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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin 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.



ÖSYM
AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 
Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 

2. Bu iki test için verilen toplam cevaplama süresi 
150 dakikadır (2,5 saat).

3. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı 
vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse 
o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR
TESTİ

1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Roman yazmak biraz da dilin sesini aramaktır.
Yazmanın sürekliliğini sağlayan, yaratıcılığın önünü
açan da o sestir. Bir avcı gibi bunun ardına takılıp
gidersiniz. Bir mühendis gibi planlar, krokiler yapıp
romanı kurabilirsiniz. Ama o ses, o tını yoksa
yazamazsınız. Dilin büyüsü de oradadır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Çok boyutlu düşündürmek

Dili kurallarına uygun kullanmak

Denenmemiş olanı ortaya koymak

Yabancı sözcüklerden uzak durmak

Dilin ahengini yakalamaya çalışmak

Her sanatçı, hayatının bir döneminde, kendi avucundan
içtiği suyun tadına varana kadar başka sanatçıların
avucundan bir yudum da olsa su içmiştir.

Bu cümlede geçen “kendi avucundan içtiği suyun
tadına varmak” sözüyle sanatçılara ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Eserlerinde derinliği yakalayabilmek

Özgün bir üslup oluşturmak

Başka sanatçılara örnek olabilmek

Farklı düşüncelerden yararlanmak

Yankı uyandıracak eserler ortaya koymak

1.

2.

Mevcut sanat eserlerinden hareketle çeşitli
sınıflandırmalara gitmek, birtakım akımların çatısını
kurmak, neyin sanat sayılması gerektiğini, yalnızca var
olanlar bağlamında ve onlarla sınırlı tutarak tartışmak,
sanat açısından sakıncalı bir tutumdur.

Bu cümleye dayanarak aşağıdaki genellemelerden
hangisi yapılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sanat özgür olmalı, kalıplara indirgenmeye
çalışılmamalıdır.

Bir eseri en iyi değerlendirecek kişi, sanatçının
kendisidir.

Kurgulama esnasında ayrıntılarla uğraşmak, eseri
kısırlaştırır.

Sanat eserleri, araştırma malzemesi olarak
görülmemelidir.

Sanatçı, kurduğu özgün dünyayla kendi varlığına
anlam katar.

(I) Ahlak adına yapılan ufak tefek düzeltiler bir yana
bırakılırsa Servet-i Fünun Dergisi’ne gelen yazılar
üzerinde Tevfik Fikret’in herhangi bir eleştirisi yoktu.  
(II) Onun en çok önem verdiği şey, yazımdı; yazımda
tutarlılık arardı ve bütün müsveddeleri kurşun kalemle
düzeltirdi. (III) Gene de bütün bu çalışmalar amacına
tam ulaşmazdı. (IV) Dizgicilerin de kendilerine özgü bir
yazım tutumları vardı. (V) Müsvedde nasıl yazılmış
olursa olsun onlar yine bildikleri yazım kurallarına
uyarlardı. (VI) Fikret, yorulmak bilmez bir çabayla,
dizgicilerin alışkanlıklarına da savaş açmıştı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden
başlayarak Tevfik Fikret’in yazım konusundaki
çalışmalarının istenen sonucu vermemesinin
nedenleri açıklanmıştır?

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

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Edebî bir metne edebî niteliğini veren en önemli özellik,
dilidir. Gerçekçi bir edebiyat metninde dil, gerçeği
yansıtmanın en önemli aracıdır. Jakobson’un,
“Edebîliğin asıl belirtisi, bir sözcüğün sözcük olarak
algılanmasında değil; sözlerin ve düzenlenişlerinin,
anlamlarının, iç ve dış biçimlerinin bir araya geldiğinde
değer kazanmalarında yatar.” sözünü hatırlatıyor bu
durum.

Jakobson’un bu parçada geçen sözüyle, edebiyatla
ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sözcüklerin yeri ve bunlar arasındaki çok yönlü ilişki
önemlidir.

Duygu ve düşüncelerin eksiksiz anlatımı için uygun
sözcükler bulunmalıdır.

Eserin anlaşılır olması için sık kullanılan
sözcüklerden yararlanılmalıdır.

Eserin anlatım gücü ile oluşturduğu etki arasında
paralellik söz konusudur.

Okurun dil duyarlığının gelişmesi, eserdeki kelimeler
arası bağlantıları kurabilmesiyle ilişkilidir.

(I) Teknoloji hızla geliştikçe iletişim kanalları da
zenginleşiyor. (II) Dijital iletişim ve sosyal medya, artık
birçok kurum için olmazsa olmazlardan. (III) Yurt dışında
olduğu gibi artık Türkiye’de de kültür ve sanat kurumları
dijital iletişim kanallarını kullanıyor. (IV) Müzelerin,
galerilerin, fuarların ve festivallerin tanıtımı için, sosyal
medya kanalları, akıllı telefon ve tablet uygulamaları söz
konusu. (V) Kısaca kültür ve sanat etkinlikleri açısından
sosyal medya önlenemez bir yükselişte.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I. cümlede, bir koşula bağlı sonuç ortaya
konmaktadır.

II. cümlede, zorunluluk hâline gelmiş bir durum dile
getirilmektedir.

III. cümlede, teknolojiyi kullanmada öteki ülkelerin
gerisinde kalındığı belirtilmektedir.

IV. cümlede, çeşitli yerlerde kullanılan teknolojik
olanaklar sıralanmaktadır.

V. cümlede, teknolojik gelişmelerin bugünkü
durumundan söz edilmektedir.

5.

6.

Geçmişleri MÖ 11’inci yüzyıla kadar uzanan Karyalılar
        I 
Anadolu’nun yerli halklarından biri. Aydın, Muğla

arasındaki bölgede bir uygarlık kurdular. Dorların

gelmesiyle Menderes Nehri’yle Dalaman Çayı
           II 
arasındaki iç bölgelere çekildiler. Hititçe’yle bağlantılı bir
                 III
dil konuşuyorlardı. MÖ 545’te Pers İmparatorluğu’nun
                   IV                     V
egemenliği altına girdiler.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

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

29’u aktif olan 160 kadar volkanı, Gayzer Vadisi ve

çağlayanıyla gezginlerin ilgisini çeken bölge, 1996’da

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. 426 bin km2lik
                                 I           II

yüz ölçümüyle Türkiye’nin yarısından biraz daha büyük
          III  

bir yarımada olan Kamkaçka’nın nüfusu yalnızca
          IV

üçyüz bin.
V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?

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

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Göreve başlamak için bu dilekçenin yürürlüğe girmesini
beklemek zorundasın.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

“başlayabilmek” yerine “ başlamak” sözcüğünün
kullanılmasından

“çalışmaya” yerine “göreve” sözcüğünün
kullanılmasından

“dilekçenizin” yerine “bu dilekçenin” sözünün
kullanılmasından

“işleme konulmasını” yerine “yürürlüğe girmesini”
sözünün kullanılmasından

“beklemen gerekiyor” yerine “beklemek zorundasın”
sözünün kullanılmasından

(I) Divan şairi, kendisinin bir sanat adamı olduğunun
farkındadır. (II) Bunu bildiği için de içinde bir kalıcılık
kaygısı taşır. (III) Eserinin gelecek yüzyıllara
uzanmasını, kendisi öldükten sonra adının anılmasını
ister. (IV) Sanat adamı sonsuzluk isteği duyuyorsa
gerçek bir sanat adamıdır. (V) Yoksa eserinde bir
güzellik bulunsa bile kendiliğinden gelmiştir o güzellik,
bir yaban çiçeği gibi. (VI) İstenilerek, düşünülerek ortaya
konulmuş bir güzellik değildir bu.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?

