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AÇIKLAMA

1.	 Bu	kitapçıkta	Kamu	Personel	Seçme	Sınavı	Genel	Yete-
nek	Testi	ve	Genel	Kültür	Testi	bulunmaktadır.

2.	 Bu	test	için	verilen	toplam	cevaplama	süresi
 130 dakikadır	(2	saat	10	dakika).

3.	 Bu	kitapçıktaki	testlerde	yer	alan	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,	silme	
işlemini	çok	iyi	yapmanız	gerektiğini	unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her testteki doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

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	kapa-
ğında	belirtilmiştir.

Online kitap siparişleriniz için, 

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

/pegemnet /pegemnet

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi 
yakından takip edebilirsiniz.

pegem.tv
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GENEL YETENEK TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.

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

2018 - KPSS / Lisans

1. Huzur ve stres biyolojik sağlığınızın ne kadar iyi olaca-
ğını belirleme ---- iki değişkendir. Fakat bunlardan bi-
rinin baskınlığından ziyade ikisinin ---- yapılacak tah-
minler biyolojik sağlık üzerinde ruh sağlığının etkilerini 
kestirmede daha gerçekçi sonuçlar verecektir.

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

A) potansiyeline sahip - dengesi gözetilerek
B) gücü bulunan - etkililiğini öngörerek
C) ihtimali zayıf - istikrarsızlığı varsayımıyla
D) kapasitesini sınırlayan - ilişkisine dayanarak
E) açısından kritik - eşitsizliği esasıyla

2. Akıl, insanı insan yapan temel faktör olduğu gibi 
pek çok ifadede de dilimize yerleşmiştir. Pişmanlık-
ların ardından “şimdiki aklım olsaydı” ifadesini çok 
         I

işitmişizdir. Bir şeyin içeriğini veya işleyişini anlama-
mak “akıl erdirememek” şeklinde ifade edilirken, baş- 
  II

kalarının çözemediği bir sorunu çözen kişi için bir tek 
o “akıl etti” denir. Birine bir işte yol göstermek ona 
    III

“akıl danışmak”; bir şeyi hatırlamak, unutmamak ise  
    IV

“akılda tutmak” olarak ifade edilir.
     V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi an-
lam bakımından yanlış kullanılmıştır?

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

3. Pierre Bourdieu, Fribourg Üniversitesinde yaptığı bir 
açılış konuşmasında şöyle diyordu: “Düşünceler, ürü-
nü oldukları üretim alanını beraberinde götürmedikle-
ri için bağlamlarından koparılarak dolaşıma giriyor.” 
Özellikle çevirilere gönderme yaptığı bu konuşmasın-
da bir eserin başka bir dile çevrilme, o dilde yayımlan-
ma, okunma ve tartışılma süreçlerinin önemi konusun-
da okuyucuyu uyarıyordu.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tutarlı görüşlerden çok popülist söylemlerin dikka-
te alındığı

B) Fikirlerin, ortaya çıkış koşullarına bakılmadan yay-
gınlaştırıldığı

C) Anlatılmak istenenden ziyade ifade ediliş şeklinin 
önemsendiği

D) Düşüncelerin farklı dillere aktarılırken yeni yorum-
lar kazandığı

E) Tüketim kültürünün etkisiyle fikirlere yüzeysel yak-
laşıldığı

Online kitap siparişleriniz için, 

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

/pegemnet /pegemnet

Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi 
yakından takip edebilirsiniz.
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GENEL YETENEK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

Diğer sayfaya geçiniz.

2018 - KPSS / Lisans

1. Öncüldeki parçada huzur ve stresin biyolojik sağlığımızın 
ne kadar iyi olacağında etkili olduğundan söz edilmekte-
dir. Ayrıca ilk boşluğun önündeki “ne kadar iyi olacağını 
belirleme” ve ikinci boşluğun önündeki “ikisinin” sözleri 
anahtar niteliğindedir. Buna göre parçadaki boşluklara A 
seçeneğindeki sözler getirilmelidir.

Cevap A

2. Öncüldeki parçada I, II, III ve V numaralı sözler anlam 
bakımından doğru kullanılmıştır. Ancak IV numaralı “akıl 
danışmak” sözü “bir konuda birinin görüşünü sormak” 
anlamında olduğundan anlam bakımından parçada yanlış 
kullanılmıştır.

