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TEMEL SORU
KİTAPÇIĞI

 

 

 



AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Genel Yetenek Testi 
ve Genel Kültür Testi bulunmak-
tadır.

2. Bu kitapçıktaki iki test toplam 60 
sorudan oluşmaktadır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan 
her sorunun sadece bir doğru ce-
vabı vardır. Bir soru için birden çok 
cevap yeri işaretlenmişse o soru 
yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştir-
mek istediğinizde, silme işlemini 
çok iyi yapmanız gerektiğini unut-
mayınız.

5. Bu testler puanlanırken doğru 
cevaplarınızın sayısından yanlış 
cevaplarınızın sayısının dörtte 
biri düşülecek ve kalan sayı ham 
puanınız olacaktır. Bu nedenle, 
hakkında hiçbir fi kriniz olmayan 
soruları boş bırakınız. Ancak, soru-
da verilen seçeneklerden birkaçını 
eleyebiliyorsanız kalanlar arasında 
doğru cevabı kestirmeye çalışma-
nız yararınıza olabilir.

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

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu 
kitapçığın arka kapağında belirtil-
miştir.

 

 

 



2012-ÖMSS/G. GÖR. İŞT.-2/LİS.

GENEL YETENEK TESTİ

Başkalarıyla ilişkilerimizde “görünmez defterlerimiz” var. Her
şeyi yazıyoruz oraya. Bizim için yapılanları, yapılmayanları;
harcanan emekleri, harcanmayan emekleri; üşengeçlikleri;
fedakârlıkları…

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Bellek Çeşitlendirme

Yansıma Zekâ

Sezgi

1.

Diğer sayfaya geçiniz.

Bu test 30 sorudan oluşmaktadır.
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Klasik yapıtları klasik olarak nitelendirilmeyenlerden ayıran
özellikler nelerdir? Bunların başında kültür, zaman ya da dil
engeli tanımaksızın, insanın özüne ilişkin olarak sorduğu
sorular ve bunları soruş biçimiyle varlığını uzun yıllar sürdü-
rebilmesi gelir. Hatta denebilir ki klasik yapıtların dile getirdiği
bu sorular, yinelenen okumalar ve incelemelerle daha da
derinleşir zaman içinde. Örneğin Proust’un romanları üzerine
yapılan sayısız incelemenin, günümüzde, onun romanlarını
yazıldığı zamandan çok daha ötelere taşıdığı bir gerçektir.

Bu parçadaki altı çizili sözle yapıta ilişkin olarak anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisi değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İçerdiklerinin, sonraki yıllarda da anlaşılması

Çok boyutlu değerlendirmelere konu olması

Söylenenlere, yeni yorumlarla açılımlar kazandırması

Öne sürülen düşünceleri seçerek görünür kılması

Her dönemde okurlara seslenen bir yanının bulunması

2.

Diğer sayfaya geçiniz.
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(I) Her yönüyle modern nitelikler taşıyan bu ilçe, kalabalık bir
ana caddeyle âdeta tarihinden koparılmış. (II) Ama yine de pek
çok tarihî yapıta ev sahipliği yapmaktan geri durmamış. (III) Bu
yapıtlardan biri “Bedesten” ya da öteki adıyla “Bezzarlar Hanı”.
(IV) Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan yapı, Anadolu’
daki tarihî bedestenlerden. (V) Yapıldıktan sonra görkemi ve
işçiliğiyle Osmanlı mimarisini etkilediği biliniyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem
olumlu hem de olumsuz bir görüş dile getirilmiştir?

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

3.

Diğer sayfaya geçiniz.
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(I) Batı’dan roman türünün geldiği dönemlerde, Ahmet Mithat
ve Hüseyin Rahmi gibi romancılar eski Türk hikâyeciliğinden,
meddah hikâyelerinden yararlanmışlardır. (II) Ama Servetifünun
romancılarıyla birlikte eski gelenekler geçmişe gömülmüştür.  
(III) Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyatta halka yönelme hareketi
başlamıştır. (IV) Bu hareketin içinde de özellikle Yaşar Kemal’in
önemli bir yeri vardır. (V) İnce Memed’in sevilmesi de Yaşar
Kemal’in bu özelliğiyle açıklanabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel-
lik söz konusu değildir?