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

9.

10.

Otobiyografiden başka bir türde yazarken kendimizi göz
önüne sermekte pek cömert davranamayız. İnsanın
kendi yaşamını bütün ayrıntılarıyla ortaya dökmek
konusunda çekinceleri vardır. Yazdıklarımızın tümüyle
bize ait sanılmasından, yargılanmaktan, ihanete
uğramaktan korkarız. Aslında yazmak biraz da bu
korkuları aşmakla ilgilidir. Duygularını arındırıp
ayıklamayı, deneyimlerini bireyden topluma ulaştırmayı
başaran yazar, kendi malzemesini ancak roman
metninin dokusu ve mantığı içinde işleyerek kişisellikten
uzaklaştırabilir.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Duygular, yazarının süzgecinden geçirilerek
okuyucuya aktarılmalıdır.

Roman kişilerinin olduklarından farklı yansıtılması,
yazarın eleştirilme ve yargılanma korkusundandır.

Yazmaya başlayan kişi, öncelikle kendi içsel
yolculuğunu tamamlamalıdır.

Kendi deneyimlerinden yola çıkarak topluma bir
mesaj iletebilen yazar, kalıcıdır.

Her kurmaca metin, az veya çok yazarının
yaşamından izler taşır.

Çeviriyi sanattan çok, zanaat olarak görüyorum.
Oluşturulmuş bir eseri bir başka dile aktarıyorsunuz. İşin
içinde yaratıcılık elbette var ama asıl önemli olan işçilik.
İşçiliğin ağırlığı, çevirdiğiniz esere göre değişiyor. Söz
gelimi, açık bir anlatımı tercih eden James Thurber’dan
bir öykü çevirmekle yoğun eserler veren William
Faulkner’dan bir öykü çevirmek aynı şey değil.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi yazarın
çeviri metinler ve çevirmenle ilgili düşüncelerinden
biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Zorluğun, yazarın dil ve anlatım tercihlerinden
kaynaklandığını düşünür.

Okurun duygu ve düşünce dünyasını
biçimlendirdiğine inanır.

Çağrışım yüklü sözcükler kullanarak okuru
düşündürmeyi amaçlar.

İşini kolaylaştırmak için kendi diline yakın dillerdeki
ürünleri tercih eder.

Tanınmış yazar ve eserlere öncelik verilmesi
gerektiğini iddia eder.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Warburg’un kütüphanesindeki kitaplar, alfabetik sıraya
göre dizilmemiş veya konuya göre kataloglandırılmamış;
aralarındaki ilişkiye göre düzenlenmişti. Çünkü
Warburg’un asıl ölçütü şuydu: O, kitaplar arasında
saptadığı ilişkileri not ediyordu. Bu bilgilere göre her
kitap, bitişiğindeki kitabın yani komşusunun içerdiği
bilgileri tamamlamada birer adımdı.

Bu parçadan Warburg’un kütüphanesiyle ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kitapların hepsi, tek bir konu üzerine yazılmıştır.

Aynı raftaki kitapların tümü okunarak bir konuda
ayrıntılı bilgi edinilebilir.

Benzersiz kitapları barındırmasıyla dikkatleri
toplamıştır.

Kendi dönemi içerisinde zenginliğiyle ilgi çekmiştir.

Her kitap, üzerine yapılan değerlendirmelere göre
raflardaki yerini almıştır.

Editörlük, Türkiye’de henüz hakkıyla yapılan bir meslek
değil. Bunda elbette ülkemizdeki yayıncılık sektörünün,
Batı’ya göre henüz emekleme aşamasında olmasının
etkisi büyük. Ama yine de bu, mesleğin farklı
katmanlarını düşündüğüm zaman pek kolay gerçekleşir
gibi gelmiyor bana. Çünkü kitap editörlüğü tek yönlü bir
iş değil. Bu mesleğin de farklı kulvarları var ancak bu
işlerin çoğu, yayınevlerinde tek bir kişinin omzuna
yükleniyor.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yazarlık atölyeleri gibi editörlük atölyelerinin de
oluşturulması yararlı olur mu?

İyi bir editör olabilmenin belirli bir ölçütü var mıdır?

Siz de yazıyorsunuz, metinlerinizi bir editöre teslim
ettiğinizde hangi beklentiler içinde olursunuz?

Ülkemizde editörlüğün bugünkü durumuna
baktığınızda sizi en çok rahatsız eden nedir?

Editörlüğün geleceğini, ülkemizdeki durumundan
hareketle nasıl değerlendiriyorsunuz?

13.

14.

Hangi tür eserlerden hoşlanır yalın kat okurlar? Dümdüz
anlatımlı; dokusunda boşluklar, belirsizlikler
bulunmayan, tek boyutlu eserlerden. Özellikle de olaya
dayalı olanlardan. “Şimdi ne olacak, nasıl bir sonla
bitecek?” sorularının ardına düşmeyi sever. Okurken
sözcüklerin, tümcelerin zihninde oluşturduklarını bir
yana bırakıp sürat koşusuna çıkmış bir koşucu gibi bir
sayfadan ötekine hızla geçerek çekim alanına girdiği
soruların yanıtını bulmaya çalışır.

Bu parçaya göre yalın kat okur, aşağıdakilerin
hangisiyle nitelendirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Serüvene ağırlık verilmiş metinlerden hoşlanan

Olayların akışını izleyen ama tümcelerin çağrışımsal
anlamlarını önemsemeyen

Kendisini heyecanlandıran şeyleri öğrenme isteği
ağır basan

Merak duygusunu canlı tutan eserlerden hoşlanan

Ucu açık ve yoruma dayalı anlatımları yeğleyen

----. Etkili bir dille yazılmış nutuktan günlük konuşmaya,
okuyucuda güzel izlenimi bırakan bir yazıdan herhangi
bir gazete haberine kadar her türlü yazı, dil ürünü
olduğundan edebiyatın kapsamında yer alır. Söz gelimi,
sanat değeri taşıyan bir roman nasıl bir edebiyat eseri
sayılıyorsa bir hukuk veya tıp eseri de bu anlayışa göre
bir edebiyat eseridir. Hukuk veya tıp bilimleri anlamına
gelen hukuk edebiyatı, tıp edebiyatı gibi terimler bu
anlayıştan doğmuştur.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre,
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Sanatsal bir amacı olsun veya olmasın, dile dayalı
her eser edebiyatın sınırları içindedir

İnsanoğlunun duygu ve düşüncelerini yansıtan her
türlü söz ve yazı edebiyat çerçevesi içine girer

Taşıdığı dil ve anlatım özelliği bakımından her
ürünün edebiyatla bağlantısı vardır

Okuyucuyu kendisine çeken, sanatın daha baskın
olduğu eserler edebiyat ürünü olarak anılırlar

Edebiyat eserinin çerçevesini belirleyen, her şeyden
önce onun ortaya çıkmasını sağlayan dildir

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 17. - 18.  soruları aşağıdaki konuşma metnine
göre cevaplayınız.