Cevap D

3. Öncüldeki parçada altı çizili sözde yer alan “bağlamla-
rından” sözcüğü “ortaya çıkış koşulları”, “koparılarak” 
sözcüğü ise “koşullara bakılmadan yaygınlaştırmak” an-
lamındadır. Buna göre altı çizili sözle anlatılmak istenen B 
seçeneğindeki ifadedir.

Cevap B

4. I. cümlede yer alan “efsane ve düşlerle iç içe geçmiş bir 
gerçekliği” ifadesinden A’yı, II. cümlede yer alan “buranın 
doğasını romanlarında coşkuyla anlatmış.” ifadesinden 
B’yi, III. cümlede yer alan “doğa, insan kadar önemli bir 
yer tutar.” ifadesinden C’yi ve V. cümlede yer alan “yapıt-
larındaki şiirsellik, tüm zenginliğiyle sergilenen doğadan 
gelir.” ifadesinden E’yi numaralanmış cümlelerle ilgili ola-
rak söyleyebiliriz. Ancak IV. cümlede eserlerine yansıttığı 
özgün bakış açısına değinilmediğinden D seçeneği par-
çadaki IV. cümle ile ilişkilendirilemez.

Cevap D

5. I. cümlede “tavırı”, III. cümlede “tam takır”, IV. cümlede 
“Osmanlı Tarihine” ve V. cümlede “hiç bir” sözlerinin yazı-
mı yanlıştır. Sözlerin doğru yazımı “tavrı, tamtakır, Osmanlı 
tarihine, hiçbir” şeklindedir. Ancak II. cümlede yazım yan-
lışı yoktur.

Cevap B

6. Öncüldeki parçada II, III, IV ve V numaralı virgüller eş 
görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Ancak I nu-
maralı virgül cümlede anlam karışıklığını gidermek için 
kullanılmıştır.

Cevap A

7. Öncüldeki parçada 

“göğe” sözcüğünde ünsüz yumuşaması (gök - e → göğe), 

“şehrin” sözcüğünde ünlü düşmesi (şehir - in → şehrin),

“selamlıyor” sözcüğünde ünlü daralması (selamla - yor  
selamlıyor),

“küçücük” sözcüğünde ünsüz düşmesi (küçük - cük → kü-
çücük) vardır. Ancak parçada ünsüz benzeşmesi yoktur.

Cevap E

8. Öncüldeki parçada numaralanmış cümleler incelendiğin-
de II, III, IV ve V. cümlelerin özne ve yüklemden oluşma-
dığı görülür. Ancak I numaralı cümlede “Burası” sözcüğü 
özne, “köye bir hayli uzak, eski mi eski bir su değirmeniy-
di.” sözünün ise yüklem olduğu görülür.

Cevap A

9. I numaralı “çok” sözcüğü “sevdiğiniz” fiilimsisini miktar 
bakımından belirttiği için “zarf”, II numaralı “öylesine” 
sözcüğü “taşar” fiilini belirttiği için “zarf”, III numaralı “bir-
takım” sözcüğü “jest ve mimiklere” isimlerini belirttiği için 
“sıfat” ve IV numaralı “bu” sözcüğü bir ismin yerini işaret 
yoluyla tuttuğu için “zamir”dir.

Cevap C

10. Öncüldeki parçada “köşk-ün kapı-sı” sözü belirtili isim 
tamlaması, “köşkün kapısından içeri girince” sözü zarf-fiil 
grubu, “biraz boşluk” sözü sıfat tamlaması ve “ötesi berisi 
eskimiş hasır döşeli ve alçak tavanlı alt kat sofası” sözü 
sıfat-fiil grubudur. Ancak parçada edat grubu yoktur.

Cevap A

11. Parçadaki numaralanmış sözcüklere bakıldığında I numa-
ralı “güneyi” sözcüğünün isim kökünden (gün - ey - i), III 
numaralı “yıllık” sözcüğünün isim kökünden (yıl - lık), IV 
numaralı “yerleşik” sözcüğünün isim kökünden (yer - leş - 
ik) ve V numaralı “azalmaya” sözcüğünün isim kökünden 
(az - al - ma - y - a) türediği görülür. Ancak II numaralı 
“bölgeye” sözcüğü fiil kökünden (böl - ge - y - e) türe-
miştir.

