadan kaldırılmış-

dırılmasıyla bu plan boşa çıkmıştır.

tır. Buna göre Soyadı Kanunu doğrudan halkçılıkla ilgilidir.
Cevap E

Cevap B
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Genel Kültür Testi
11.

Lisans

II. Dünya Savaşı’ndan dolayı Sovyet Rusya’nın, Türkiye’den

16.

Negatif nüfus piramitleri doğum ve ölüm oranlarının azalma-

Boğazların ortak savunulması ve Karadeniz’e kıyısı olmayan

sı, yaşam standartlarının yükselme eğilimi gösterip ortala-

devletlerin savaş gemilerine kapatılması konusunda Montrö-

ma yaşam süresinin uzamasıyla, tabanı daralma eğiliminde

Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili talepleri olmuştur.

olan piramittir. Bu tür ülkelerde doğum oranı az olduğundan
çocuk nüfus oranı da azdır.

(Cevap C)

Kaplan Akademi

(Cevap C)

12.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni Türk devletinin yabancı okul-

17.

Haritada verilen taralı alanlarda ormanlar geniş yer kaplar.

lar ile ilgili aldığı karar, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda ya-

Bu nedenle bu merkezlerde kâğıt sanayi gelişmiştir. Ülke-

pılmıştır. Milliyetçilik ilkesi, ulus tanımını siyasi birliktelik de-

mizde kâğıt sanayinin dağılışında daha çok hammaddeye

ğerlerine dayandıran bir ilkedir.

yakınlık etkili olmuştur.
(Cevap C)

13.

(Cevap C)

Cumhuriyet tarihinde Bozkurt-Lotus vakası olarak bilinen
olay, Bozkurt adlı Türk gemisiyle Lotus adlı Fransız gemisinucu iki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıktır. Çarpışmadan
sorumlu tutulan Fransız kaptanın Türkiye’de tutuklanması
ve Fransa’nın bu karara karşı çıkması üzerine yaşanmıştır.
Anlaşmazlığın çözümlenmesi için taraflar, Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuştur. Dava esnasında Türk tarafını
Mahmut Esat savunmuştur. Dava, Adalet divanının Türk tarafının haklılığını onaylamasıyla son bulmuştur. Divandaki
etkili savunmasından dolayı Mahmut Esat’a 1934’te Bozkurt

www.kaplanakademi.com

nin 2 Ağustos 1926 tarihinde Ege Denizi’nde çarpışması so-

18.

Kültür balıkçılığı adı verilen balıkçılık deniz içerisinde, göl,
akarsu kıyılarında tecrit edilmiş alanlar oluşturularak balıkların doğal ortamlarının dışında yetiştirilmesidir. Ege Bölgesinde doğal liman, koy ve körfezlerin fazla olması, ayrıca doğal limanların dalga aktivitesini azaltması kültür balıkçılığında bu bölgemizi 1. sıraya taşımıştır (% 57).
(Cevap B)

soyadı verilmiştir.
(Cevap D)

14.

19.

Enlem etkisi ile ortaya çıkan durumlar matematik konumun

Toplumsal barışın sağlanması yalnızca hukuk kurallarının
değil sosyal düzen kurallarının da (din, örf, adalet ve ahlak

sonucudur. Sıcaklıklar enlem etkisi nedeniyle kuzeye gidil-

gibi) amaç ve özellikleri arasındadır. Bu nihai amaç, hukuk

dikçe azalır. Bu durumun ortaya çıkmasında Dünyanın kü-

kurallarının ayırt edici bir özeliği olarak gösterilemez.

resel olması etkilidir. Ancak diğer seçeneklerde verilenler
Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir.

(Cevap C)

Kaplan Akademi

(Cevap B)

15.

20.

Anayasamızın 19’uncu maddesine göre, herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilme-

Verilen ovalarımızdan;

sini veya değiştirilmesini önlemek amacıyla hâkim kararıyla

Kahramanmaraş ve Nazilli → Tektonik ova

tutuklanabilir. Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yeri-

Çukurova → Delta ovası

ne en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre ha-

Korkuteli ve Acıpayam → Polye ovasıdır. Polye arazileri kars-

riç en geç kırk sekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda

tik arazilerde oluşur.

en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.
(Cevap D)

(Cevap B)
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Genel Kültür Testi
21.

Lisans

Kısıtlanma, ergin olan bir kişinin fiil ehliyetinin Türk Medeni

26.

Kuveyt’te kişi başına düşen millî gelir birçok gelişmiş ülke-

Kanunu’nun 405 – 408. maddelerinde yer alan sebeplerden

nin kişi başına düşen millî gelirinden fazladır. Buna rağmen

en az biri sebebiyle kaldırılması veya sınırlanmasıdır.

Kuveyt gelişmiş ülkeler arasında yer almaz. Ülkede kişi ba-

Başlıca kısıtlanma nedenleri;

şına düşen millî gelirin yüksek olması petrol geliri sayesindedir. Bir ülkenin gelişmiş ülkeler sınıfına girebilmesi için,

• Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı

teknoloji, kültürel, sosyal, siyasi, sanayi vb. kriterler bakımından da gelişmiş olması gerekmektedir.

• Kötü yönetim (savurganlık)
• Özgürlüğü bağlayıcı ceza (1 yıl ve üzeri)
• Talep (yaşlılık, sakatlık, ağır hastalık sebebiyle).
A seçeneğinde verilen yaş küçüklüğü kısıtlanma sebebi de-

Kaplan Akademi

• Kötü yaşam tarzı

(Cevap A)

25.

ğildir.

NATO, 1949 Washington Antlaşması ile kurulan uluslararası bir savunma örgütüdür. Askerî ve siyasal bir ortaklık nite-

(Cevap A)

liğinde olan örgüte, Türkiye’de 1952 yılında katılmıştır. Genel Merkezi Brüksel’de (Belçika) bulunan örgüte Malta, İs-

22.

rail ve Kıbrıs Rum Kesimi üye değildir. Portekiz örgüte üye-

1982 Anayasası’na göre suç ve cezalara ilişkin esaslara gö-

dir ancak Akdeniz’e sınırı bulunmamaktadır. İspanya’nın hem

re hiç kimseye ölüm cezası ve genel müsadere cezası veri-

Akdeniz’e sınırı vardır hem de NATO’ya üye bir ülkedir.

lemez. Ayrıca kanunsuz suç ve ceza olmaz, suç ve cezalar

(Cevap: B)

geçmişe yürütülemez ilkesi ile masumiyet karinesi esaslarına yer verilmiştir. Bu nedenle ll. ve lll. öncüller doğrudur.

23.

TBMM’nin görev ve yetkileri başta 87. madde olmak üzere
1982 Anayasası ile düzenlenmiştir. Buna göre ülkenin iç ve
dış siyasetini saptamak ve uygulamak TBMM’nin değil Cumhurbaşkanı’nın görevidir.
(Cevap E)

24.

www.kaplanakademi.com

(Cevap A)

28.