I. Gidiyormuşsunuz?

II. Maalesef… Gözüm arkada, kalbim burada,
gidiyorum. Ne de olsa hayata burada gözümü
açtım. Çok zor olacak benim için.

I. Bilirim, yıllar evvel aynı durumu ben de yaşadım.

II. Bir insanın bir kenti terk edip gitmesi, sıradan bir
olay değilmiş. Benliğinin oluşumunda, hayatı
yorumlayışında, anılarında derin izler bırakan bir
kenti terk etmek… “Herkesin bir ilk kenti vardır.”
der Calvino. Bulunduğum öbür kentleri
değerlendirirken burası mihenk taşım olmuştu
benim.

I. ----.

II. Yok, ben öyle düşünmüyorum, işin doğrusu
düşünmek istemiyorum.

I. Neyse şimdi ne desem kabullenmen zor. Ben de
başta aynı duyguları yaşadım fakat ayrıldıktan
sonra bir daha hiç gitmedim.

Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere
düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gideceğin yeri burayla sakın kıyaslama yoksa yeni
yerine ömür boyu alışamazsın

Bana göre, “Bu kentten gidiyorum.” diyen bir insan
aynı zamanda “Bu kente küsüyorum.” da demiş
olmaktadır

Bugün gözyaşları içinde ayrıldığın bu kente, ileride
bir gün mutlulukla döneceksin

Her kentin kendine özgü özellikleri vardır ama burası
gerçekten unutulmuyor

Geride bıraktıklarına üzüleceksen şimdiden vazgeç,
derim

17.

Yukarıdaki konuşmadan, kenti terk eden kişinin söz
konusu kentle arasındaki ilişki ile ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Ayrılmak zorunda olduğu

Burada doğduğu

Kişiliği üzerinde etkileri bulunduğu

Ona ait çokça anısının olduğu

Burada, kırıldığı insanların bulunduğu

18.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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 19. - 20.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Dönüp dönüp okuma isteğimi perçinleyen bir söz
ırmağıdır Salâh Birsel’in anlatıcılığı. Evet, şiirle başlayan
yolculuğunu deneme ve günlükte sürdürmüş, şiirden
kopmamış, şiirin gizemli duruşunu öyküleyici bir
anlatımla bu yeni çizgiye taşımış hep. Denemeleri ve
günlükleriyle yol alırken bir gün aradım kendisini, kalkıp
gittim. Deneme ve günlükleriyle tanıdığım Birsel’i
konuşurken de görmek istiyordum. Evet, onunla ilk
karşılaşmamızda da düşüncelerim değişmedi; yazan ve
konuşan aynı kişiydi.

Bu parçadaki altı çizili cümleyle Salâh Birsel’e ilişkin
olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Okurunu saran ve onda alışkanlık yaratan bir üslubu
vardır.

İmgelerle yüklü, kolay anlaşılmayan bir anlatımı
vardır.

Yazıları, Türkçenin özgün örnekleri arasında yer alır.

Gösterişten uzak, yalın bir anlatımı seçmiştir.

Kelimelerin ses değerlerine önem vermiştir.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Şiirdeki bazı yönelimlerini başka türlerde de
kullanmıştır.

Yazılarındaki üslubu konuşma diline de yansımıştır.

Farklı tarzıyla Türk şiirine soluk aldırmıştır.

Anlatıcılığı, farklı türlere ait özelliklerle
harmanlanmıştır.

Denemeler yazmasına rağmen şiirden
uzaklaşmamıştır.

19.

20.

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

0,3 1,5 1,8

3 15

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

a ve b tam sayıları için

olduğuna göre, a’nın alabileceği değerler toplamı
kaçtır?

A) B) C) D) E)12 13 15 17 18

23.

24.

olduğuna göre,  farkı kaçtır?

A) B) C)

E)D)

olduğuna göre,  ifadesinin değeri kaçtır?

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

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7



ÖSYM
2013 - TODAİE

a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere,

olduğuna göre,  toplamı kaçtır?

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

eşitliğini sağlayan  x  gerçel sayılarının toplamı
kaçtır?

A) B) C) D) E)6 4 3 8 12

27.

28.

a, b ve c gerçel sayıları için

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi
doğrudur?

A) B) C)

E)D)

AB ve CD iki basamaklı, ABCD ise dört basamaklı doğal
sayılar olmak üzere,

eşitlikleri sağlanıyorsa n’ye bir Kaprekar sayısı denir.

İki basamaklı K5 doğal sayısı bir Kaprekar sayısı
olduğuna göre, K rakamının alabileceği değerler
toplamı kaçtır?

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

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,  bileşke fonksiyonu aşağıdakilerden

hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

31. R gerçel sayılar kümesini göstermek üzere,

kartezyen çarpım kümesi üzerinde bir  işlemi

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,

eşitliğini sağlayan  sıralı ikilisi için

toplamı kaçtır?

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

40 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin % 60’ının isminde     
A harfi, % 50’sinin isminde ise E harfi bulunmaktadır.

Bu sınıfta; isminde hem A hem de E harfi bulunan
14 öğrenci olduğuna göre, isminde A ve E harflerinin
hiçbiri bulunmayan kaç öğrenci vardır?

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

32.

33.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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Bir torbada bulunan 10 bilyenin 4’ü kırmızı, geri kalanı
ise mavidir. Torbadaki bilyelerin 5’i benekli olup benekli
bilyelerden 1’i kırmızıdır.

Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin mavi olduğu
bilindiğine göre, bu mavi bilyenin benekli olma
olasılığı kaçtır?

A) B) C)

E)D)

Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı, yaşları
farkının 4 katıdır.

12 yıl önce anne ile kızının yaşları toplamı, yaşları
farkının 3 katı olduğuna göre, annenin bugünkü yaşı
kaçtır?

A) B) C) D) E)58 59 60 61 62

34.

35.

Bir dolapta Alper ve Mehmet’e ait kırmızı ve siyah renkte

toplam 67 dosya bulunmaktadır. Alper’in kırmızı

dosyalarının siyah dosyalarına oranı , Mehmet’in

kırmızı dosyalarının siyah dosyalarına oranı ise ’dir.

Buna göre, dolapta bu kişilere ait toplam kaç siyah
dosya vardır?

A) B) C) D) E)21 23 25 27 29

Dolap üretimi yapılan bir marangoz atölyesinde; 1 usta
ve 1 çırak birlikte çalışırsa 6 günde 1 dolap, 2 usta ve  
3 çırak birlikte çalışırsa 5 günde 2 dolap üretiyor.

Buna göre, 1 usta tek başına 1 dolabı kaç günde
üretir?

A) B) C) D) E)7 8 9 10 12

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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 38. - 40.  soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda, bir şirketin 5 yıl boyunca elde ettiği
yıllık kâr miktarları gösterilmiştir.

Yıl
Kâr

(bin TL)

2008 440

2009 350

2010 480

2011 420

2012 300

Bu şirket, her yılın sonunda kârının belli bir oranını
çalışanlarının sağlık, eğitim, yakıt, giyecek ve yiyecek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere aşağıdaki daire grafikte
gösterilen biçimde çalışanlarına dağıtmaktadır.

Şirketin kârı 400 bin TL’nin altında ise kârının % 4’ünü,
400 bin TL ve üzerinde ise % 5’ini dağıtmaktadır.