Cevap B

12. Öncüldeki parçada yer alan “Zira, Macbeth ve Lady Mac-
beth rolleri Shakespeare’nin en güç, en nankör rolleridir.” 
ifadesinde hem örneklendirme hem de karşılaştırmaya 
başvurulmuştur. Ayrıca parçada betimleme ve öyküleme-
ye de başvurulmuştur. Ancak parçada “tanık gösterme”ye 
başvurulmamıştır.

Cevap E
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1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. İnsan endişeliyken aynı yerden defalarca geçer ve 
hep başladığı noktaya döner, bu nedenle endişe --- 
saplanıp kalmamıza neden olur. Analitik düşünme ise 
--- ve değişim gerektirir. Bundan dolayı insan yaşamı-
nın amacı, endişeyi analitik düşünmeye dönüştürmek 
olmalıdır.

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

A) farklılık arayan bir zihniyete – yenilikçi bir ufuk
B) sarsılmaz bir istikrara – geleceğe dönük bir irade
C) yinelemeci bir mantığa – genellemeye yatkın bir 

bakış
D) kendini tekrarlayan bir ruha – ilerici bir görüş
E) umutsuz bir kısır döngüye – kuralcı bir yaklaşım

2. Boru döşemek mütevazı bir iş olduğu için üstün bir 
tesisatçılığı hor gören, fikir üretimi yüce bir faaliyet ol-
duğu için bayağı bir felsefeyi hoş gören toplumlarda 
ne iyi tesisatçılık olur ne de iyi felsefe. Seçkinliği, çıktı-
larda aramak yerine girdilere sabitleyen böyle toplum-
ların boruları da teorileri de su koyuverir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Ortaya çıkan sonucun niteliğinden çok, mesleğin 
ve kişinin statüsünü önceleyen

B) Farklı işlerin, farklı oranlarda zaman ve enerji ge-
rektirdiğini görmezden gelen

C) Bir faaliyetin gerçekleşmesi için gereken iş gücünü 
her şeyden önemli gören

D) Üretilen işin kalitesinden ziyade yarattığı etkinin 
büyüklüğüne odaklanan

E) İşin gerektirdiği çabayı değil, sonunda alınan tak-
dir ve beğeniyi ön planda tutan

3. Farklı biçimdedir benim dönemeçlerim. Anlatış deği-
şiklikleri... Nitekim bir on beş yıl kadar; duru, kolay an-
laşılır bir şiir dili kullandım. Yaz Dönemi’nden, 1963’ten 
sonra ise şiirin farlarını kıstım biraz, karartma geceleri 
başladı az çok. Ama aydınlıkta da yarı karanlıkta da 
aynı eşyalar, aynı kişiler ve aynı orta hâlli vatandaşın 
yaşama savaşları görülüyor, seçiliyordu.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yaz Dönemi eserinden sonra biçimde yaptığı deği-
şiklikleri giderek azalttığı

B) Şiirinde artık olumlu duygu ve düşünceleri yansıt-
maktan vazgeçtiği

C) 1963’ten sonra yazdığı şiirlerin, kendisini yeterince 
tatmin etmediği

D) Belli bir tarihten itibaren anlamca daha kapalı bir 
şiire geçtiği

E) Şiirinde içerik aynı kalmakla birlikte biçimde deği-
şikliğe gittiği

4. Gerçek anlamda yaratıcı bir ressam için gül resmi yap-
maktan daha zor bir şey yoktur çünkü şimdiye değin 
diğer ressamlarca resmedilmiş tüm gülleri unutması 
gerekir.

Bu cümleye göre yaratıcı ressamın işini zorlaştı-
ran, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçeklik ile hayal gücünün çatışması
B) Başyapıtları taklit etmenin kaçınılmazlığı
C) Etkilenme endişesi ve özgünlük arayışı
D) Kendini aşma ve yenileme arzusu
E) Beğenilme ve dikkat çekme kaygısı



Diğer sayfaya geçiniz.
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1. Öncüldeki cümlede ne anlatıldığını saptamak için boş-
luklara da dikkat ederek cümleyi okuduğumuzda cüm-
lede Hindistan’ın toplumsal yapısındaki sorunlara çözüm 
bulmak için çok yönlü siyasi bir yapı geliştirmek zorunda 
olduğunun anlatıldığı görülür. Buna göre boşluklara A se-
çeneğindeki sözler sırasıyla getirilmelidir.

Cevap A

2. Öncüldeki parçada altı çizili sözde yer alan “narsisistik” 
sözü “mükemmel olduğuna inanmak, kendini beğenmek” 
anlamındadır. Buna göre altı çizili sözle anlatılmak istenen 
E seçeneğindeki ifadedir.