A) B)

C) D)

E)

I. ve II. I. ve III.

II. ve V. III. ve IV.

IV. ve V.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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(I) Gölün üzerindeki adaların en büyüğü olan Akdamar’ı görün-
ce Vanlıların, göle boşuna deniz demediğini kavrıyor insan.  
(II) Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi, adayı ziyarete gelenler, martı-
lara simit ya da ekmek attıklarından martıların hepsi motorun
etrafını sarıveriyor. (III) Adanın güneydoğu yönünde, sahilden
yaklaşık olarak üç kilometre içeride, 900’lü yılların başında
Vaspurakan Kralı I. Gagik tarafından yaptırılmış bir kilise var.
(IV) Freskleri çok zengin olan bu kilise, mimari açıdan da çok
dikkate değer bir eser. (V) Ada, güzel kumsalı ve suyu temiz
plajı ile de gün geçtikçe tanınıyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

I. cümlede, bir adlandırmanın anlaşılır hâle geldiği belirtili-
yor.

II. cümlede, bir durumun nedeni açıklanıyor.

III. cümlede, bölgedeki tarihî bir yapının önemine değinili-
yor.

IV. cümlede, önceki cümlede anlatılanla ilgili ek bilgi verili-
yor.

V. cümlede, söz konusu adanın ilgi çekici hâle gelmesini
sağlayan özellikler sıralanıyor.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemi zaman yönünden
belirleyen bir öge yoktur?

A)

B)

C)

D)

E)

Yüksekliği 2000 metreyi aşan bu yörede, ilkbahar
geldiğinde, serin dağ sularının bulunduğu kaynaklar küçük
çağlayanlar oluşturur.

Temmuz ayında, bu yaylada havanın yağmurlu olmadığı bir
gün bile yoktur.

Yılın bu günlerinde, binbir çeşit çiçeğin açtığı kırlarda
dolaşmaya doyum olmaz.

O görkemli vadiye bakarken uzun bir süredir böyle bir
güzellik görmediğinizi fark edeceksiniz.

Ormanla örtülü bir tepeye sırtını vermiş olan bu ilçe, bir düş
ülkesi gibi görünüyor.

6.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Ünlü bir yazarın dediği gibi, krallar sade bir yaşam
                I

sürdürdüklerinde nasıl göze çarparlarsa seçkin  
       II

yazarlar da genç meslektaşlarına karşı alçak gönüllü 
     III             IV               V

oluşlarıyla övülmeyi hak ederler.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi
niteleme amacıyla kullanılmıştır?

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

7.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğayı, sonbaharı seviyorsanız şimdi gitmek için tam za-
manı.

Oraya giderken yol üzerindeki satıcılardan incir alabilirsiniz.

Yabancı bir ülkeye gittiğinizde ilk işiniz iyi bir otel bulmak
olmalı.

Bu kenti gezmek için bir hafta yetmez.

Alışveriş merkezleri ve ana caddeler hemen her ülkede bir-
birine benzer.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Sanat; bilinmeyeni ortaya çıkarırken yeni soruların, bilinmeyen-
lerin peşine düşürür insanı. Bu yönüyle doğadaki ve insandaki
güzellikleri belirgin kılar. Oysa bilim, sanatın tam tersine kanıt
peşinde koşar. Bilim insanının bütün uğraşı, kanıtlar ve mantık-
sal açıklamalar bularak iddiasının doğruluğunu göstermektir.
Sanatçı ise algı alanına giren somut ya da soyut varlıkları sez-
gisel olarak yeniden keşfedip estetik bir düzen içinde yorumla-
yarak insanların duygu dünyasını zenginleştirmeye çalışır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Tanık gösterme

Abartma

Karşılaştırma

Sayısal verilerden yararlanma

Örnek gösterme

9.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Sanatçı, dünyayı kendi yaratma alanı içinde gören ve algılayan
kişidir. Dünyayı film kareleri biçiminde göremeyen bir sinema
yönetmeni, oynayacağı rolde canlandıracağı karakteri kendi
benliğinde duyumsayamayan bir tiyatro oyuncusu, daha resmi
yapmaya başlamadan önce dünyaya tuvalinin renkleriyle baka-
mayan bir ressam düşünülemez. Öte yandan sanatsal çalışma
sürecinde oluşturulan biçimlerin, yeni yeni düşüncelerin geliş-
mesine kaynaklık ettiği de bir gerçektir. ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisi getirilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bu yönden, biçimlerin dünyası ile yaratıcı düşüncenin oluş-
ması arasında bir karşılıklı ilişkinin varlığından söz edilebilir