Bu şirket, 2010 yılında çalışanlarına kaç bin TL
yiyecek yardımı yapmıştır?

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

Bu şirket, 2012 yılında çalışanlarına kaç bin TL
giyecek yardımı yapmıştır?

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

Bu şirket, 2008 ve 2009 yıllarında çalışanlarına
toplam kaç bin TL sağlık yardımı yapmıştır?

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

38.

39.

40.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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ABCD bir kare

Yukarıdaki verilere göre,  toplamı kaç

derecedir?

A) B) C) D) E)135 140 145 150 160

41. Taban yarıçapı 4 metre ve yüksekliği 12 metre olan dik
dairesel koni biçiminde boş bir depo, şekildeki gibi su ile
dolduruluyor.

Bu depoda  su bulunduğu anda suyun

yüksekliği kaç metre olur?

A) B) C) D) E)3 4 6 8 9

42.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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ABCD bir kare

OAB bir üçgen

Yukarıdaki verilere göre,  alanlar oranı

kaçtır?

A) B) C)

E)D)

Yeraltı filmi ile 45. SİYAD Ödüllerinde En İyi Yönetim
Ödülü'nü kazanan yönetmen aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Zeki Demirkubuz

Emin Alper

Yeşim Ustaoğlu

Rezan Yeşilbaş

Nuri Bilge Ceylan

43.

44.

Dallas Sanat Müzesi yetkilileri ile Aralık 2012'de
imzalanan mutabakat zaptı ile iadesi sağlanan ve
Türkiye’ye getirilen tarihî eser aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Boğazköy Sfenksi

Kanatlı At

Efes Kökenli Stel

Yorgun Herakles Heykeli

Orpheus Mozaiği

Şubat 2013’te 85.si düzenlenen Oscar Ödülleri
töreninde Lincoln filmindeki performansıyla En İyi
Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan aktör aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hugh Jackman

Denzel Washington

Daniel Day-Lewis

Bradley Cooper

Joaquin Phoenix

Kaynanalar dizisindeki "Nuriye Kantar" rolüyle
belleklerde yer eden, Aralık 2012’de hayatını
kaybeden oyuncu aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Arzu Akmansoy

Leman Çıdamlı

Perran Kutman

Meral Okay

Sevda Aydan

45.

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Paris Orsay Müzesi’nden ilk defa Fransa dışına
çıkarılarak Venedik’te Nisan-Ağustos 2013 süresince
sergilenecek olan Olympia adlı tablo aşağıdaki
ressamların hangisine aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Leonardo Da Vinci

Pablo Picasso

Vincent van Gogh

Edouard Manet

Salvador Dali

2012 yılında yapılan bir açık artırmada Vazo
Yerleştiren Kız adlı tablosu Türkiye’de satılan en
değerli ikinci sanat eseri olan, 1842 - 1910 yılları
arasında yaşamış, Kaplumbağa Terbiyecisi,
Mimozalı Kadın gibi eserleriyle tanınan ressam
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Osman Hamdi Bey

Şeker Ahmet Paşa

Hoca Ali Rıza

Süleyman Seyyit Bey

Hüseyin Zekâi Paşa

Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur romanında ---- adlı
kahramanın; doğa, kadın ve sanatı bir terkip hâlinde
görme çabasını, içinde bulunduğu huzursuzluktan dolayı
çıktığı yolculuğu, bir “iç nizam”a erdirme uğraşını konu
edinir. Tanpınar’ın bu romanıyla ---- Swann adlı roman
kişisinin geçmişe yolculuğunu anlattığı Kayıp Zamanın
İzinde adlı romanı arasında paralellikler görmek
mümkündür.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Suat – Flaubert’in

Mümtaz – Proust’un

İhsan – Joyce’un

Behçet Bey – Robbe-Grillet’nin

Hayri İrdal – Calvino’nun

48.

49.

50.

Dış dünyayı; tabiat ve objelerin gerçek çizgileriyle değil,
üzerimde bıraktığı etkiler çerçevesinde yansıtmayı
istiyorum. Benim için önemli olan, dış dünyanın nesnel
bir şekilde yansıtılmasından önce, benim üzerimde
bıraktığı etkidir.

Düşüncelerini böyle belirten bir sanatçının,
aşağıdaki akımlardan hangisini benimsediği
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Simgecilik

İzlenimcilik

Dışavurumculuk

Kübizm

Gerçeküstücülük

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Divan edebiyatı geleneğini iyi bilen Attila İlhan,
gelenekle yeniyi birleştirerek kendi özgün üslubunu
oluşturmuştur.

Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan yazar, daha
sonra denize ve sürgün yaşadığı Bodrum’a
tutkunluğu dolayısıyla Halikarnas Balıkçısı ismini
almıştır.

Sanat hayatına şiirle başlamış olan Ferit Edgü; daha
çok çeviri, deneme ve öyküleriyle ünlenmiş, asıl
gücünü ise Kimse ve O adlı romanlarında ortaya
koymuştur.

Millî ve memleketçi edebiyat anlayışına sahip olan
Mehmet Emin Yurdakul, şiirlerini Çoban Çeşmesi,
Akıncı Türküleri gibi kitaplarda toplamıştır.

Düşünce ağırlığı taşıyan roman ve öyküleriyle dikkat
çeken Adalet Ağaoğlu; oyun, deneme, eleştiri
türlerinde eserler vermiştir.

51.

52.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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Aşağıda verilen yazar ve eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tarık Buğra – Devlet Ana

Selim İleri – Her Gece Bodrum

Pınar Kür – Yarın… Yarın…

Sevgi Soysal – Yenişehir’de Bir Öğle Vakti

Orhan Pamuk – Benim Adım Kırmızı

Aşağıda verilen şair ve eser eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Melih Cevdet Anday – Rahatı Kaçan Ağaç

Oktay Rıfat Horozcu – Perçemli Sokak

Cemal Süreya – Şahdamar

Edip Cansever – Yerçekimli Karanfil

Ece Ayhan – Bakışsız Bir Kedi Kara

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılında işsizlik
oranı yüzde kaç olmuştur?

A) B) C) D) E)5,1 7,3 9,2 11,4 13,5

Çin’deki Jiuquan Fırlatma Üssü’nden Aralık 2012’de
uzaya fırlatılan yerli keşif uydusu aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Anatolia-1 Türksat-2

Bilsat Göktürk-2

Hale

53.

54.

55.

56.

"Çankaya Sofrası" geleneği kapsamında Nisan
2013’te Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıda
aşağıdaki konulardan hangisi ele alınmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sosyal Medya ve Toplum

Türkiye’nin Sanat Hayatı

Yükseköğretim Sistemi

Türk Sinemasının Sorunları

Türkiye'nin Bilimsel Geleceği

AB müktesebatına uyum yükümlülükleri
çerçevesinde Türk vatandaşlarına 1 Nisan 2013
tarihi itibarıyla vize uygulaması başlatan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Hırvatistan İsveç

Litvanya Macaristan

Rusya

Nobel Barış Ödülü’nü 2012 yılında aşağıdakilerden
hangisi almıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Şangay İşbirliği Örgütü

Avrupa Birliği

Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

İslam İşbirliği Örgütü

Mart 2013’te Japonya, iki yıl önce yaşanan tsunami
sonrası çekilen sularla birlikte denize giden çöplerin
kıyısına vurduğu hangi ülkeye parasal yardımda
bulunmuştur?