A, C, D ve E şıklarında verilen sporcular ile yaptıkları spor
doğru eşleştirilmişken, Ayşe Begüm Onbaşı yanlış verilmiştir. Onbaşı jimnastik alanında Dünya Şampiyonu olmuştur.
(Cevap B)

Yetki genişliği, taşra örgütü amirlerinin belli konularda mer29.

keze danışmadan kendiliklerinden karar alma ve uygulama

1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’ın 2016’ya kadar Cumhurbaşkanlığını İslam Kerimov yapmıştır.

yetkisini kullanmasıdır. Anayasanın 26. maddesiyle hükme
bağlanan yetki genişliğinden yalnızca valiler yararlanır.

25.

Kaplan Akademi

(Cevap E)

(Cevap C)

İstanbul’un Asya – Avrupa yakasını kara yoluyla birbirine
bağlayacak olan proje “Avrasya Kara Yolu Tüp Geçiş Projesi”dir. Yeraltı Birliği tarafından “Yılın Projesi” seçilen bu tüp

30.

A, B, C ve E şıkları doğru bilgiler iken D şıkkı yanlıştır. Çin

geçiş projesinin yap – işlet – devret yöntemiyle yapılması ve

Dünya’nın en kalabalık ülkesidir, fakat en geniş ülkesi Rus-

2016 yılı sonunda hizmete açılması kesinleşmiştir.

ya’dır.
(Cevap E)

(Cevap D)
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ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Genel Yetenek Testi
1.

GENEL YETENEK TESTİ

“Çocuklarımızla ortak bir frekans yakalayabilmek için dijital

6.

ortamın dilini öğrenmek ve gelecek kuşaklara öğretmek gerekir.” cümlesiyle I. cümlede belirtilen durumun bir sonucu

III. cümlede tamlayan eki (in) eksikliğinden kaynaklanan
anlatım bozukluğu vardır. Bu bozukluk, “Rene Wellek’in”
şeklinde düzeltilebilir.

gerekçesiyle birlikte verilmiştir.

(Cevap B)

Kaplan Akademi

(Cevap E)

2.

7.

IV. cümlede, saatin saymasında kendine özgü ilginç bir
yön olduğu söylenmiş, bu ilginç yönün ne olduğuysa V.
cümlede açıklanmıştır. Buna göre V. cümle kendinden
önce gelen cümleyi açıklamaktadır.
(Cevap D)

Cümlede ilk boş bırakılan yerden sonraki “doğru değildir”, ikinci boş bırakılan yerden önceki “tersine” ifadeleri önemli ipuçlarıdır. Doğruluk ve dürüstlüğün ikna etmede “ne” olduğu doğru olmayabilir diye sorduğumuzda C
seçeneğindeki “hiçbir katkısı olmadığı” sözü uygun düşmektedir. “Tersine” ifadesiyle başlayan cümlede ise aslında birinci cümledeki kavramlar yinelenecektir. Doğruluk ve dürüstlük, “ahlak” ve “karakter” kavramlarıyla örtüşmektedir.

“-ki” ekini alan sözcüğe “ler” getirdiğimizde sözcük anlamlıysa “-ki” bitişik; anlamsızsa “ki” ayrı yazılır. Sanki,
oysaki, mademki, belki, halbuki, çünkü, meğerki, illaki
(SİMBOHÇAM) her zaman bitişik yazılır. Buna göre “öyleki” yanlış yazılmıştır ve “öyle ki” şeklinde ayrı yazılmalıdır.
(Cevap A)

www.kaplanakademi.com

3.

Lisans

8.

Hükmetmekten → hüküm etmekten → ünlü düşmesi
Zenginliğinin → zenginlik → ünsüz yumuşaması
Zenginliğin ölçütü → sahip olunan → ulama
Hükmetmekten → hükmetmekden → ünsüz benzeşmesi
Parçada ünlü türemesi yoktur.
(Cevap E)

(Cevap C)

Parçanın V. cümlesinde “İnsan anlayışındaki değişmeden” söz edilmektedir. Diğer cümlelerde sadece izlenimlerden söz edilmekte ve değişim ifadesinden söz edilmemektedir.

Betimleme sözcüklerle resim çizmektir. Genelde sıfat ve
zarflar kullanılarak ayrıntılar okuyucuya aktarılır. Buna göre “eşsiz anıtsal boyutlarda”, “yüzeyi taş döşeli”, “yüksekliği 1,5 metreye”, “sakallı erkek figürü” birer betimleyici ögedir, fakat I. cümlede betimleyici öge yoktur.

(Cevap E)

(Cevap A)

4.

5.

Kaplan Akademi

9.

Paragrafın giriş cümlesinde konu hakkında açıkça bilgi
verilmektedir. Konu: Eğitim sistemimizin yetersizliği ve
insanların sahip oldukları potansiyellerinin sadece küçük
bir bölümünü keşfedebilmeleridir.

10.

(Cevap A)

Tamlayan ve tamlanan arasına bir noktalama işareti getirilemeyeceğinden I, zarf fiil eki almış sözcükten sonra
da noktalama işareti getirilemeyeceğinden IV numaralı
yere virgül (,) getirilemez.
(Cevap A)
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Genel Yetenek Testi
Her paragrafta bir kaynak ve bu kaynağın ele alındığı bir
yön vardır. Ne zaman ki kaynağın ele alındığı yön değişirse paragrafı da ikiye bölmek gerekir. Buna göre I. ve
II. cümlelerde rüya ile ilgili tanımsal ifadelere yer verilmişken III. cümleden itibaren rüyalar ve anlamlarına duyulan meraktan söz edilmeye başlanmış. O halde paragrafı III. cümleden itibaren yeni bir paragrafa bölmek gerekir.
(Cevap B)

12.

16.

1−

3

3

3

4

4

4

3 6
9
12
+ +
+
4 8 12 16

= 1−

3 3 3 3
6
3 2+3 5
+ + + =1 + =1 + =
=
4 4 4 4
4
2
2
2

(Cevap B)
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11.

Lisans

A, B, D ve E seçenekleri paragrafta rüyalarla ilgili söylenebilecek ifadeler değildir. Paragrafın ilk cümlesinde yer
alan “----- doğa yasalarını alt üst eden, tuhaf, akıldışı görüntülerle ----” ifadesinden “Gerçek hayatla ve mantıkla
uyuşmayan yanları vardır.” yargısı söylenebilir.

17.

f (3) = 2 : 3 - 5
f (3) = 6 - 5
f (3) = 1

= g(1)
= 11
(gof )(3)

(Cevap C)

⇒ 12 + k =
11
=
k 11 − 1

13.