Bu açıdan bakılınca, yaratmadaki başarıyla yaratıcının düş
gücü arasında doğrudan bir bağ kurmanın zorluğu da anla-
şılır

Bu bilgiler ışığında, sanatçının özgürlüğünü, seçtiği konu-
nun bile sınırlayamayacağını söyleyebiliriz

Bu durum, görsel sanatlara özgü bir tekniğin kurmaca ya-
zında da kullanılabilmesini açıklar niteliktedir

Bu nedenle sanatçının, sanat çevreleriyle bağını koruması-
nın önemi, üzerinde durulmaya değer bir konudur

10.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Arkeoloji bilimi, yerleşik toplumları inceler. Bu nedenle göçebe
arkeolojisiyle uğraşan bilim insanlarının temel sorunu, arkeolojik
bulgu elde edememeleridir. Çünkü göçebe toplulukların sürekli
yerleşim yerleri ve kalıcı mimarileri yoktur; konakladıkları kamp
yerleri, tarihsel süreçte doğa ve insan tarafından tahrip edilmiş,
kaybolmuştur. Günlük yaşamda kullandıkları araç gereçler, do-
ğada kolayca yok olan malzemelerden üretilmiştir. Bu bakım-
dan göçebe topluluklarla ilgili arkeolojik bulgular büyük ölçüde,
ölü gömme etkinliklerinin yapıldığı mezarlıklardan gelmektedir.
----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisi getirilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Aslında, göçebelere ait mezarlık alanlar genellikle üç
katmandan oluşmaktadır

Bu konuya somut bir katkıda bulunacak arkeolojik kazıları
yapacak uzmanların sayısı azdır

Mezarlarla aynı katmandaki kimi seramikler bu tür
kalıntıların tarihlerinin saptanmasını sağlamıştır

Buna karşın kaynaklar, sosyal tarih ve kültür ögelerinin
algılanması konusunda yeterli bilgi içermiyor

Yani göçebe mezarlarını incelemek, arkeologlar için, bu
toplulukları tanımada tek yoldur

11.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yazar olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Sürekli bu soru soru-
luyor. Şöyle cevaplıyorum: “Yapmayın, vazgeçin. Yalnızlığın ve
parasızlığın tutsağı olmayın.” Eğer beni dinlerlerse, bu kadar
kolay vazgeçerlerse yazar olamayacakları bellidir. ----.

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-
den hangisi getirilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Fakat yaşadıklarıma bakınca gençlerin bu yolda zaman har-
camalarını istemem

Ama yazmaya devam ediyorlarsa içlerinde vardır, yazar
olurlar zaten

Ne var ki birikimlerini bu yolda değerlendirmeleri konusunda
onları yüreklendirmem gerekir

Bu nedenle kendilerinden önce yazanların, deneyimli sanat-
çıların yapıtlarını incelemelidirler

Oysa deneyimli bir sanatçı, yazar olmak isteyenlerin ilk
ürünlerine bakarak başarılı olup olmayacaklarını kestirebilir

12.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Eskiden, bir film yönetmeni, arkadaşımız da olsa yazılarımızda,
çalışmalarındaki yanlışlarını, eksikliklerini çekinmeden dile geti-
rebilirdik. Şimdiki yönetmenlerimiz, özellikle genç olanlar ise
pek hoşgörülü değil. Aslında doğaldır, herkes kendi filmini kötü
de olsa başyapıt sayar ve onunla ilgili eleştiri duymak, okumak
istemez. Tamam, bu işe yeni başlayan yönetmenleri destekle-
mek de gerekiyor ama övgüye değer olmayan bir filmi översen
---- olursun.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

o yönetmene iyilik değil kötülük yapmış

sana güvenenleri düş kırıklığına uğratmış

sanatın insanlar üzerindeki etkisini azaltmış

eleştirmen olarak inandırıcılığını yitirmiş

yönetmenin gelişmesini engellemiş

13.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Dünyayı kavrama biçimimiz, yaşadığımız kültürün ve uygarlığın
çizdiği sınırlar içinde olur genellikle. Bir Eskimo ile bir İngiliz’in
dünyayı algılayışı bu yüzden birbirine benzemez. Her ne kadar
küreselleşen dünyada, iletişim teknolojisinin nimetleri sayesinde
uygarlıklar birbirleriyle yoğun bir ilişki içinde olsa da bu, her za-
man olumlu sonuçlar doğurmuyor. Çünkü kültürler arası ayrılık-
ları bir zenginlik olarak görenlerin iyimserliğiyle, bir çatışma kay-
nağı olarak görenlerin karamsarlığı, dünyanın geleceğini biçim-
lendirecek bir eğilim olarak önümüzde duruyor.