A) B)

C) D)

E)

İngiltere Endonezya

Kanada Meksika

Güney Kore

57.

58.

59.

60.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.15



ÖSYM
2013 - TODAİE ALAN BİLGİSİ TESTİ

1. Bu testte 75 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Alan Bilgisi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
tüzükler için yanlış bir ifadedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Sadece Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir.

Kanunlara aykırı olamaz.

Resmî Gazete’de yayımlanmaları zorunludur.

Gerektiğinde Danıştaydan görüş alınarak çıkarılır.

Cumhurbaşkanı'nca imzalanmaları zorunludur.

“Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir
konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda
görüşülmesi” Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
edinme ve denetim yollarından hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Soru Genel görüşme

Meclis araştırması Meclis soruşturması

Gensoru

1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi,
Cumhurbaşkanı seçilebilme şartları arasında yer
almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Türk vatandaşı olmak

Kırk yaşını doldurmuş olmak

Yükseköğrenim yapmış olmak

Milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmak

En az 10 yıl kamu hizmeti bulunmak

1.

2.

3.

1982 Anayasası’nın 56. maddesinde çevre hakkı ile ilgili
olarak, “… sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir.” şeklinde bir düzenleme yer
almaktadır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan ve çevre hakkının
sahibi olan özne aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Vatandaşlar

Herkes

Toplumu oluşturan bireyler

Kişiler

Her canlı

Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın
“Yürütme” başlığı altında doğrudan düzenleme
konusu yapılan kurumlar arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Diyanet İşleri Başkanlığı

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine
bağlı olarak kurulmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Başbakanlık

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cumhurbaşkanlığı

Sayıştay

İçişleri Bakanlığı

4.

5.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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I. Tüzel kişiliğe sahip olmayan bağlı kuruluş

II. Ana hizmet birimi

III. Tüzel kişiliğe sahip bağlı kuruluş

Yukarıda yer verilen örgütlerin bakanlık ile olan
hukuki ve idari yakınlık düzeyi aşağıdakilerin
hangisinde en yakından en uzağa olacak şekilde
verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

I-II-III II-I-III

II-III-I III-I-II

III-II-I

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerel yönetimin yürütme
organı değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Büyükşehir belediye başkanı

Vali

Belediye başkanı

Köy muhtarı

Mahalle muhtarı

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, illerin
kurulması yöntemi aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakanlar Kurulu kararıyla

İçişleri Bakanı'nın önerisi, Başbakan’ın kabulü ve
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla

Danıştayın görüşü alınarak Bakanlar Kurulu
kararıyla

Kanunla

Danıştayın olumlu görüşü, Bakanlar Kurulu kararı ve
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla

7.

8.

9.

Türkiye’nin yönetim yapısı içinde yer alan “ilçe” ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İlçelerin kurulması, kaldırılması kanunla olur.

İlçe sınırlarının değiştirilmesi Bakanlar Kurulu
kararıyla olur.

İlçe idaresinde; kaymakam, ilçe idare şube
başkanları ve ilçe idare kurulu yer alır.

İl merkezi ilçesi, merkez ilçe olarak adlandırılır.

İlçelerde, il özel idaresi işlerini yürütmek amacıyla
kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilatı
oluşturulabilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nda yer verilen bütçe türlerine göre,
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Özel bütçe – Emniyet Genel Müdürlüğü

Genel bütçe – Yargıtay

Özel bütçe –Yükseköğretim Kurulu

Genel bütçe – Hazine Müsteşarlığı

Özel bütçe – Türkiye Adalet Akademisi

Aşağıdaki idare organlarından hangisi, seçimle
doğrudan gelen üyelerden oluşmamaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye meclisi

İl genel meclisi

İl idare kurulu

Büyükşehir belediye meclisi

Baro yönetim kurulu

10.

11.

12.

Diğer sayfaya geçiniz.17
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I. Kariyer

II. Sendika

III. Liyakat

IV. Sınıflandırma

Yukarıdakilerden hangileri, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun kabul ettiği temel ilkelerden
değildir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız IV I ve IV

II ve IV III ve IV

I. Emeklilik

II. Sınavlar

III. Atanma

IV. Disiplin

V. Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yukarıdaki
hükümlerinden hangileri, istisnai memurluklara
atananlara uygulanmaz?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I I ve III

II ve IV I, III ve V

II, III ve V

Aşağıdakilerden hangisi, kamu hizmetinin özel
kişilere sözleşmeyle gördürülmesi yöntemlerinden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Müşterek emanet yöntemi

İltizam yöntemi

Ruhsat yöntemi

İmtiyaz yöntemi

Yap-işlet-devret yöntemi

13.

14.

15.

Atama usulü itibarıyla diğerlerinden farklı olan kamu
görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakan yardımcıları

Bakanlık müşavirleri

Müsteşar yardımcıları

TÜBİTAK üyeleri

Diyanet İşleri Başkanı

Aşağıdakilerden hangisi, düzenleyici ve denetleyici
kurumların özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Merkezî yönetim içinde yer almaları

Sayıştay denetimine tabi olmaları

Bütçelerinin merkezî yönetim bütçesi kapsamında
hazırlanması

Kararlarını kurul biçiminde almaları

İdari ve mali özerkliğe sahip olmaları

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de planlı dönemde
uygulanan bölgesel kalkınma projelerinden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Güneydoğu Anadolu Projesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişme Planı

Doğu Anadolu Projesi Ana Planı

Köylerin Altyapılarını Destekleme Projesi

Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Aşağıdakilerden hangisi, Sayıştay denetiminin
özelliklerinden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Düzenlilik denetimini kapsaması

Yerindelik denetimi yapılamaması

Performans denetimini kapsamaması

Genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartlarına uygun olarak yürütülmesi

Denetim sonucu hazırlanan raporların Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulması

1868 yılında Fransız modeli temel alınarak, “hükûmet
ile eşhas arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklara
bakmak” üzere kurulan “Şûrâ-yı Devlet”
günümüzdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Danıştay

Devlet Denetleme Kurulu

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Sayıştay

19.

20.

Aşağıdakilerden hangisi, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’na göre, belediye encümeninin görev ve
yetkileri arasında yer alır?

A)

B)

C)

D)

E)

Belediye tarafından yapılacak ihalelerin usul ve
esaslarını belirlemek

Belediye meclisi toplantılarının işleyişini denetlemek

Belediye başkanının çalışma esaslarını belirlemek

Belediye bütçesinin usulüne göre kullanılıp
kullanılmadığını denetlemek

Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve
kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek

Büyükşehir belediyeleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Büyükşehir belediyesi olan illerde il özel idaresi
bulunmamaktadır.

Büyükşehir belediye sınırları içinde bucak
bulunmamaktadır.

Büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe belediyesi ve
ilk kademe belediyesi dışında belediye
bulunmamaktadır.

Büyükşehir belediye sınırları içinde köy
bulunmamaktadır.

Büyükşehir belediyesi sınırları o ilin mülki sınırlarıdır.

21.

22.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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I. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun
görevlendireceği ilgili oda temsilcisi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi üyesidir.

II. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini
ilgilendiren konularda Ulaşım Koordinasyon
Merkezine üye olarak katılır.