Parçanın ilk cümlesi yani giriş bölümü kendinden önce
bir yargı olduğunu hissettiren ifadelerle başlayamaz. Bundan dolayı I, II ve IV. cümleler elenmelidir. Söz konusu iki
cümle içerisinden de en genel yargı ya da birinin diğerini tamamlaması yönüyle değerlendirildiğinde karşımıza
giriş cümlesi olarak III. cümle çıkar.
(Cevap C)

www.kaplanakademi.com

k = 10 bulunur.

(Cevap B)

18.

L ve M birbirinden ve sıfırdan farklı rakam
2L73M sayısı 3 ile tam bölünüyor ise
2 + L + 7 + 3 + M = 3k
L + M + 12 = 3 : k
L + M = 3 : k - 12
L + M = 3 : (k - 4)

(Cevap C)

15.

+ L + 6 = 3k + 6
Yani, L + M sayısı 3 ün katıdır. M6L sayısı M
[
olduğundan 3 ile kalansız bölünebilir. 3 : k + 6

İlk cümlede ifade edilen,” İnsanlığın ilk zamanlarından
bu yana yakın ve uzak çevreyi tanıma araştırmaları devam etmiştir.” tezi, II. cümlede somut olarak örneklendirilmiştir.

(Cevap C)

Kaplan Akademi

14.

19.

Düşüncenin akışını bozan cümle, parçanın konu bütünlüğüne uymayan cümledir. III. ve V. cümlede aynı konudan söz edilirken IV. cümlede konunun dışına çıkılarak
düşüncenin akışı bozulmuştur.

3

27 x =
7 ⇒ ( 3x ) =
7
3

( 3x )3 = 3 7
3x = 3 7

(Cevap D)

(Cevap B)
27

KPSS • GYGK • DENEME • 4

Genel Yetenek Testi

Lisans

20. 1. kez Şubat ayında

23.

2. kez

4. seçim

3. kez

4. seçim

4. kez

4. seçim

5. kez

4. seçim

Manavın maliyeti 10 : 10 = 100 ¨ dir. Manavın tartısı %20
eksik tarttığına göre manav 10 kg olan meyveyi % 20 eksiği 8 kg olarak tartar ve satar.

16. seçim sonra iktidara gelir.

Şubat
0

80 12
72 6
Mart
1

8

Nisan
2

…

8 : 18 = 144 ¨ kazanır.

Kaplan Akademi

16 seçim 16 . 5 = 80 ay sonra yapılır.
80 ay sonra

Manavın 10 kg meyvesi olsun. Meyvenin 1 kg maliyeti 10
¨ olsun. Bu durumda meyvenin 1 kg satış fiyatı % 80 kâr
ile 18 ¨ olur.

Ekim
8

(Cevap D)

Bu durumda gerçek kârı 144 - 100 = 44 ¨. Bu da % 44
kâr demektir.
(Cevap C)

24.

Aslı

Barış

x

y

x – (y – x)

x

x+y=
35
2x − y + x =
25
x+y=
35
25
+ 3x − y =

=2x – y

Aslı’nın bugünkü yaşı 15 tir.
21.

4x = 60 ⇒ x = 15

(Cevap A)

B

C
E
D

Düzenekteki lastikler koparılmadan değiştirildiğinde
E

www.kaplanakademi.com

A

25.

8000

20
= 1600
100

8000+1600=9600 kişi pazartesi videoyu izlemiştir.
(Cevap E)

D
B

26.

x = B olacaktır. Çünkü üç lastikle bağlı olan bir tek B vardır.

Pazartesi 9600 kişi
Salı günü 9600 :

40
= 3840
100

9600+3840=13440 kişi izlemiştir.

(Cevap B)

Çarşamba
13440 :
Kaplan Akademi

13440 + 13440 =
26880 kişi izlemiştir.

26880 - 13440 = 13440 kişidir.
(Cevap C)

27.
22.

100
= 13440
100

Pazartesi izlenme sayısı 9600
Salı izlenme sayısı 13440

15  14  13  12  11  10  9  8
 3   15 
3   8  = 1
8  7  6  5  4  3  2 1
   

Çarşamba izlenme sayısı 26880
Toplamı = 49920 kişidir.

= 6435 bulunur.

(Cevap C)

(Cevap B)
28
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Lisans
Küçük şişenin

28.

hacmi 7V olsun.
21V

Büyük şişe 21V olur.
7V

3
1
si büyük şişenin si boş ise
7
7

9x

Kaplan Akademi

Küçük şişenin

boş
dolu

12x

6x

dolu

Küçük şişe büyük şişeye boşaltılırsa büyük şişenin 18x i
dolu 3x i boş kalır. Bu durumda

3x 1
= si boş kalır.
21x 7

(Cevap A)

29.

5

D

C

6
E

A

B

9

Taralı alanı bulmak için dik yamuğun alanından ABE ve
DEC üçgenlerin alanlarını çıkaralım.
Dik yamuğun alanı A (ABCD) =

(9 + 5) : 10
= 70 cm2
2

Üçgenlerin alanları
&
9:4
= 18 cm2
A (ABE) =
2
&
6:5
= 15 cm2
A (DEC) =
2

www.kaplanakademi.com

4

Taralı alan = 70 – (18 + 15) = 70 – 33 = 37 cm2
(Cevap D)
30.

F
C
H

5

45°

5 45°
A

E
x

7
Kaplan Akademi

D

2

B

[BH] ^ [AF] çizelim. BEFH dikdörtgen olur ki;
HC = 7 − 2 = 5 cm olur.
HB
= HC
= 5 cm dir.

HBC üçgeninde;
2

2

BC
= HC + HB

2

2
x=
52 + 52

x 2 = 50 cm2 ve
2
A(ABCD)
50 cm2 bulunur.
= x=

(Cevap E)
29
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Genel Kültür Testi
1.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Muhyiddin-i Arabi Endülüs’de dünyaya gelmiş daha sonraları Anadolu Selçuklu topraklarında bulunmuştur. Sadreddin Konevi’ninde hocalığını yapan Muhyiddin-i Arabi
Anadolu Selçuklu Devleti’nde tasavvuf hareketinin gelişmesinde katkıda bulunmuştur.

6.

2.

Enderun’da eğitim gören öğrencilerin başarılı olanlardan
Osmanlı Devlet yönetiminde üst makamlara gelmesi
mümkündü. Seyfiye sınıfı olarak Veziriazam, vezir olması ve kalemiye sınıfı olarak ise Nişancı, Defterdar olmaları mümkündü.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

Lisans

1924 Anayasası’nda 1928 yılında yapılan değişiklikle milletvekillerinin laik olmayan yemin şekli değiştirilmiş ve
“Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan çıkarılmıştır. Bu çalışmaların amacı anayasayı laikliğe aykırı maddelerden arındırarak; devletin inançlar karşısında tarafsızlığını sağlamaktır. Tekke Zaviye ve Türbelerin kapatılması ise İslam dışı geleneklerin ve yanlış inanışların yayılmasını önleme amacına yöneliktir.
(Cevap D)

7.