Bu parçada kültürlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
sine değinilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bakış açılarını biçimlendirdiğine

Toplumun tarihsel gelişimini yansıttığına

Yakınlaşmalarının, farklılıkları gidermediğine

Algılanışlarının karşıtlıklar içerdiğine

Toplumdan topluma değişkenlik gösterdiğine

14.

Diğer sayfaya geçiniz.
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İyimserlik, yaşama daha olumlu bakabilmenin yollarından biri.
Ayrıca her bakımdan daha iyi bir yaşamı garanti ediyor. Örneğin
bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Daha az hastalanmamızı,
kısa sürede iyileşmemizi ve daha sağlıklı olmamızı sağlıyor.
Böyle kişiler, işlerinde ve sosyal yaşamlarında daha başarılı
oluyorlar. Ayrıca bunların, kendilerinin ve çevredekilerin iyi vakit
geçirmesini sağlayan, esprili insanlar oldukları görülüyor.
Hoşgörü kültürleri de geniş. Daha kolay affediyorlar.
Küskünlükle, kinle, nefretle, düşmanlıkla, kıskançlıkla pek
tanışmıyorlar. Öfke kontrolleri güçlü, uykuları daha derin ve
uzun.

Bu parçada sözü edilen insanların özellikleri arasında aşa-
ğıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Gelecekle ilgili planlar yapmaktan kaçınmadıklarına

Yapmak istediklerini zorlanmadan gerçekleştirdiklerine

İçlerinde olumsuz duygulara yer vermediklerine

Kendilerini denetim altında tutabildiklerine

Bağışlayıcı bir yapıya sahip olduklarına

15.

Diğer sayfaya geçiniz.
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işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C) D) E)1,53 1,8 15,3 15,7 18

16.

Diğer sayfaya geçiniz.
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olduğuna göre,  x  kaçtır?

A) B) C) D) E)9 15

17.

Diğer sayfaya geçiniz.
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olduğuna göre,  oranı kaçtır?

A) B) C)

E)D)

2

3 4

18.

Diğer sayfaya geçiniz.
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olduğuna göre,  x  kaçtır?

A) B) C)

E)D)

19.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Pozitif gerçel sayılar kümesinde  işlemi

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,  işleminin sonucu kaçtır?

A) B) C)

E)D)

20.

Diğer sayfaya geçiniz.
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olduğuna göre,  kaçtır?

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

21.

Diğer sayfaya geçiniz.
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eşitsizliğini sağlayan  x  tam sayı değerlerinin toplamı
kaçtır?

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

22.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Üç basamaklı bir ABC doğal sayısının birler basamağındaki
rakam, yüzler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Bu sayının
birler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın
yerleri değiştirilerek CBA sayısı elde ediliyor.

Elde edilen CBA sayısı, ABC sayısından kaç fazladır?

A) B) C) D) E)270 297 360 392 396

A ve B birer rakam olmak üzere,  sayısı B’ye bölün-
düğünde bölüm A, kalan ise 2’dir.

Buna göre,  B  kaçtır?

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

23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Bir iş yerinde çalışan 30 kişinin yaş ortalaması 44’tür. Yaşları
65 olan 4 kişi bu iş yerinden emekli olmuş ve bunların yerine
yaşları 35 olan 4 kişi işe başlamıştır.

Buna göre, son durumda bu iş yerinde çalışanların yaş
ortalaması kaçtır?

A) B) C) D) E)39 40 41 42 43

25.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yeni kurulan bir tavuk çiftliğine 600 tavuk alınmıştır. Tavukların
her birine günlük sabit miktarda yem verilen bu çiftlikte, tavuk-
lara 30 gün yetecek miktarda yem bulunmaktadır.

Bu çiftlikteki tavukların 100 tanesi 5 gün sonra satıldığına
göre, geriye kalan yem kalan tavuklara kaç gün yeter?

A) B) C) D) E)28 30 32 34 36

Ali, Burak, Cem ve Deniz dört kişilik bir kanepeye, Ali ve
Burak yan yana olmak üzere kaç farklı biçimde oturabilir?