Cevap E

3. Öncüldeki numaralanmış cümlelere bakıldığında I. cüm-
lede yazarın kendi çocukluğundan esinlendiğinden, II. 
cümlede de Stephen King’in korku romanlarıyla tanındı-
ğından söz edilmektedir. Buna göre numaralanmış cüm-
lelerin doğru birleştirilmiş hâli D seçeneğinde verilmiştir.

Cevap D

4. Öncüldeki cümlede eskiden insanların bir hata yaptığında 
onu herkesin düzeltmeye çalıştığından şimdi ise insanla-
rın bu hatayı düzeltmek yerine aynı hatayı yapmaya de-
vam ettiklerinden söz edilmektedir. Buna göre cümlede 
yakınılan durum C seçeneğinde verilmiştir.

Cevap C

5. Parçadaki numaralanmış virgüllere bakıldığında I ve II. 
virgüllerin özneyi belirmek için, III. virgülün eş görevli söz-
cükleri ayırmak için, IV. virgülün zarf tümlecini vurgulamak 
için ve V. virgülün ise sıralı cümleleri ayırmak için kullanıl-
dığı görülür. Buna göre I ve II. virgüllerin işlevleri aynıdır.

Cevap A

6. Öncüldeki parçada numaralanmış cümlelere bakıldığında 
I, III, IV ve V’te herhangi bir yazım yanlışı yapılmadığı gö-
rülür. Ancak II. cümlede “Uzay” kelimesinin yazımı yanlış-
tır. Çünkü bu sözcük özel isim olmadığından küçük harfle 
başlatılmalıydı.

Cevap B

7. Öncüldeki parçada “birbirlerine, nasıl” sözcüklerinde ünlü 
düşmesi (biri + birilerine, ne + asıl), “iyileştirmeyi” sözcü-
ğünde ünsüz benzeşmesi (iyileş - dir - meyi), “oynadığı, 
olduğu, belleğe” gibi sözcüklerde ünsüz yumuşaması 
(oyna - dık - ı, ol - duk - u, bellek - i), “daracık” sözcü-
ğünde ünlü türemesi (dar + cık) vardır. Parçada ünlü da-
ralması yoktur.

Cevap D

8. Seçeneklere bakıldığında E seçeneğindeki cümlenin yük-
leminin belirtili isim tamlamasından (süreç - in en önemli 
adım - ı - dır) oluştuğu görülür.

Cevap E

9. Öncüldeki parçada “moleküle veya kimyasal reaksiyona 
ihtiyaç duymadan” sözü zarf-fiil grubu, “denizanasının, 
vücudunda ürettiği bir molekül olan” sözü sıfat-fiil gru-
bu, “bu özelliğinden dolayı” sözü edat grubu, “moleküle 
veya kimyasal reaksiyona, genetik mühendisliği ve biyo-
medikal alanlarında” sözleri bağlama grubudur. Parçada 
isim-fiil grubu yoktur.

Cevap A

10. I, II, III ve IV numaralı sözcükler ismin belirtme/yükleme 
hâli ekini (-i) almıştır. Ancak V numaralı “karakteri” sözcü-
ğü üçüncü teklik iyelik ekini (-i) almıştır.

Cevap E

11. Öncüldeki numaralanmış sözcüklere bakıldığında I, II, IV 
ve V. sözcüklerin fiili ya da fiilimsiyi belirttiği için zarf, III. 
sözcüğün ise ismi nitelediği için sıfat olduğu görülür.

Cevap C

12. Öncüldeki parçada “ise” sözcüğüyle karşılaştırma, par-
çada bir konu hakkında bilgi verildiği için açıklama “Türk 
edebiyatında” sözüyle örneklendirme, “ağaç misali” sö-
züyle benzetmeye başvurulmuştur. Parçada öykülemeye 
başvurulmamıştır.

Cevap D
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1. Herhangi bir konuda fikir sahibi olmaya cesaret ede-
memek, görüşlerini kesin ve somut bilgilerle ya da 
güvendikleri başka kalemlerin sözleriyle destekleme-
den rahata erememek; gençlerden ziyade deneyimli 
yazarların problemidir. Yıllar içinde inşa ettikleri üne 
leke sürmemek için bu yazarlar, yargılarını tırnak içine 
almadan ifade etmekten kaçınırlar.