(Cevap D)

Yabancı bir devlete adli, idari ve mali alanlarda imtiyaz
verme şeklinde özetlenen kapitülasyon, çoğu zaman iki
taraf için geçerli olsa da ekonomisi güçlü olan taraf kapitülasyonlardan fayda sağlarken ekonomisi zayıf olan
taraf kapitülasyonlardan zarar görmekteydi. Bu sebeple
kapitülasyonların kaldırılması Türkiye’nin ekonomisini
güçlendirirken, siyasi olarak da bağımsızlaşmasını ve dolayısıyla güçlenmesini sağlamıştır.

3.

Osmanlı Devleti’nde kurulan derbent teşkilatı Anadolu ve
Rumeli’deki dağlık bölgedeki geçit ve yolları korumak ve
yolcuların güvenliğini sağlamak için çalışmıştır. Mekkariler ise günümüzdeki nakliye işini yapmıştır. Ticaret açısından yol ve taşımacılık oldukça önemlidir.
(Cevap C)

4.

www.kaplanakademi.com

(Cevap C)

XV. Kolordu, I. Dünya Savasının askeri birimlerinden biridir. Galiçya cephesinde görev yapan kolordu, 1917 yılında Doğu Anadolu’ya kaydırılmıştır. Milli mücadele yıllarında komutanlığını Kazım Karabekir Paşa’nın yaptığı
XV. Kolordunun görev alanı Doğu illeri olduğu için Ankara’nın merkez seçilmesinde herhangi bir etkisi yoktur.

8.

(Cevap A)

9.

Pozantı Kongresi; Kilikyalılar Cemiyeti’nin desteği ile 5
Ağustos 1920’de yapılmıştır. Çukurova ve çevresinin güvenliğini sağlama amacıyla toplanan bu kongre Mustafa
Kemal Paşa’nın katıldığı son kongre olma özelliğine sahiptir. Sivas Kongresi; 4 Eylül 1919–11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir.
Atatürk bu kongreye katılmış ve kongre başkanlığını yapmıştır. Balıkesir Kongreleri ise 1919–1920 yılları arasında
birkaç kez toplanmıştır ancak Atatürk bu toplantılarda yer
almamıştır.

Kaplan Akademi

(Cevap C)

5.

(Cevap D)

Atatürk paragrafta verilen sözü ile çağdaş medeniyetler
seviyesine çıkmanın önemini vurgulamıştır. Bu durum inkılapçılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Çünkü İnkılapçılık her
zaman yeniliği esas alan, sürekli yeniliklere gelişmelere
açık olmayı isteyen, yeniliklerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, çağdaşlaşma yolunda adımlar atmaya çalışan, bilimi ön planda tutan, modernlik amaçlayan bir Atatürk ilkesidir.

Halk Fırkası, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir partiye dönüştürülmesi yoluyla 9 Eylül 1923’te
kurulmuştur. A, B, D, E seçenekleri Mustafa Kemal Paşa’nın bu partiyi kurma amaçları arasında yer almaktadır. Ancak mecliste tek parti oluşturma gibi bir amaç söz
konusu olmamıştır. Nitekim CHF’nin kurulmasından yaklaşık bir yıl sonra ülkede ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Fırkası kurulmuştur.
(Cevap D)

10.

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını görüşmek üzere 18 Ocak 1919’da toplanmıştır. İttifak devletlerine karşı savaşmış veya savaş ilân etmiş otuz iki devletin katıldığı Paris Barış Konferansı’na Sovyet Rusya çağrılmamıştır.
(Cevap D)

30

KPSS • GYGK • DENEME • 4

Genel Kültür Testi
11.

Lisans

19 Nisan 1926 Kabotaj Kanunu’yla “Türkiye limanları ve
sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve
römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı
taşıyan gemicilere aittir.” maddesiyle deniz ticaretinin millileştirilmesi sağlanmıştır.

16.

12.

Latin harfleri 1 Kasım 1928’de kabul edilmiştir. Bu nedenle 1925 – 1928 yılları arasındaki çalışmalar, yapılacak olan
inkılâplara toplumu hazırlama amacı taşımaktadır. İnkılâpların millete mal olduktan sonra yasallaşmasına özen
gösterilmiştir.

(Cevap A)
Kaplan Akademi

(Cevap B)

Fiziki haritalarda gösterilen renkler ortalama yükselti ile
ilgilidir. Buna göre, yeşil renk ormanları değil, ortalama
yükseltisi az olan yerleri göstermektedir. Türkiye’nin değişik iklimlerde ve değişik doğal bitki örtüsüne sahip olan,
ancak yeşil renk ile gösterilen çok sayıda ovası vardır.

17.

(Cevap E)

Akarsu turizmi sadece akarsu debisinin yağışların artması ile yükselmesiyle, kayak turizmi kış aylarında kar yağışının fazla olduğu dönemde, yat ve deniz turizmi ise yaz
aylarında sıcaklığın arttığı dönemde yapılır. Bu turizm etkinliklerinin yapıldığı dönemin kısa olmasında etkili faktör iklimdir. Kaplıca ve ılıca turizmi yerin derinliklerinden
gelen, içerisinde bol mineral bulunan, sıcaklığı yıl boyunca yüksek fay kaynaklarına bağlı olarak yapılır. Kapalı
mekânlarda yapılması nedeniyle iklimden çok az etkilenir.

13.

1925 yılında yaşanan Şeyh Sait İsyanı, ülkede dirlik ve
düzenin bozulmasıyla birlikte çok partili hayata geçişin
de askıya alınmasına sebep olmuştur. Ayrıca iç politikada yaşanan bu durum İngiltere ile yapılan Musul müzakerelerine de yansımış ve Türkiye’nin bu meseleyle yeterince ilgilenememesinden dolayı Musul elden çıkmıştır.
(Cevap D)

14.

www.kaplanakademi.com

(Cevap B)

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Bu nedenle Güney
Yarım Küre’de yaz mevsiminin yaşandığı tarihlerde Türkiye’de kış mevsimi yaşanır. Türkiye’de 23 Eylül ile 21
Mart tarihleri arasında güneyden kuzeye doğru gidildikçe gündüz süreleri kısalır. Kış mevsimi bu tarihler arasında yaşanır. Bu duruma bağlı olarak Zonguldak’ta kış mevsiminde gündüz süresi en kısa, Hatay’da ise en uzundur.

18.

(Cevap A)

19.

(Cevap E)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yazların kurak ve sıcak
geçmesinin bir sonucu olarak;
• tarımda sulamaya olan ihtiyaç fazla,

20.