A) B) C) D) E)6 8 12 16 24

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.
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12 litre zeytinyağı ve 18 litre ayçiçeği yağı eşit hacimdeki cam
şişelere ayrı ayrı konulacaktır.

Buna göre, bu iş için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

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

Merkezleri çakışık iki çember arasında kalan daire halkasının
alanı, içteki dairenin alanının 3 katıdır.

Dıştaki çemberin yarıçapı 16 cm olduğuna göre, içteki çem-
berin yarıçapı kaç cm’dir?

A) B) C) D) E)2 4 6 8 12

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.

2012-ÖMSS/G. GÖR. İŞT.-2/LİS.

26

 

 

 



Dik koordinat düzleminde  doğrusu ile x ve y
eksenleri arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim
karedir?

A) B) C) D) E)9 12 15 18 21

30.

2012-ÖMSS/G. GÖR. İŞT.-2/LİS.
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2012-ÖMSS/G. GÖR. İŞT.-2/LİS.

GENEL KÜLTÜR TESTİ

Türk tarihinde bilinen ilk kütüphane, aşağıdaki devletlerden
hangisi zamanında kurulmuştur?

A) B) C)

E)D)

Uygur Göktürk Hazar

Karahanlı Büyük Selçuklu

Konya’da bulunan İnce Minareli Medrese, Karatay Medrese-
si, Sırçalı Medrese, Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A) B)

C) D)

E)

Osmanlı Büyük Selçuklu

Anadolu Selçuklu Anadolu Beylikleri

Memlûk

1.

2.

Diğer sayfaya geçiniz.

Bu test 30 sorudan oluşmaktadır.
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Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan, döneminin en üst
dereceli medresesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Üç Şerefeli Sahn-ı Seman

Süleymaniye İznik

Muradiye

I. 1829 Edirne Antlaşması

II. 1838 Türk-İngiliz Ticaret Antlaşması

III. 1912 Ouchy (Uşi) Antlaşması

Osmanlı topraklarının Avrupa devletleri için açık pazara dö-
nüştürülmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuş-
tur?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Birinci Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisi,
Osmanlıların ve müttefiklerinin kararları dışında, Anlaşma
Devletlerinin saldırısı ile açılmıştır?

A) B) C)

E)D)

Kafkas Irak-İran Mısır-Filistin

Galiçya Çanakkale

Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu Millî
Mücadele karşıtı cemiyetlerden biri değildir?

A) B)

C) D)

E)

Mavri Mira Etniki Eterya

Pontus Rum Kilikyalılar

Hınçak

Gazi unvanı verilen Antep, Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki-
lerden hangisine karşı savunulmuştur?

A) B)

C) D)

E)

Fransızlara Almanlara

İtalyanlara Ruslara

Yunanlılara

5.

6.

7.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Yunanlılar, aşağıdaki savaşların hangisinde Çerkez Ethem’
in ayaklanmasından yararlanmayı amaçlamışlardır?

A)

B)

C)

D)

E)

Gediz Taarruzu

Eskişehir-Kütahya Savaşları

Birinci İnönü Savaşı

İkinci İnönü Savaşı

Sakarya Savaşı

Millî Mücadele Dönemi’nde, Osman Gazi’nin büyük babası
Süleyman Şah’ın mezarının olduğu Suriye’deki Caber Kale-
si, aşağıdakilerin hangisinde yer alan hükümle Türk toprağı
sayılmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Gümrü Antlaşması

Kars Antlaşması

Mudanya Anlaşması

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdakilerden hangisi, Lozan görüşmelerinin uzamasın-
da etkili olan konulardan biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kapitülasyonların kaldırılması

Osmanlı borçlarının ödenmesi

Yunanistan’ın ödemesi gereken savaş tazminatı

Musul’un durumunun belirlenmesi

Doğu sınırının belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Dönemi'nde açılmamıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yüksek Ziraat Enstitüsü

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

Millet Mektepleri

Köy Enstitüleri

Halkevleri

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hangi yılda kurul-
muştur?