Bu parçada altı çizili sözle deneyimli yazarlar hak-
kında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Fikir ayrılığı yaşadıklarında kendi düşüncelerini sa-
vunmaktan çekinmeleri

B) Düşüncelerini kendilerine özgü bir şekilde belirt-
mekten uzak durmaları

C) Belli görüşlerin doğruluğunu kanıtlama konusunda 
isteksiz davranmaları

D) Başkalarının düşüncelerini eleştirmede kendilerini 
yetersiz hissetmeleri

E) Benimsedikleri görüşlere dayanak bulma konu-
sunda gönülsüz davranmaları

2. Yazar; güçlü gözlem kabiliyeti sayesinde hikâyelerine 
incelikli tespitler ----, anlatının kılcal damarları hâlini 
alan bu ---- hikâyelerini daha gerçekçi kılıyordu.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yerleştiriyor - işlevsel ayrıntılar
B) sağlıyor - sezgisel bakış açıları
C) serpiştiriyor - bütünleyici kavramlar
D) gizliyor - bağımsız ögeler
E) konumlandırıyor - ipucu içeren bilgiler

3. Suyu kimin keşfettiğini bilmiyorum ama keşfedenin bir 
balık olmadığından eminim.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı 
doğrultudadır?

A) Bilim insanları, sorunların kaynağını bilmeseler de 
ait oldukları toplumdan hareketle araştırma yapar.

B) Sanatçının herkese hitap eden bir eser yazabilme-
si için öncelikle konuyu içselleştirmesi gerekir.

C) Nasıl üretildiğini bilmeseler de teknolojinin içine 
doğan çocuklar için teknoloji vazgeçilmezdir.

D) Kişiler, gündelik yaşamda iç dünyalarından ziyade 
başkalarının duygularına odaklanır.

E) Toplumlar, kaynağını kontrol edemedikleri deği-
şimlere direnmek yerine uyum sağlamayı tercih 
eder.

4. (I) Minyatür terimi, genel anlamıyla çok ince işlenmiş 
küçük boyutlu resimler ve bu tarz resimlerin üretildiği 
sanat dalı için kullanılır. (II) Minyatür kelimesinin La-
tince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen “miniare” 
kelimesinden türemiş olduğu ve daha sonra Fransız-
caya “miniature” biçiminde geçtiği düşünülmektedir.  
(III) Osmanlı kaynaklarında ise bu sözcüğün yerine 
“tasvir” veya “nakış” sözcüklerinin tercih edildiği gö-
rülür. (IV) Farklı adlarla anılan minyakür sanatının en 
önemli özelliklerinden biri, anlatılmak istenen konunun 
eksiksiz bir şekilde aktarılmasıdır. (V) Minyatür sana-
tında uzaklık, boy gibi perspektifle ilgili özelliklerin kul-
lanılmaması da bundandır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede minyatür kavramının kapsamına deği-
nilmektedir.

B) II. cümlede minyatür sözcüğünün kökenine dair 
açıklamalarda bulunulmaktadır.

C) III. cümlede minyatüre karşılık gelen farklı sözcük-
lerden bahsedilmektedir.

D) IV. cümlede minyatür sanatının işlediği konular 
hakkında bilgi verilmektedir.

E) V. cümlede görselliğe dair bazı özelliklerin minya-
türlerde yansıtılmadığından söz edilmektedir.
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1. Öncüldeki parçada altı çizili sözde yer alan “tırnak içine 
almadan ifade etmekten” sözünden deneyimli yazarların 
kendi ifadelerini başkasının sözüymüş gibi alıntı yaparak 
aktardıkları anlaşılmaktadır. Buna göre altı çizili sözle an-
latılmak istenen, B seçeneğindeki ifadedir.

Cevap B

2. Öncüldeki cümlede birinci boşluktan önceki “tespitler” 
sözü A seçeneğindeki “yerleştiriyor” sözüyle ve ikinci 
boşluktan önceki “damarları hâlini alan bu” sözü “işlevsel 
ayrıntılar” sözüyle anlamca örtüşmektedir. Buna göre boş 
bırakılan yerlere A seçeneğindeki sözler getirilmelidir.

Cevap A

3. Öncüldeki cümlede suyu kimin keşfettiğinin bilinmedi-
ğinden ama bunu keşfedenin balık olmadığından emin 
olunduğundan söz edilmektedir. Buna göre seçeneklere 
bakıldığında C seçeneğindeki cümlenin öncüldeki cüm-
leyle aynı doğrultuda olduğu anlaşılır.