• şiddetli buharlaşma yaşanmakta,
• nadas alanları fazla,
• buğday, mercimek, arpa gibi su ihtiyacı az olan ürün yetiştiriciliği fazladır.

(Cevap C)

Pozitif statü hakları, bireylere devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkânını tanıyan haklardır. Anayasamızda “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” başlığı altında toplanan çalışma, sağlık, konut, sosyal güvenlik hakları bu türden haklardır. Dilekçe hakkı ise
aktif statü haklarına örnektir.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

15.

İthalat; dış alım demektir. Başta Almanya olmak üzere
Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri önde gelir. Türkiye bu ülkelerden elektronik eşyalar, çeşitli makineler, otomotiv-yedek parça, ilaç vb. ürünleri ithal eder.
Ancak Türkiye’nin bu ülkelerden ham petrol, doğalgaz
vb. enerji kaynaklarını ithal etmesi beklenemez. Çünkü
bu ülkelerin söz konusu enerji kaynaklarını üretimleri zaten kendi tüketimlerini karşılamaktan uzaktır.

Hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan müeyyide “hükümsüzlük”tür. Bir hukuki
işlemin kanunun aradığı koşullara uyulmadan yapılması
onun hükümsüzlüğü sonucunu doğurur.
(Cevap B)
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Sınırlı ehliyetliler, aslında tam ehliyetli oldukları halde bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda sınırlandırılmış kişilerdir. Bu kategoriye giren kişiler ergin, ayırt
etme gücüne sahip oldukları gibi kısıtlı da değillerdir. Evli kişiler ve kendisine yasal danışman atanmış kişiler bu
kategoride yer alır.
(Cevap E)

22.

26.

(Cevap D)

27.

Milletvekilliğinin düşmesi ile ilgili hükümler 1982 Anayasası’nın 84. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, istifa
eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın
geçerli olduğu TBMM Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, TBMM Genel Kurulunca kararlaştırılır.

(Cevap A)

24.

www.kaplanakademi.com

İl idare kurulu, merkezî (genel) idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır. İl genel meclisi, belediye encümeni, köy
derneği yerinden yönetim birimlerinin yerel (mahallî) idareler bölümünde düzenlenmişken barolar yerinden yönetimin hizmet yerinden yönetim kuruluşları arasında yer
alır.

Venüs: Yörüngesi dünyanın yörüngesine en yakın olan
gezegendir. Bu nedenle yeryüzünden en iyi gözlemlenebilen ve en parlak görülen gezegendir. Venüs’ün yüzeyinde çok sayıda krater ve aktif volkan bulunmakta ve
tüm yüzeyi sülfürik asit bulutlarıyla kaplıdır.
(Cevap E)

(Cevap C)

23.

Schengen Sistemi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin (İrlanda, İngiltere hariç) yasaların uygulanması ve sınır güvenliği konularına ilişkin bilgi topladığı ve paylaştığı bir çeşit
haber alma ağıdır. Ancak bu sisteme AB üyesi olmayan
İzlanda, Norveç ve İsviçre de dâhildir.

Kaplan Akademi

21.

Lisans

28.

Hicri Takvim; İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul eden ve ay
yılını esas alan takvim sistemidir. On İki Hayvanlı Takvim
ve Celali Takvim ise güneş yılı esasına dayanır.
(Cevap B)

1982 Anayasası siyasi parti gruplarının yapamayacakları işleri açıkça düzenlemiştir. Bunlar;
• Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili görüşme
yapılamaz ve karar alınamaz.

29.

• Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.
• Meclis Başkanlığı için aday gösteremez.

(Cevap D)

25.

(Cevap D)

Kaplan Akademi

Ancak, siyasi parti grupları Cumhurbaşkanlığı için aday
gösterebilir.

Kazakistan’ı bağımsızlığını ilan ettiği 1991’den bu yana
yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev 2019’da
görevi bıraktı. Kazakistan’ın başkentinin ismi Astana iken
2019’da Nur-Sultan olarak değişti.

30.

(Cevap E)

D–8: Kalkınmakta olan devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir kuruluştur. Üye devletler: Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır. Suriye D–8 bünyesinde yer almamaktadır.

2022 Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak
olan ülke Katar’dır.
(Cevap D)
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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının kurumumuzun yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

Genel Yetenek Testi
1.

GENEL YETENEK TESTİ

Cümleden kesin yargı çıkarılırken olası sonuçları değil
kesinlikle cümlede var olan bilgiler ışığında sonuca gitmeliyiz. Soru öncülünde verilen cümlede “en çok” ifadesinden “Çocuklarda başka sorunlar da görülmektedir.”
sonucuna ulaşabiliriz.

6.

Parçadaki “kendini dünyaya ispat etmiş” sözü, söz konusu sanatçıların “tanınmış” olduklarını düşündürmektedir. Buna göre “tanınmış” sözü, cümleden atılırsa cümlenin anlamında bir daralma ya da bozulma olmaz.
(Cevap D)

Kaplan Akademi

(Cevap B)

2.

7.

“Derse Ali de Kerem de geç kaldı.” / (Kim?) özne
“Bu bölgede üzüm de kayısı da yetişir.” / (Ne?) özne
“Teyzesi de halası da düğününe gelmemişti.” / (Kim?)
özne

Parçada geçen altı çizili sözün anlamı “ağır olan”dır. Altı
çizili sözden önce geçen soruda bir şeylerin mukayesesi yapılmaktadır ve ardında kullanılan ifadeyle de bu soruyu yanıtlamaktaki zorluğu vurgulamıştır.

“Bir kap yemeği de bir parça ekmeği de yoktu.” / (Ne?)
özne
“Matematiği de kimyayı da sevmezdi.” / (Neyi?) nesne

(Cevap B)

3.

Paragraf sorularında yazarın yakınması, yazarın şikâyette bulunması ve isteğini dile getirmesidir. Yazarın şikâyeti de paragrafın şu cümlesinde geçmektedir: “Hayatın
başka zamanlarından akıp gelen farklı öyküleri aynı kitaba basan, nihayetinde yayıncıdır.” Yazar öykü kitaplarının yayıncılar tarafından incelenmemesinden şikâyetçidir.
(Cevap A)

4.

www.kaplanakademi.com

(Cevap E)

8.

(Cevap A)

9.

Parçanın verilen I, II, III ve V. cümleler için söylenenler
doğrudur. IV. cümlede “kuark” ile ilgili bir sorgulama yapılmıştır ama önemiyle ilgili bir ifade yoktur.

A seçeneğinde, olumsuzluk ekinin (-me / -ma) ayrı yazılması yanlıştır. Bu cümleye soru anlamı “neden” sözcüğüyle sağlanmıştır “düşünmüyorsunuz” sözcüğündeki
“mü” aslında ünlü daralmasına uğramış olumsuzluk ekidir.