A) B) C)

E)D)

1924 1925 1928

1929 1930

Aşağıdakilerden hangisi, laiklikle ilişkilendirilemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Dinî inançların siyasete araç edilmemesi

Devlet yönetiminin dinî kurallara dayandırılmaması

Sosyal yaşamın din kurallarından etkilenmeden düzenlen-
mesi

Kişilerin din kurallarına uymaya zorlanması

İnsanların istediği dini seçebilmesi

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkiye’deki çığ olaylarının büyük bir bölümünün ülkenin
doğusunda oluşmasında;

I. Dağlık kesimlerde yerleşmelerin varlığı,

II. Arazinin yüksek ve eğimli olması,

III. Kar yağışı ve karın yerde kalma süresinin fazla olması,

IV.Yer yer alpin çayırlarının bulunması

özelliklerinden hangileri etkilidir?

A) B) C)

E)D)

I ve II I ve III II ve III

II ve IV III ve IV

Aşağıda verilen yarımadaların coğrafi konumları göz önüne
alındığında, hangisinin kuzey ve güneyi arasındaki iklim
farklılığının en fazla olması beklenir?

A) B) C)

E)D)

Çatalca Datça Gelibolu

Sinop Kapıdağ

14.

15.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkiye’de, 1950 yılında tarım arazileri yaklaşık 16 milyon hek-
tarken 2007 yılında bu değer 25 milyon hektara yaklaşmıştır.

Buna göre, tarım arazilerinin artışında aşağıdakilerden han-
gisinin etkili olduğu söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Nüfus artışıyla gıda ihtiyacının artması

Modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşması

Tarıma dayalı endüstrinin gelişmesi

Toplulaştırma çalışmalarıyla küçük arazilerin birleştirilmesi

Tarım ürünlerinin ekonomik getirisinin artması

Aşağıdakilerden hangisinin turistik değer kazanmasında
doğal ve beşerî unsurlar birlikte etkili olmuştur?

A)

B)

C)

D)

E)

Nemrut Kaldera Gölü

Karain Mağarası

İshak Paşa Sarayı

Sümela Manastırı

Tortum Şelalesi

16.

17.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Türkiye’de enerji santrallerinin kurulu gücü göz önüne
alındığında aşağıdaki kaynakların hangisinin kullanımı   
en fazladır?

A) B) C)

E)D)

Taş kömürü Linyit Doğal gaz

Jeotermal Rüzgâr

“Parlamenter hükûmet sistemlerinde Devlet Başkanının bütün
işlemlerinin Başbakan ve ilgili bakan tarafından imzalanması ve
bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun da Başbakan ve ilgili
bakana ait olması” esası aşağıdaki ilkelerden hangisi ile
ifade edilmektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Yasama sorumsuzluğu

Karşı-imza kuralı

Yasama dokunulmazlığı

Yasama yetkisinin devredilmezliği

Kuvvetler ayrılığı ilkesi

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.
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1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir siyasi
partinin kapatılmasına sebep olmaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Tüzük ve programında suç işlenmesini teşvik etmesi

Tüzük ve programının hukuk devleti ilkesine aykırı olması

Demokratik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı
hâline gelmesi

Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı
eylemlerin odağı hâline gelmesi

Yurt dışındaki siyasi partilerle birlikte hareket etmesi

1982 Anayasası’na göre, TBMM seçimlerinin yapılmasının
bir yıl ertelenmesi, aşağıdaki durumların hangisinde müm-
kündür?

A)

B)

C)

D)

E)

Savaş hâli

Olağanüstü hâl ilan edilmesi

Sıkıyönetim ilan edilmesi

Ekonomik kriz yaşanması

Mecliste önemli bir konunun görüşülüyor olması

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.
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1982 Anayasası’na göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuru-
lu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kurul 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşur.

Üç daire hâlinde çalışır.

Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışında-
ki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabii üyesidir.

Kurulun başkanı, kendi üyeleri arasından üye tam sayısının
salt çoğunluğunun oyu ile seçilir.

1982 Anayasası’na göre, adli, idari ve askerî yargı mercileri
arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak
çözme yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Anayasa Mahkemesine

Danıştaya

Uyuşmazlık Mahkemesine

Hâkim ve Savcılar Yüksek Kuruluna

Yargıtaya

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.
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1982 Anayasası’na göre, kanun tasarısı hazırlama yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)

B)

C)

D)

E)

Cumhurbaşkanı

Milli Güvenlik Kurulu

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Bakanlar Kurulu

Başbakanlık Müsteşarı

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’den UNESCO Dünya Kül-
tür Mirası Listesine en son eklenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Nemrut Dağı

Safranbolu

Pamukkale

Hattuşaş

Selimiye Camii ve külliyesi

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.
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30 Haziran 2012 tarihinde görev süresi dolacak olan Dünya
Bankası Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Robert Zoellik

Dominique Strauss-Kahn

Rodrigo de Rato

Kemal Derviş

Ben Bernanke

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, Türkçe Konuşan Ülkeler Zir-
vesinde yer almaz?