Cevap C

4. I. cümlede yer alan “çok ince işlenmiş küçük boyutlu re-
simler” ifadesinden A, II. cümlede yer alan “Latince ‘kır-
mızı ile boyamak’ anlamına gelen ‘miniare’ kelimesinden 
türemiş” ifadesinden B, III. cümlede yer alan “bu sözcü-
ğün yerine ‘tasvir’ veya ‘nakış’ sözcüklerinin “ifadesinden  
C, V. cümlede yer alan “uzaklık, boy gibi perspektifle il-
gili” ifadesinden E, numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
doğrudur.

Cevap D

5. Seçeneklere bakıldığında A, B, C ve E seçeneklerinde bü-
yük harflerin kullanımıyla ilgili herhangi bir yazım yanlışının 
olmadığı görülür. Ancak D seçeneğinde “Ramazan bayra-
mı” sözünün yazımı yanlıştır. Çünkü millî ve dinî bayram-
larla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle baş-
lar. Sözün doğru yazımı “Ramazan Bayramı” olmalıydı.

Cevap D

6. Seçeneklere bakıldığında A, B, D ve E seçeneklerinde 
herhangi bir noktalama yanlışı olmadığı görülür. Ancak 
C seçeneğinde virgül yanlış kullanılmıştır. Çünkü tekrarlı 
bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz.

Cevap C

7. I numaralı “kaynakları”, III numaralı “güvenli”, IV numa-
ralı “yaşayan” ve V numaralı “korkunç” sözcükleri (kay-
na-k-ları, güven-li, yaş-a-y-an, kork-unç) türemiş yapılıdır. 
Ancak II numaralı “alanlarının” sözcüğü sadece çekim eki 
aldığından basit yapılıdır.

Cevap B

8. Öncüldeki parçada yer alan “ayakta” sözcüğünde (ayak-
da) ünsüz benzeşmesi, “ufacık” sözcüğünde (ufak-cık) 
ünsüz düşmesi “kovuğu” sözcüğünde (kovuk-u) ünsüz 
yumuşaması, “damlıyordu” sözcüğünde (damla-yordu) 
ünlü daralması vardır. Ancak parçada ünlü türemesi yok-
tur.

Cevap B

9. Öncüldeki parçada yer alan II, III, IV ve V numaralı söz-
cükler isim tamlamasında tamlanan olduğundan (türlerin 
yok oluş hızı, çevre koruma hedefi, koruma stratejilerinin 
tespiti, araştırma yöntemi) bu sözcükler III. teklik iyelik 
ekini almıştır. Ancak I numaralı “insanlığı” sözcüğü ise be-
lirtme hâl ekini almıştır.

Cevap A

10. Seçeneklere bakıldığında A, B, C ve E’de öznenin sıfat 
tamlamasından oluşmadığı görülür. Ancak D seçeneğinde 
“vardı” yüklemine “Ne?” sorusu sorulduğunda öznenin sı-
fat tamlamasından (Çocukluğundan kalma anılarında ha-
yal meyal hatırladığı bir bahçe) oluştuğu görülür.

Cevap D

11. Öncüldeki parçada I numaralı “gelen” ve IV numara-
lı “dayandırdığı” sözcükleri sıfat-fiil eki (gel-en, dayan-
dır-dık-ı) aldığından sıfat-fiil, II numaralı “geçişin” ve  
V numaralı “görülmesini” sözcükleri isim-fiil eki (geç-iş-
in, görül-me-sini) isim-fiildir. Ancak III numaralı “arayarak” 
sözcüğü zarf-fiil eki (ara-y-arak) aldığından zarf-fiildir.

Cevap C
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1. Çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak günümüzde o kadar 
---- bir deneyim hâline geldi ki yemeklerden elbiselere, 
tablolardan binalara çevremizdeki hemen her şey ---- 
üretilmeye başlandı.

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

A) gerçekçi – sanal âlemde
B) karmaşık – son teknolojiyle
C) başarılı – görünürlüğü azaltılarak
D) cazip – sıradan tasarımlarla
E) yaygın – sergilenecekmiş gibi

2. Edebî türler arasında denemeleri okumaya öncelik 
veririm. Onlar benim en yakın arkadaşlarımdır. Kravat 
takmaz, ütülü pantolon giymezler. Teklifsizlerdir, res-
miyetten nefret ederler. Bir dostun yakınlığına sığınır-
lar. Tanıdıkları bir kez daha anımsatır, tanımadıklarınız-
la tanıştırarak hiç gitmediğiniz yeni ufukları önünüze 
sererler.