Virgül, D’de, eş görevli sözleri, diğer seçeneklerde cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.
Cevap D

Kaplan Akademi

(Cevap D)

5.

Verilen metinlerde emeği, yalnızca insan türüne özgü bir
kavram olarak ele almak gerektiği düşüncesi değişik örneklerle anlatılmıştır. Buna göre bu iki parçayla ilgili olarak aynı
düşünceyi pekiştirmeye yönelik farklı örnekler sunmaktadırlar, denilebilir.

(Cevap A)

10.

Metindeki boşluklardan sonra söz konusu yapıtların kahramanlarının unutulmadığı belirtilmiş ve bu kahramanlar
isimleriyle verilmiştir. Bu kahramanların eserde yaşadıkları olaylar hatırlanmasa da onların adları unutulmaz hale gelmiştir. Buna göre boşluklara “anlattıkları olaylarla-kişileriyle” sözleri getirebilir. Diğer ifadeler parçanın anlam
bağlamına tam olarak uygun değildir.
(Cevap C)
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Parçada: “Demirden, süs eşyası dışında, günlük hayatta kullanılan aletlerin yapımı ilk olarak Hititlerde görülüyor.” ifadesine dayanarak “Demiri süs eşyası üretiminde
ilk olarak kullanan uygarlık Hititlerdir.” sonucunun yanlış
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü parçada “süs eşyası dışında” denildiğinden süs eşyası olmayan alanlarda başkaları da kullanmış olabilir.
(Cevap C)

12.

Parçanın konusu aydın olarak nitelendirilen kimi okurların dergilerdeki, gazetelerdeki düşünce yazılarını, özellikle ülkemizin sorunlarıyla ilgili olanlarını okumamalarıdır. “Cumhuriyet aydınının en büyük yanlışı, İstanbul’da
denize nazır bir yerde oturup hiç görmediği Anadolu’ya
reçeteler yazmaktı.” cümlesindeyse esas konunun dışına çıkılmıştır. Zaten III. cümle de anlam bağlamı olarak
II. cümlenin değil I. cümlenin devamıdır. Buna göre anlam akışının II. cümle tarafından bozulduğunu söyleyebiliriz.

16.

(Cevap A)

3

27

16 = 4 rasyonel sayıdır.
1
1000 rasyonel sayıdır.

: ( 12 + 3 ) =

1
3 3

: 3 3 = 1 rasyonel sayıdır.

10 : 8 : 5 = 10 : 8 : 5 = 400 = 20 rasyonel sayıdır.
10 + 15 rasyonel değil irrasyonel sayıdır.

(Cevap E)

18.

En iyi ihtimalle gireceği sınavlardan 100 puan aldığı düşünülür. İlk üç sınavının ortalaması 24 ise toplamı
3 : 24 = 72 dir. Bundan sonra n tane sınava girsin ve her
birinden 100 puan alsın.
72 + 100 : n
= 45 & 72 + 100 : n = 45 : n + 135
n+3
55 : n = 135 - 72
55 : n = 63
63
n=
>1
55

n en az 2 olmalıdır.
(Cevap D)

IV. cümlede iki ismin kurutulmuş taç yapraklarıyla doldurulmuş yastıklar üzerinde uyuduğu söylenmiştir. Bu cümlede şehrin tarihî öneminden söz edilmediği için D seçeneğinde bu cümleyle ilgili olan yargı yanlıştır.

Karınca 4 adım kuzeye 3 adım batıya ilerlerse toplamda
7 adım ilerlemiş olur.
Toplam 49 adım atıldığında
4 . 7 = 28 adım kuzeye
3 . 7 = 21 adım batıya gider.
50 adımda kuzeye atılacağı için Kuzey yönünde 29 adım
batı yönünde 21 adım atmıştır.

Kaplan Akademi

İyelik eki, adlara gelerek eklendiği adın kime ve neye ait
olduğunu bildirir. Buna göre D seçeneğinde iyelik eki kullanılmamıştır: “denizi” sözcüğündeki “i” belirtme hali ekidir.

9+7 =

0.000001
= 0,001
=
1

(Cevap D)

15.

9 + 49 =

17.

19.
14.

3

( −52 ) =
( −25)3 =
=
−56

(Cevap B)
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Öncüldeki sözü söyleyen bir araştırmacının çalışmalarında sürdürülebilirliği önemsediğini cümledeki “üç günlük
teoriler değil, yüz yıllık mermer bir merdiven basamağı
gibi kullanılmaktan zaman içinde parlayıp yasa haline
gelmiş sessiz düşünceler” ifadesine dayanarak söyleyebiliriz.

−3

5

(Cevap B)

13.

 1 
−

 25 

 1 −3 
( −56 )5 =
−530 bulunur.
 −
  =
 25  

Kaplan Akademi

11.

29 – 21 = 8 adım fazladır.
(Cevap D)

20.

Belirtme hali eki alan sözcük “neyi, kimi?” sorularına cevap olurken iyelik eki alan sözcük “kimin, neyin?” sorularına cevap olur.

(Cevap D)

2
(x - 3x - 4) : (x - 2)
2

(x + 1) : (x - 16)

=

(x + 1) : (x - 4) : (x - 2)

(x + 1) : (x - 4) : (x + 4)
x-2
=
bulunur.
x+4

(Cevap A)
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21.

1 + x2
= 12 & 1 + x2 = 36x
3x

2
36x
1+x
=
= 9 bulunur.
4x
4x

25.

a+b+c=x
c = a − b ⇒ a = b + c en fazla kitap a rafındadır.

a + b
+c =
x

(Cevap B)

a

2a = x

Kaplan Akademi

a=

22.

x
bulunur.
2

(Cevap E)

Ali a seçeneğini seçmiş ise ve 1 ayda 800 ¨ para kazanır. Arif b seçeneğini seçmiş ve toplam x tane ürün satmış olsun. Bu durumda (400 + 17 : x) ¨ para kazanır. Arif,
Ali’den fazla ücret aldığına göre,
400 + 17 : x > 800

(Cevap D)
www.kaplanakademi.com

17 : x > 400
400
x>
17
x > 23, 5
x = 24 bulunur.

96
= 12m3 su akıtır.
23. 1. musluk 1 saatte:
8

2. musluk 1 saatte:

96
= 8 m3 su akıtır
12

26. x2 - 2xy - x + 2y x : (x - 2y) - x + 2y
=
x - 2y
x - 2y
(x - 2y) : (x - 1)
=
= x - 1 bulunur.
x - 2y

(Cevap C)

O halde 1 saatte havuza 12 + 8 = 20 m3 su akar.
Havuzun
16

96 ⋅

5
’sı x saatte dolsun;
6

5
= 20 ⋅ x ⇒ 16 ⋅ 5 = 20x ⇒ 80= 20x ⇒ x= 4
6
1

27.