A) B)

C) D)

E)

Kazakistan Kırgızistan

Tacikistan Özbekistan

Azerbaycan

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.
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T.C. Merkez Bankası başkanının görev süresi kaç yıldır?

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

Aşağıdakilerden hangisi, ikinci kez Birleşmiş Milletler Ge-
nel Sekreterliğine seçilen ve 2012 yılında da hâlen görevde
olan kişidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kofi Annan

Ban-Ki Moon

Boutros Boutro-Gali

Javier Peréz de Cuéllan

Kurt Waldheim

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, 59. Avrupa Serbest Güreş
Şampiyonası düzenlenmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Sırbistan Bosna-Hersek

İtalya Arnavutluk

Hırvatistan

30.
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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 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, tel-
siz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı vb. cihazla; silah ve benzeri teç-
hizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elekt-
ronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. 
araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Sınava çanta, kalem, silgi, 
kalemtıraş, saat vb., küpe, bilezik, broş vb. takı ile de girmek yasaktır. 
Bu şekilde sınava girmiş adayların kimlik bilgileri mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2. Sınav başladıktan sonra sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan önce 
ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin ve-
rilmeyecektir. Bu süreler dışında sınav süresi bitmeden cevaplamayı ta-
mamlayan adaylar, cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salon görevlileri-
ne teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecektir.

3. Sınav evrakını teslim ederek sınav salonundan çıkan adaylar veya hangi 
nedenle olursa olsun sınav binasından ayrılan adaylar tekrar sınav 
salonuna alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasak-
tır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuş-
maları, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle 
yasaktır.

5. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. 
Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyma-
nıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uya-
rılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları ge-
çersiz sayılacaktır. Sınav süresince kimlik belgelerinizi sıranın üzerinde 
bırakınız.

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya 
çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına ya-
zılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya 
çekmeye ya da vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorum-
luluk size aittir. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımla-
rı bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen 
bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya 
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir kısmı ya da tamamı 
iptal edilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun 
biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporla-
rında bildirdikleri takdirde, ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda 
sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

7. Sınavda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı birlikte, kapalı bir poşette açılma-
dan size verilecektir. Poşeti açınız, açmakta güçlük çektiğinizde salon 
görevlilerinden yardım isteyiniz. Size verilen cevap kâğıdının adınıza 
olup olmadığını kontrol ediniz. Başka bir aday adına düzenlenmiş sınav 
evrakını kesinlikle kullanmayınız.

8. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım 
hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.

9. Soru kitapçığında ve cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bu-
lunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü 
yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. 
Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Cevap-
ların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işa-
retlenen cevaplar geçerli değildir.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incele-
necektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçer-
siz sayılacaktır.

11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilir-
siniz.

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

 

 

 



SINAVDA UYULACAK KURALLAR

13. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları 
salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı 
salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

15. Her testin cevaplarını cevap kâğıdında o test için ayrılmış alana işa-
retlemeye dikkat ediniz. İlgili testin cevaplarını cevap kâğıdında doğru 
alana işaretlemediğiniz takdirde oluşacak değerlendirme sonuçlarından 
sorumlu olduğunuzu unutmayınız.

 

 

 



29 NİSAN 2012 
ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVI (ÖMSS) 

LİSANS 
GENEL, GÖRME VE İŞİTME – 2 

(16 PUNTO) 
 

GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 

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

 
6. E 
7. D 
8. A 
9. C 

10. A 
 

11. E 
12. B 
13. C 
14. B 
15. A 

16. C 
17. A 
18. B 
19. D 
20. A 

 
21. E 
22. C 
23. E 
24. D 
25. B 

 
26. B 
27. C 
28. A 
29. D 
30. C  

1. A 
2. C 
3. B 
4. B 
5. E 

 
6. D 
7. A 
8. C 
9. B 

10. E 
 

11. D 
12. E 
13. D 
14. C 
15. A 

16. D 
17. B 
18. C 
19. B 
20. E 

 
21. A 
22. E 
23. C 
24. D 
25. E 

 
26. A 
27. C 
28. D 
29. B 
30. A  

 

 

 

 