III. Genel Sekreter, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin
daimi üyesidir.

IV. Ulaşım Koordinasyon Merkezi büyükşehir belediye
sınırları içinde il trafik komisyonu yetkilerini
kullanır.

Büyükşehir belediyelerinde bulunan Ulaşım
Koordinasyon Merkeziyle ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız III Yalnız IV

I ve IV II, III ve IV

I, II, III ve IV

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi, il özel
idarelerine ayrılan payların tahsisinde esas alınan
ölçütlerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İllerin nüfusu

İllerin yüz ölçümü

İllerin sahip olduğu köy sayısı

İllerin kentsel alan nüfusu

İllerin gelişmişlik endeksi

23.

24.

İmece ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

İmece, bedenî bir çalışma mükellefiyetidir ancak
günlük cari işçi ücreti dikkate alınarak köy bütçesine
gelir kaydedilir.

İmeceyle yapılacak işlerin, köylünün çift ve
çubuğuyla uğraşmadıkları boş zamanlara rastlaması
gerekir.

İmece mükellefiyetini yerine getirmeyenler, ihtiyar
meclisi kararıyla para cezasına çarptırılırlar.

İhtiyar meclisi çocuk, hasta ve yaşlıları imece
dışında tutabilir.

İmece, köyün isteğe bağlı işlerinin ortaklaşa
yapılması için kararlaştırılır.

Bir toplumu oluşturan temel aktörlerle ilgili olarak
diğerlerinden farklı olan öge aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gönüllü kuruluşlar

Özel sektör

Sivil toplum kuruluşları

Üçüncü sektör

Yönetim/Devlet dışı kurumlar

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Türkiye’nin modernleşme tarihine ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Türkiye’nin modernleşme tarihi Cumhuriyetten
yaklaşık iki yüz yıl önce başlar.

Türkiye’nin modernleşme tarihinde en büyük
değişim, Atatürk’ün “Tek Adam” olarak en etkin
pozisyonda bulunduğu 1923 - 1938 tarihleri arasında
yaşanmıştır.

Türkiye’nin modernleşme tarihinde en önemli
meselelerden biri de Batı medeniyetinin bir parçası
hâline gelmektir.

Türk modernleşme tarihinde Batılılaşmanın
gerçekleşebilmesi için bir çok yeni kurum
oluşturulmuştur.

Türk modernleşme tarihinde Batılılaşmanın
gerçekleşmesinde halkın zihniyet dünyasının
değiştirilmesi hedeflenmemiştir.

I. 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisinin büyük bir bölümü
kapitalist dünyanın bir parçası olmaktan çıkmıştır.

II. 19. yüzyılda Avrupa’nın büyük güçleri Osmanlı
üzerinde artan bir siyasi nüfuza sahip olmuşlardır.

III. 19. yüzyılda milliyetçilik, liberalizm, laiklik ve
pozitivizm gibi Avrupalı ideolojiler Osmanlı
aydınlarını etkilemiştir.

Modern Türkiye’nin doğuşunun ilk evresi olan 19.
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa
etkileşimine dair yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I Yalnız II

Yalnız III II ve III

I, II ve III

27.

28.

Türk devrimine teorik bir çerçeve oluşturmaya
çalışan ve bu bağlamda planlı-devlet merkezli bir
kalkınmayı öngören akım aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Türkçülük Batıcılık

Yön hareketi Kadro hareketi

Pozitivizm

“Güçlü bir kültüre sahip Türk ulusu, kendi kültürüne ve
İslamiyet’e sahip çıkarak, Avrupai tarzda modernleşmeyi
yakalayabilir.” düşüncesini aşağıdakilerden hangisi
temsil etmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ziya Gökalp

Yusuf Akçura

Prens Sabahattin

Abdullah Cevdet

İsmail Gaspıralı

Türkiye’de çok partili sistemin gelişmesinin gerisindeki
sebepleri, toprak reformuna karşı olan büyük toprak
sahiplerinin parti içinde bir bölünmeye sebep olmalarıyla
sonuçlanan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nda aramak
lazımdır. Mademki toprak sahipleri, Halk Partisi’ne
bağlılıklarına rağmen kendi çıkarlarını bu kadar şiddetle
savunuyorlardı, diğer sosyal gruplar da başka siyasi
partiler kanalıyla kendi çıkarlarını savunmak konusunda
serbest bırakılmalıydılar.

Yukarıdaki paragrafta, Türkiye’de çok partili
sistemin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin
etkisi üzerinde durulmaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Lobicilik Sosyal sınıf

Mülkiyet sahipliği Kooperatifler

Tabaka bilinci

29.

30.

31.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Türk siyasal hayatında siyasi iktidarın silah zoruyla
görevden alındığı ilk olay, bir anlamda ilk askerî
darbe aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Bab-ı Âli Baskını 31 Mart Vakası

II. Meşrutiyet I. Meşrutiyet

Patrona Halil İsyanı

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de metropol
kentlere göçün çekici nedenlerinden biri olarak
gösterilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Kıra göre daha fazla iş imkânı

Kıra göre daha yüksek ücret

Sağlık ve eğitim için daha iyi imkânlar

Kentsel ulaşımın çekiciliği

Kent hayatına imrendiren kültürel değerler

Tüm örgütlerde, sınırlı sayıdaki lider kadronun, karar
alma sürecinin tamamında etkin olduğunu
vurgulayan ve Türkiye’deki siyasal partilerde de
mükemmel bir biçimde işlediği iddia edilen düşünce
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Hegemonya

Göreli Özerklik

Popülizm

Liderlik Kültü

Oligarşinin Tunç Kanunu

32.

33.

34.

“Medeniyetler Çatışması” teziyle önemli tartışmalara yol
açan Samuel P. Huntington’ın farklı medeniyetlere
mensup ülkelere ilişkin değerlendirmeleri
bulunmaktadır.

I. Türkiye’nin seçkinlerinin Batılılaşma arzularına
rağmen Batılı elitler, Türkiye’yi kabule
yanaşmamaktadırlar.

II. Türkiye, Avrupa Birliğinin üyesi olamayacaktır.

III. Türkiye’nin, yeniden canlanan Türk medeniyetinin
lideri olma şansı yoktur.

IV. Türkiye, tarihî olarak en derin bölünük ülkedir.

Yukarıdakilerden hangileri, S.P. Huntington’ın
Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeleri arasında yer
almaz?

A) B)

C) D)

E)

Yalnız I Yalnız II

Yalnız III Yalnız IV

I ve IV

I. Dış ticaret ve kambiyo denetimleri

II. Beş yıllık kalkınma planları

III. Devletçilik politikaları

Yukarıdakilerden hangileri, 1930 - 1939 döneminde
Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları içinde yer
alır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti, gümrük tarifelerini ilk kez artırabilmiştir?

A) B) C) D) E)1923 1929 1945 1960 1980

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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Aşağıdakilerden hangisi, 5 Nisan 1994 Kararları’nın
yapısal düzenlemeleri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

KİT’lerin özelleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi

Sosyal güvenlik sisteminin bütçe üzerindeki yükünün
azaltılması

Özel emeklilik sigortasının teşvik edilmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun
kurulması

Tarım sektörüne yönelik desteklerin kapsamının
daraltılması

Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 programının
amaçları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kâr oranlarını artırarak yatırımları uyarmak

İhracatı yapılan malların rekabet gücünü artırmak

İş gücü fiyatını düşük tutmak

Yabancı sermayeyi özendirmek

İç talebi canlandırmak

I. Faiz dışı fazla hedefi

II. Döviz kuru hedefi

III. Cari açık hedefi

2000 yılı istikrar programı çerçevesinde, 2000 yılı
sonunda yukarıdaki hedeflerden hangilerine
ulaşılamamıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve III II ve III

38.