B

3

Yavaş akan musluktan (2. musluktan) 1 saatte 8 m su
aktığından, 8 . 4 = 32 m3 su akar.

9m

24.

Kaplan Akademi

(Cevap B)

Bir araç v hızla (4a) km lik yolu 4t saatte alırsa,
4a = v : 4t & v =

a
dir.
t

A

A noktasından 1
m çekildiğinde B
noktası C noktasına
geliyor ise,
AB= (x + 1)m dir.

C

x

Pisagor bağıntısından,
92 + x 2 = (x + 1)2
81 + x 2 = x 2 + 2x + 1

x+1

9m

Aynı araç (6a) km yolu 2t saatte alması için hızı

80 = 2x
x = 40

6a
a
=3
t
2t
v1 = 3 : v bulunur.
v1 =

x

Bu da hızını 3 katına çıkarması demektir.

Merdivenin uzunluğu x + 1 = 40 + 1 = 41m bulunur.
(Cevap B)

(Cevap D)
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28.

80 kg şeker-un karışımında şekerin 3 katı un var ise,
x kg şeker 3x kg un olsun.
x + 3x = 80 ⇒ 4x = 80 ⇒ x = 20

Karışımda 20 kg şeker ve 60 kg un karışımına x kg şeker
katalım.

50
= 20 + x
100
80 + x = 40 + 2x
x = 40 kg bulunur.

(80 + x) :

(Cevap C)

29.

6:5:4

= 20
A noktasından B’ye yol sayısı = d 36 n =
3:2:1

A’dan B’ye X’ten geçen yol sayısı = d13 n : d13 n = 9
A’dan B’ye Y’den geçen yol sayısı = d13 n : d13 n = 9
X veya Y’den geçme olasılığı =

9 + 9 18
9
=
=
bulunur.
20
20 10

www.kaplanakademi.com

Şekerin ağırlığı = (20+x) kg

Kaplan Akademi

Toplam ağırlık = (80+x) kg

30.

A

Kaplan Akademi

(Cevap C)

A
75°

12

B

30°

45°
15°

12 2

12
75°

30°

E

6
D

C

B

6 2

30°

45°
6 2

H

C

AC = 12 2 bulunur.

(Cevap B)
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1.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Türk-İslam devletlerinde çarşı pazarda günlük ticari hayatı düzenlemekle görevli, Ahi teşkilatı ve Narh teşkilatının belirlediği kurallara uyulup uyulmadığını denetleyen
kurum muhtesipliktir.

5.

Cevap D

l. Dünya Savaşı’nın en önemli sebebi sömürgecilik yarışı ile ham madde ve pazar arayışıdır. Bu durum devletler
arasında bloklaşmanın artmasına (ll) ve bloklaşma sonucunda kızışan rekabet de silah teknolojisinin gelişmesine (l) ortam hazırlamıştır.

2.

Farabi: Aristo’dan sonra felsefede Muallimi Sani (İkinci
Öğretmen) olarak bilinir. Türk-İslam dünyasında pozitif
bilimleri başlatmıştır. İslam felsefesinin ve siyaset biliminin kurucusu kabul edilir. Felsefe, matematik, astronomi,
siyaset, fizik alanlarında toplam 160 civarında eser vermiştir.

Kaplan Akademi

Cevap D

6.

Biruni: Başta geometri olmak üzere felsefe, astronomi,
fizik, kimya gibi çeşitli bilim dallarında 100’den fazla eser
vermiştir.

l. TBMM’de ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten
dolayı siyasi partilere yer verilmemiştir. Fakat meclis içerisinde birçok siyasi grup ortaya çıkmıştır. Mecliste bu kadar çok grubun ortaya çıkması birlik ve beraberliğin sağlanmasını güçleştirmiştir (l).

İbn-i Sina: Tıp, mantık, fizik, tabiat, din felsefesi alanlarında 220 civarında eser vermiştir. Avrupa’da “Avicenna”
olarak tanınmıştır.

Cevap A

3.

Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma gibi davalara kadı bakardı.
Sadrazam, padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir.
Şeyhülislam, divanda alınan kararların İslam dinîne uygun
olup olmadığı konusunda fetva verirdi.
Reisülküttap, XVII. yüzyıldan sonra devletin dış işlerinden sorumlu kişidir.
Nişancı, Divan’dan çıkan belgelere, padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara ve namelere hükümdarın imzası olan tuğrayı çekerdi.

www.kaplanakademi.com

Cevap B

7.

Cevap A

Cevap A
8.

Osmanlı Devletinin l. Dünya Savaşı’ndaki cepheleri şunlardır;
1) Taarruz Cepheleri

Düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi l. İnönü Savaşı’dır.
6-11 Ocak 1921 tarihlerinde Yunan kuvvetleriyle yapılan
savaşta Türk ordusuna İsmet İnönü, Yunan ordusuna
Anastasios Papoulas komuta etmiştir.

– Kanal

Cevap A

– Kafkas (Doğu)

2) Savunma Cepheleri
– Çanakkale

Kaplan Akademi

4.

Menemen İsyanı (A) 23 Aralık 1930’da laik cumhuriyet
rejimine karşı çıkan önemli bir ayaklanmadır. Ancak; Ahmet Anzavur, Bolu - Düzce İsyanı; Konya Ayaklanması
ve Afyonkarahisar İsyanı TBMM’nin varlığına karşı çıkan
ayaklanmalar arasındadır.

– lrak
– Suriye – Filistin
– Hicaz – Yemen

3) Sınırlarımız Dışındaki Cepheler

9.

Kütahya - Eskişehir yenilgisi üzerine meclis bazı tedbirler almıştır. Bu tedbirler arasında,
– Meclisin Kayseri’ye taşınması
– Mustafa Kemal’in 3 ay süreyle başkomutan seçilmesi,
– Fevzi Çakmak’ın halkı yatıştırmak için bir bildiri yayınla-

– Galiçya

ması

– Romanya

– Meclisten 15 kişilik bir heyetin cepheye gönderilmesi

– Makedonya

Bu cephelerde Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi dışındaki cephelerde başarı sağlayamamıştır.

– Başkomutan olan Mustafa Kemal’in Tekalif-i Milliye Emir-

Cevap D

Cevap C

lerini yayınlaması yer almaktadır.
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10.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu (l) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amacıyla çıkarılmışken, Takrir-i Sükûn
Yasası (lll) yönetime karşı çıkan Şeyh Sait İsyanı’nı bastırmak amacıyla çıkarılmıştır. Yani bu iki yasanın çıkarılış
amacı ortaktır.

15.

Ege Bölgesi’nin Türkiye üretiminde ilk sırada olduğu tarım ürünleri üzüm, incir, tütün, haşhaş ve zeytindir.
(Cevap E)

11.