Bu parçada altı çizili ifadeyle deneme türü ile ilgili 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel görüşlerin yaygınlaşabilmesini kolaylaştırması
B) Görüşlerin ispatlanabilirliğinin ikinci plana atılması
C) Gerçeklerin farklı görülebilmesine imkân tanıması 
D) Düşünceleri özgürce aktarma serbestliğini sağlaması
E) Gelişigüzel bir üslubun kullanılmasına öncelik ta-

nıması

3. Van Gogh'a göre sanatçı, geçici heyecan ve hırslara 
kapılarak değil kalbinin derinliklerindeki cevheri sabırla 
işleyerek yüceliğe ulaşabilir.

Bu cümlede sanatçıyla ilgili vurgulanmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarının göreceliğini kabul edip kendine has çiz-
gisini koruması

B) Kendini çeşitli etkilere kapatarak iç dünyasına yö-
nelmesi 

C) Eleştirilere kulak tıkayarak çalışmalarını hedef 
odaklı sürdürmesi

D) Azimle çalışarak amacına kısa sürede ulaşmaya 
çabalaması 

E) Sınırları içine hapsolmayıp kendini sürekli yenilemesi

4. (I) Gerçekle kurmaca arasındaki sınır kimilerine belirgin 
kimilerine muğlak görünür. (II) Sınırın belirgin olduğuna 
emin olanlar Londra'daki üç katlı evi gezmeliler. (III) Bu 
ev, İngiliz yazar Arthur Conan Doyle'un yarattığı ünlü de-
dektif Sherlock Holmes'un yani gerçekte hiç yaşamamış, 
sadece bir roman karakteri olarak var olmuş birinin evi-
dir. (IV)  Holmes için kurulan müzeyi gezmek ve Victoria 
Dönemi'nde kullanılan nesnelerin fotoğraflarını çekmek 
ziyaretçilere yeni bir Sherlock Holmes hikâyesinin içine 
girme şansı verir. (V) Bu örneğe bakıldığında kurmacanın 
bir noktada gerçekliğe nüfuz ettiği ve kişilerin alımlama 
süreçlerinde bu etkinin rol oynadığı söylenebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede, gerçeklik ile kurmaca arasındaki ayrımın 
göreceli olduğundan bahsedilmektedir.

B) II. cümlede, yazar kurmacanın gerçekliğe mesafeli 
olduğunu düşünen kitleye bir öneride bulunmuştur.

C) III. cümlede, hayalî bir varlığın mekânsal bir düzleme 
oturtulduğu ifade edilmektedir.

D) IV. cümlede, karakterin yaşam tarzının somutlaştırı-
larak gerçekliğin yeniden üretildiği vurgulanmaktadır.

E) V. cümlede, kurmaca ile gerçek dünya arasında bir 
ilişkinin var olduğu iddia edilmektedir.
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1. Öncülde verilen cümlenin anlam akışı kontrol edildiğinde 
fotoğraf paylaşmanın insan yaşamında geldiği konumun 
anlatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Buna göre “fotoğ-
rafları paylaşmak”, “deneyim” ve “üretilmeye başlandı” 
anahtar ifadelerinden hareketle birinci boşluğa “yaygın”, 
ikinci boşluğa da “sergilenecekmiş gibi” ifadesinin getiril-
mesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Cevap E

2. Yazarın deneme türü hakkındaki görüş ve duygularına yer 
verdiği parçada geçen “resmiyetten nefret ederler” ifade-
sinin altı çizili sözü anlamca desteklediği görülmektedir. 
Kravat takma ve ütülü pantolon giymenin gerçeklikte bir 
düzen ve kural yapısını temsil edebileceği akla getirilince 
de bu metaforla “düşünceleri özgürce aktarma serbestli-
ğinin” ifade edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Cevap D

3. Öncülde verilen cümlede, Van Gogh’un geçici heyecan 
ve hırslar yerine kalbin derinliklerinde yer alanı işlemenin 
sanatçıya üstünlük ve başarı getireceğini düşündüğü be-
lirtilmektedir. Buna göre farklı unsurların etkisinden uzak 
olma ve içe yönelmeyle sanatçı başarıya ulaşacaktır. Do-
layısıyla cümlede sanatçılarla ilgili olarak “Kendini çeşitli 
etkilere kapatarak iç dünyasına yönelme” durumu anlatıl-
mak istenmektedir.