39.

40.

2010 - 2011 yıllarında Türkiye’de, kamu tüketimi, özel
tüketim, kamu yatırımı ve özel yatırım meblağlarının
büyükten küçüğe sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Özel tüketim, özel yatırım, kamu tüketimi, kamu
yatırımı

Kamu tüketimi, özel tüketim, kamu yatırımı, özel
yatırım

Özel tüketim, özel yatırım, kamu yatırımı, kamu
tüketimi

Kamu tüketimi, özel tüketim, özel yatırım, kamu
yatırımı

Özel tüketim, kamu yatırımı, kamu tüketimi, özel
yatırım

Türkiye’de 2000 - 2001 krizi sonrasında açıklanan
2002 para programı için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Temel amaçlarından biri fiyat istikrarını sağlamaktır.

Örtük enflasyon hedeflemesine yer verilmiştir.

Dış finansmanın TL’ye çevrilmesiyle ortaya çıkacak
ek likiditenin sterilize edileceğine yer verilmiştir.

Kura sık müdahale edilerek istikrarının
sağlanacağına yer verilmiştir.

Para tabanı, parasal hedeflemenin temel büyüklüğü
olarak benimsenmiştir.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2007 - 2011 dönemi
için işsizlik oranının en yüksek olduğu yıl
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D) E)2007 2008 2009 2010 2011

41.

42.

43.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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TCMB’nin birincil piyasadan devlet iç borçlanma
senedi (DİBS) satın almasını yasaklayan kanuni
düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B) C) D) E)2001 2002 2006 2008 2010

Türkiye’de 2009 yılında, aşağıdaki sektörlerin
hangisinde 2008 yılına kıyasla üretimde bir azalma
yaşanmamıştır?

A) B)

C) D)

E)

Tarım Madencilik

İmalat sanayisi İnşaat

Ticaret

Türkiye’nin, 2009 - 2011 döneminde en fazla ithalat
yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Almanya Çin İngiltere

Rusya ABD

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin 2009’daki
ekonomik daralmadan 2010’da çıkmasına katkı
yapan unsurlardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

ABD’nin kamu harcamalarını artırarak dünyada dolar
likiditesini artırması

Türkiye’nin, ihracatını krizden etkilenmeyen ülkelere
yönlendirmesi

Türkiye’de devletin kamu altyapı harcamalarını
artırması

Rezerv para sahibi ülkelerde düşük faiz politikası
uygulanması

TCMB’nin politika faizini yükseltmesi

44.

45.

46.

47.

Türkiye’de 2000 - 2010 döneminde kamu kesimi
gelirlerini oluşturan en büyük kalem aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Vasıtasız vergiler Vasıtalı vergiler

Özelleştirme gelirleri Servet vergileri

Sosyal fonlar

TÜİK’in tanımlamasına göre aşağıdakilerden
hangisi, hane halkının zorunlu özelliklerinden biri
değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bireyler, kazançlarını ayrı tutmazlar.

Bireyler, aynı konutta veya aynı konutun bir
bölümünde yaşarlar.

Bireyler, hane halkının hizmet ve yönetimine iştirak
ederler.

Bireyler, masraflarını ayrı tutmazlar.

Bireyler arasında evlilik veya akrabalık bağı vardır.

2011 yılında tüketici fiyatlarında hedeflenen ve
gerçekleşen enflasyon, sırasıyla  aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

% 5,5 ve % 7,5

% 5,5 ve % 10,5

% 7,5 ve % 7,5

% 7,5 ve % 10,5

% 10,5 ve % 12,5

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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Aşağıdakilerden hangisi, devletlerin uluslararası
sorumluluğunun unsurları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Devletin iç hukukunda ilgili düzenlemenin olmaması

Sorumluluğu ortadan kaldırıcı bir nedenin olmaması

Zararın ortaya çıkması

Uluslararası hukuka aykırı bir fiil

Devlete bağlanabilme

Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi tarafından kurulan uluslararası
ceza mahkemelerinden biridir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nürenberg Mahkemesi

Lübnan Mahkemesi

Ruanda Mahkemesi

Kamboçya Mahkemesi

Sierra Leone Mahkemesi

1982 Anayasası’nın uluslararası antlaşmalara taraf
olma konusundaki düzenlemesi hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

İlke olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
onaylamayı uygun bulma yasası çıkarması gerekir.

Taraf olunan bütün antlaşmalar Resmî Gazete’de
yayımlanmak zorundadır.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin antlaşmalar ile
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
hâlinde antlaşmalar esas alınır.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar
aleyhine Anayasa Mahkemesinde iptal davası
açılamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş antlaşmalar kanun
hükmündedir.

51.

52.

53.

Birleşmiş Milletler Barış Güçleri hakkında
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Ülke devletinin rızası esastır.

Meşru müdafaa dışında kuvvet kullanamazlar.

Bütçeleri, genellikle gönüllü devletlerce karşılanır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca onaylanmadan
kurulamazlar.

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda açıkça
öngörülmemişlerdir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aşağıdakilerin
hangisinde aldığı bağlayıcı kararı “sivilleri koruma”
şeklinde gerekçelendirmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kore Savaşı (1950)

Süveyş Bunalımı (1956)

Prag Baharı (1968)

Irak’ın Kuveyt’i işgali (1990)

Libya Müdahalesi (2011)

54.

55.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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I. Siyasal aktörlerin; sadakatlerini, beklentilerini ve
siyasal eylemlerini kurumlar aracılığıyla üye
devletler üzerinde yetkilere sahip olacak yeni bir
merkeze kaydırmaları

II. Uluslararası sistemde anarşik yapıdan kurtulmak
için söz konusu sistemde iş birliği ve düzeni tesis
edecek bir hegemonik gücün varlığı altında siyasal
aktörlerin bir araya gelmeleri

III. Oyuncuların, ödüller ve kayıpların artıp azalışı
çerçevesinde, diğer tarafların muhtemel
stratejilerini kendi stratejileriyle uyumlu
kılabilmeleri

Yukarıdakilerden hangileri, Ernst Haas’ın siyasal
entegrasyon tanımı kapsamında kabul edilebilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Realist jeopolitik teorisyenler aşağıdakilerden
hangisini, ulusal gücün unsurları arasında saymaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir devletin askerî gücü

Bir devletin hükûmetinin karakteri

Bir devletin transnasyonel bağları

Bir devletin ülkesinin büyüklüğü

Bir devletin ülkesinin topografik özellikleri

"Demokratik Barış Teorisi" ile aşağıdaki uluslararası
ilişkiler yaklaşımlarından hangisi arasında ilişki
bulunmaktadır?

A) B)

C) D)

E)

İngiliz Okulu Liberalizm

Neorealizm Post-yapısalcılık

Realizm

56.

57.

58.

“Suriye krizinin niçin hâlâ çözülemediğini anlamak için
bölgesel ve küresel güç dengelerine bakmalıyız.”