Türk kadınına siyasal hakları (seçme, seçilme), 1930–
1934 yılları arasında 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikler neticesinde verilmiştir. Hukuki, sosyal ve ekonomik hakları ise 1926 Medeni Kanunu ile verilmiştir. Buna
göre l ve lV 1924 Anayasası ile verilen haklardır. ll ve lll
ise kadınlara Medeni Kanun kapsamında verilen haklardır.

Kaplan Akademi

Cevap B
16.

Soruda verilenler köy altı yerleşmelerdir. Bu yerleşme tiplerine Türkiye’nin değişik yerlerinde rastlanır. Hepsinin
ortak olan özelliği ise yalnızca, geçici yerleşmeler olmalarıdır.
Ülkemizde yer alan köy altı yerleşmelerin diğer ortak özellikleri şunlardır:
• Nüfusları azdır.
• Ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanır.
• Su kaynaklarına yakın kurulurlar.
• Ulaşım olanakları azdır.

Cevap C

12.

Atatürk, paragrafta verilen sözünde sadece işçi sınıfının
ön plana çıkarılamayacağını vurgulamaktadır. Bu söze
göre toplum meslek gruplarından oluşur ve bu sınıfların
birbirine üstünlüğü değil ihtiyacı vardır. Dolayısıyla toplum içindeki sınıflar dayanışma amaçlıdır, eşitlik esastır.
Hiçbir sınıfın diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Meslek gruplarını oluşturan sınıflar dayanışma içinde toplumu oluştururlar. İmtiyazsız, eşit bir toplum düşüncesi halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

www.kaplanakademi.com

(Cevap A)

17.

Merinos, dalgıç ve mor karaman koyun türleridir. Soruda koyundan başka bir hayvan türü istemektedir. Ekonomik değeri yüksek olan tiftik keçisi ise daha çok Ankara
çevresinde yetiştirilir. Ayrıca sayı bakımından kıl keçisinden sonra gelir. Sonuç olarak açıklamalarda geçen hayvan türü kıl keçisidir.
Cevap A

Cevap C

1982 Anayasası’nın 10. maddesinde yer alan ifade çeşitli yönlerden laiklik, halkçılık, cumhuriyetçilik, milliyetçilikle ilgilidir. Fakat bu ifadenin devletçilikle ilgisi yoktur. Çünkü devletçilik ekonomik konularla ilgilidir.

Uygulanan nüfus politikaları doğum üzerinde doğrudan
etkili olur. Bununla birlikte; ailenin ekonomik seviyesi, eğitim düzeyinin yükselmesi, kadının iş hayatına girmesi vb.
gelişmeler de doğum oranı üzerinde etkili olur. Ancak nüfus yoğunluğu, sık veya seyrek nüfuslanmayı ifade eder.
Bu konu üzerinde bir etkisi yoktur.

Cevap E

(Cevap D)

18.

Kaplan Akademi

13.

14.

Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde yol yapım çalışmaları sırasında doğal sistemlere fazlaca müdahale edilir. IV numaralı bölge engebeli olduğundan yol yapım çalışmaları sırasında fazlaca tünel, köprü ve viyadük yapma zorunluluğu vardır.

A, B, C ve D şıklarında verilenler Mecliste oy kullanma
hakkına sahip değildir. Fakat yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekilinin oy kullanma hakkı vardır. Dokunulmazlığı kaldırılmış olsa bile milletvekilliği devam etmektedir. Bu nedenle; yasama çalışmalarına katılabilir ve
oy kullanabilir.

(Cevap D)

(Cevap E)
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Siyasi Partiler Kanunu’na göre, siyasi partiler mevzuatın
öngördüğü bilgi ve belgelerin İçişleri Bakanlığına verilmesi ile parti kurulmuş olur. İçişleri Bakanlığının partinin
kurulmasında bir eksiklik veya hukuka bir aykırılık olup
olmadığını da denetlememesi mümkün değildir. Böyle
durumdaki bir parti anayasadaki usullerle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılabilir.
(Cevap C)

25.

Nobel ödülü alan ilk Türk vatandaşı Orhan Pamuk’tur.
Dünya’nın en etkili 100 kişisi arasında gösterilen Orhan
Pamuk, Nobel ödülünü 2006 yılında almıştır.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

20.

26.

2019’da 4. kez Dünya Şampiyonu ve 9. kez Avrupa Şampiyonu olan güreşcimiz Rıza Kayaalp’dir.
(Cevap B)

21.

Yayımlanmış olan kanunlar, eğer yürürlük tarihleri ile ilgili bilgi vermiyorlarsa; Resmî Gazete’de yayımlandıkları
gün yürürlüğe girer.
(Cevap C)

22.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Anayasa’nın
133’üncü maddesinde düzenlenmiş ve tüzel kişiliğine
açıkça atıf yapılmıştır. A, B ve D’dekiler ise esasen Anayasa’da düzenlenmemişlerdir. Tüzel kişiliklerini kanundan alırlar. Yüksek Öğretim Kurulu ise Anayasa’nın 131’inci maddesinde düzenlenmiştir. Ancak YÖK, tüzel kişiliğini kanundan alır.
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27.

Türk silaklı Kuvvetleri Ocak 2018’de Afrin’e Türkiye’nin
güvenliği için yaptığı operasyonun adı; Zeytin Dalı Harekatı’dır.
(Cevap C)

28.

(Cevap C)

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra
2018 seçimleri sonrası ilk Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Fuat Oktay atanmıştır.
(Cevap A)

23.

Sayıştay TBMM adına genel ve katma bütçeli kuruluşların bütün gelir ve giderlerini denetler.
Sayıştay’ın kesin hüküm bildiren kararına karşı 15 gün
içinde 1 kereye mahsus karar düzeltilmesi talebinde bulunulabilir. 2004 yılı değişikliği silahlı kuvvetlerin 2005 yılı değişikliği ile mahallî idarelerin denetimi de Sayıştay’a
açılmıştır.
(Cevap A)

Kaplan Akademi

Sayıştay üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından seçilir.

29.

(Cevap A)

Yerel yönetimlerden il genel meclisi, mahalle muhtarları,
belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, köy ihtiyar
heyeti seçimle iş başına gelirken vali atama yoluyla işbaşına gelir.

Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngören proje Şah Deniz Projesi’dir. Şah Deniz 1 projesiyle Azerbaycan’dan doğalgaz ithal eden Türkiye Mayıs 2014’te yapılan anlaşmalarla Şahdeniz 2 projesine de
ortak olmuştur.

(Cevap A)

(Cevap A)

30.
24.

Hamlet, Kral Lear, Othello ve Macbath Shakespeare’nin
kaleme aldığı oyunlardandır. “Alacakaranlıkta” adlı oyun
Anton Cehov tarafından yazılmıştır.
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