Cevap B

4. Parçanın

• I numaralı cümlesinde gerçekle kurmaca arasındaki 
sınırın bazılarına belirgin, bazılarına muğlak görün-
düğünden söz edilmesi, A seçeneğindeki göreceli 
durumu,

• II numaralı cümlesinde bir evi gezme teklifinde bulu-
nulması, B seçeneğindeki öneriyi,

• III numaralı cümlesinde gerçekte olmayan bir karak-
terin Londra’da bir evde yaşar gösterildiğinden söz 
edilmesi, C seçeneğindeki hayalî varlığın mekânsal 
düzleme oturtulmasını,

• V numaralı cümlesinde kurmacanın gerçekliğe nüfuz 
ettiğinden yani gerçekliği etkilediğinden söz edilme-
si, E seçeneğindeki kurmaca ile gerçek dünya ara-
sındaki ilişkiyi doğrulamaktadır.

Ancak parçanın IV numaralı cümlesinde ziyaretçilerin ya-
pacağı eylemlerin sonucuyla ilgili açıklama verilmesine 
rağmen gerçekliğin yeniden üretiminden söz edilmemiştir. 
Bu nedenle D seçeneğindeki yargı IV numaralı cümle için 
yanlıştır.

Cevap D

5. Parçadaki I numaralı yerde kesme işareti özel ada getiri-
len tamlayan ekini, II numaralı yerde sayıya getirilen eki, 
III numaralı yerde kısaltmaya getirilen eki ve IV numaralı 
yerde özel ada getirilen durum ekini ayırma işlevini örnek-
lendirmektedir. Söz konusu kullanımlar, kesme işaretinin 
kullanım kurallarına uygundur. Ancak V numaralı yerde 
“kurum, kuruluş, kurul, oturum, birleşim adlarına getirilen 
ekler kesmeyle ayrılmaz” kuralına uyulmadığından kesme 
işaretinin kullanımı yanlıştır. Söz konusu ifadenin “Bolog-
na Üniversitesinde” şeklinde yazılması gerekmektedir.

Cevap E

6. Birleşik kelimeleri oluşturan kelimelerden ikincisi ya da 
her ikisi anlamını koruyan birleşik kelimeler bitişik yazılır-
ken ikinci kelimesinde herhangi bir anlam kaybı olan bir-
leşik kelimeler bitişik yazılır. Ayrıca yardımcı eylemle kuru-
lan birleşik kelimelerde yardımcı eylemle birleşen isimde 
ses olayı yaşanırsa bu kelimeler de bitişik yazılır. Parça-
da geçen ifadeler bu kurallara göre değerlendirildiğinde 
I numaralı “çat kapı”, II numaralı “fırdöndü”, IV numaralı 
“albeni” ve V numaralı “cezbetmek” sözcüklerinin doğ-
ru yazıldığı anlaşılmaktadır. Ancak renk adı hâline gelen 
ve ikinci kelimesi anlamını yitiren IV numaralı sözcüğün 
yazımı yanlıştır. Bu sözcüğün “camgöbeği” biçiminde ya-
zılması gerekmektedir.

Cevap C

7. Öncülde verilen parçada görülen ses olaylarıyla ilgili ör-
nek bulgu ve çözümlemeler şu şekildedir:

kitabında " kitap + -ın + -da " Ünsüz yumuşaması

yaşta " yaş + -da " Ünsüz benzeşmesi

ufacık " ufak + -cık " Ünsüz düşmesi

sarmalıyor " sarmala- + -yor " Ünlü daralması

Buna göre parçada ünlü düşmesini örneklendiren herhan-
gi bir sözcük yoktur.

Cevap E

8. Seçeneklerde verilen cümlelerin öge çözümlemeleri şu 
şekildedir:

A seçeneği

Yüklem: düşündürttü.

Düşündürten ne?

Özne: Tatlı bir esintiyle etrafa yayılan çiçeklerin kokusu.

Neyi düşündürttü?

Nesne: bir Akdeniz şehrinin nasıl olabileceğini.

Kime düşündürttü?

Dolaylı tümleç: bana.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