Yukarıdaki cümlede, hangi uluslararası ilişkiler
kuramının perspektifi yansıtılmaktadır?

A) B)

C) D)

E)

Eleştirel Kuram İdealizm

Konstruktivizm Post-yapısalcılık

Realizm

“Yumuşak güç” ve “akıllı güç” kavramlarını
uluslararası ilişkiler literatürüne kazandıran
teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Francis Fukuyama Joseph Nye

Hans Morgenthau Kenneth Waltz

Robert W. Cox

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, G-20 üyesi değildir?

A) B)

C) D)

E)

ABD Endonezya

Güney Kore İsrail

Suudi Arabistan

İslam Konferansı Örgütü, aşağıdaki olaylardan
hangisine gösterilen tepki üzerine kurulmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Mescid-i Aksa’nın kundaklanması (1969)

Ürdün İç Savaşı (1970)

Arap-İsrail Savaşı (1973)

İsrail’in Lübnan’ı işgali (1982)

Süveyş Bunalımı (1956)

59.

60.

61.

62.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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Bir örgüt olarak Avrupa Birliğinin kendine özgü
örgütlenme yapısı ve hukuki niteliğini ifade etmek
için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Birincillik Hükûmetler arasılık

Primer hukuk Subsidiarite

Supra-nasyonalite

Aşağıdakilerden hangisinin katılımıyla Şangay
Beşlisi olarak bilinen yapı Şangay İşbirliği Örgütüne
dönüşmüştür?

A) B)

C) D)

E)

İran Özbekistan

Türkmenistan Rusya Federasyonu

Çin Halk Cumhuriyeti

Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Konseyinin
gözlemci üyeleri arasında yer almaz?

A) B) C)

E)D)

Vatikan Kanada Malta

Meksika Japonya

63.

64.

65.

I. Türkiye’deki üslerin Irak’a yönelik hava
harekâtlarında kullanılması

II. Irak’ın Kuveyt cephesindeki asker sayısını
azaltması için Türkiye’nin Irak sınırına asker
kaydırması

III. Türkiye’nin Suudi Arabistan’da toplanan müttefik
kuvvetlere birlik göndermesi

2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi
sonrasında yaşanan Körfez Savaşı’nda ABD’nin
Türkiye’ye bildirdiği yukarıdaki taleplerinden
hangileri, dönemin hükûmeti tarafından kabul
edilerek uygulanmıştır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II I, II ve III

I. Bulgaristan’ın Türk azınlığa yönelik baskıları
artırması

II. Yunanistan’ın Ege’de ihtilaflı bölgede petrol
araması

III. Kürt sığınmacılar sorunu

Yukarıdaki dış politika krizlerinden Özal Hükûmetleri
döneminde yaşananlar, aşağıdakilerin hangisinde
bir arada verilmiştir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I I ve II I ve III

II ve III I, II ve III

Türkiye’nin Aralık 1995 – Ocak 1996’da
Yunanistan’la Kardak Kayalıkları yüzünden yaşadığı
kriz, hangi ülkenin araya girmesiyle sona ermiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Amerika Birleşik Devletleri

Almanya

Çin

İngiltere

Rusya Federasyonu

66.

67.

68.

Diğer sayfaya geçiniz.27
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Türkiye, aşağıdaki Birleşmiş Milletler
misyonlarından hangisine kara ve deniz gücü ile
katkı sağlamaktadır?

A) B)

C) D)

E)

UNMIT UNIFIL

MICAH MINURCAT

MONUC

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde en
son hangi yıllarda geçici üye statüsüyle temsil
edilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

2005 – 2006 2006 – 2007

2008 – 2009 2009 – 2010

2011 – 2012

Son dönemde yaşanan ekonomik krizler yüzünden
Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerde seçilmiş başbakanlar
bir süreliğine yerlerini teknokratlara bırakmıştır.

Yukarıda ifade edilen şekilde bir değişim yaşayan
ülke çifti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Almanya – İngiltere

Fransa – Polonya

Bulgaristan – Hollanda

Portekiz – İrlanda

İtalya – Yunanistan

“Avrasya Birliği” projesini gündeme getiren, hayata
geçmesi için aktif çaba sarf eden ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Ukrayna Beyaz Rusya

Rusya Çin

Hindistan

69.

70.

71.

72.

Aşağıdaki ülkelerden hangilerinin arasında,
Dokdo/Takeshima Adalarının statüsü hakkında
anlaşmazlık bulunmaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Güney Kore – Japonya

Rusya – Güney Kore

Japonya – Rusya

Rusya – Çin

Çin – Kuzey Kore

NATO, son dönemlerde geliştirdiği değişik programlar
aracılığıyla çok sayıda devletle yeni ilişkiler kurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, NATO’nun “Akdeniz
Diyaloğu” çerçevesinde iş birliği yaptığı devletlerden
biri değildir?

A) B) C)

E)D)

Fas Suriye Tunus

İsrail Cezayir

Kafkaslar’da en son yaşanan geniş çaplı askerî
çatışma, aşağıdaki ülkelerden hangileri arasında
gerçekleşmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Ermenistan – Azerbaycan

Gürcistan – Azerbaycan

Gürcistan – Ermenistan

Rusya – Gürcistan

Türkiye – Ermenistan

73.

74.

75.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.28



ÖSYM

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her testin cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretleyiniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ 

 

1.  E  

2.  B  

3.  A  

4.  C  

5.  A  

6.  C  

7.  C  

8.  E  

9.  D  

10.  C  

11.  E  

12.  A  

13.  B  

14.  A  

15.  E  

16.  D  

17.  B  

18.  E  

19.  A  

20.  C  

21.  A  

22.  B  

23.  B  

24.  E  

25.  B  

26.  A  

27.  D  

28.  A  

29.  C  

30.  B  

 

 

 

 

31.  B  

32.  D  

33.  D  

34.  E  

35.  C  

36.  E  

37.  D  

38.  C  

39.  B  

40.  E  

41.  A  

42.  C  

43.  C  

44.  A  

45.  E  

46.  C  

47.  B  

48.  D  

49.  A  

50.  B  

51.  B  

52.  D  

53.  A  

54.  C  

55.  C  

56.  D  

57.  E  

58.  A  

59.  B  

60.  C  



ÖSYM

TODAİE 
04 MAYIS 2013 
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1.  D  
2.  B  

3.  E  

4.  B  

5.  E  

6.  C  

7.  B  

8.  E  

9.  D  

10.  B  

11.  A  

12.  D  

13.  A  

14.  E  

15.  C  

16.  E  

17.  A  

18.  D  

19.  C  

20.  B  

21.  E  

22.  C  

23.  A  

24.  D  

25.  E  

26.  B  

27.  E  

28.  A  

29.  D  

30.  A  

31.  B  

32.  A  

33.  D  

34.  E  

35.  C  

36.  C  

37.  B  

38.  D  

39.  E  

40.  C  

41.  A  
42.  D  

43.  C  

44.  A  

45.  A  

46.  D  

47.  E  

48.  B  

49.  E  

50.  B  

51.  A  

52.  C  

53.  B  

54.  D  

55.  E  

56.  A  

57.  C  

58.  B  

59.  E  

60.  B  

61.  D  

62.  A  

63.  E  

64.  B  

65.  C  

66.  D  

67.  E  

68.  A  

69.  B  

70.  D  

71.  E  

72.  C  

73.  A  

74.  B  

75.  D  




