
Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

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.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI

(2022-MSÜ)

27 MART 2022





2022-MSÜ/TÜR TÜRKÇE TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

   2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

Diğer sayfaya geçiniz.1



2022-MSÜ/TÜR

 Aşağıdakilerden hangisi “Bugün zorla uygulamaya
konan bir plan, yarın uygulamaya konulacak harika bir
plandan daha iyidir.” cümlesinde anlatılmak istenene
en yakındır?

Hayata geçirilmiş bir plan, geleceğe ertelenmiş
muhteşem bir plandan daha değerlidir.

Planların başarısı, niteliğinin mükemmelliğiyle birlikte
uygulanabilir olmasına bağlıdır.

Bir planın mükemmel olarak sonuçlanması için hemen
uygulamaya konması gerekir.

Kusursuz bir plan için en elverişli zamanı seçmek, en
iyi sonuca ulaşmanın anahtarıdır.

Zaman, bir planın eyleme geçirilmesi için çok iyi
değerlendirilmesi gereken bir ölçüttür.

4.

5.

A)

B)

C)

D)

E)

6.

Diğer sayfaya geçiniz.2

DOĞRU CEVAP: A 
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7.

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
yazımı yanlıştır?

Annem akşam yemeği için karnıyarık pişirmiş. 

Bu akşam çoksesli bir koronun konserine gittik. 

Onunla ayaküstü bir şeyler yiyip sohbet ettik. 

Sen geçen hafta izinliyken ofise başmüfettiş geldi. 

Enerjimizi tüketen şeylerin başında dedikodu gelir. 

15.

A)

B)

C)

D)

E)

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: B 
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19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.6



2022-MSÜ/TÜR

İspanyol yazar Cervantes’in meşhur romanındaki Don
Kişot karakteri, üç yüz elli yıldır insan düşüncesinin balta
girmemiş ormanlarının içinden geçiyor. Bu iyi yürekli
şövalyenin tüm dünyada çoğalıp yayılmasına, hiçbir
yerde bir yabancıymış gibi karşılanmamasına
şaşmamalı. Çünkü Don Kişot, aslında çoğalan bir
gölgeler dizisi. Bolivya’da bir karnaval kişisi, eski
dönemlerdeki soyluluk anlayışının bir simgesi...
Kendisini doğuran yapıtla ilişkisini gitgide yitiren,
yazarını masasında bırakıp önce İspanya’yı, sonra da
dünyayı dolaşan edebî bir kahraman.

  Bu parçada altı çizili sözle Don Kişot karakteri
hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

Bir toplumun bütün katmanlarınca benimsenecek
özelliklere sahip olduğu

Dünyadaki toplumsal gelişmeleri yönlendiren edebî
nitelikli bir mesaj içerdiği

Yazarın beklentisini aşan, okurun benzer özellikler
yüklediği bir karaktere dönüştüğü 

Okurun ait olduğu toplumla yüzleşmesini sağlayan çok
yönlü bir karakter olduğu

Okunduğu toplumun kültürel özelliklerine göre farklı
karakterlere büründüğü 

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

Diğer sayfaya geçiniz.7

DOĞRU CEVAP: E 
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24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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27. 28.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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29. 30.

Diğer sayfaya geçiniz.10



2022-MSÜ/TÜR

Tanpınar, 1940’lı yıllarda boş zamanlarını bir antikacı
dükkânında geçirir. Onun kişisel sözlüğünde bu mekân,
hayal dünyasını canlı tutan bir medeniyet müzesidir.
Etrafa dağılmış küçüklü büyüklü Çin porselenleri,
geçmiş zamanı sayıklayan saatler, Bursa ipeklileri, 
XIV. Louis tarzında mobilyalar... Bunların hepsi, yazarın
medeniyet kavramına yüklediği anlamı kuşatır. Ona
göre medeniyet, derin maziden gelen anlamlı bir kültürel
bütünlüktür.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin,
Tanpınar’ın görüşleriyle örtüştüğü söylenebilir?

Eskiyen eşyalar, medeniyetlerin şekillenmesinde
önemli bir etkiye sahiptir.

Antika eşyalar, geçmişten gelen birikimin bir
yansıması olarak değerlendirilir.

Bir kültür sembolü olarak eşya, geçmişte var olduğu
döneme hâkim olur.

Medeniyetler, eski eşyalara yüklenen anlamlardan
bağımsız olarak gelişir.

Farklı kültürlerden gelen eşyalar, sanatçıya kendi 
geçmişini hatırlatır.

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: B 
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 35 - 36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

35.

36.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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 37 - 38. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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 39 - 40. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

39.

40.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİNİZ.14



2022-MSÜ/SOS SOSYAL BİLİMLER TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

2.

3.

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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6. 7.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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8. Aşağıda, şekilsel bölge türlerine ilişkin bazı örnekler
verilmiştir.

 Buna göre, numaralandırılarak boş bırakılan yerlere
gelmesi gereken bölge türü örnekleri, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

          I                    II          

Ticaret bölgesi Kalkınma bölgesi

Kıyı bölgesi Buzul bölgesi

Volkanik bölge Karstik bölge

Tarım bölgesi Orman bölgesi

Dağlık bölge Turizm bölgesi

9.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: E 
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Felsefi bir mesele ele alınırken unutulmamalıdır ki
felsefe bir gösteri sporu değildir. Felsefi meselelere,
yaşanan olayları gözlemleyerek aktaran bir muhabir gibi
yaklaşamazsınız. Felsefe yapmak için filozof gibi
düşünmeyi öğrenmek gerekir. Öyle ki bu durum
etkinliğin özsel bir parçasıdır. Örneğin, edebiyat eğitimi
aldığınızda şiir üzerine gereken her türlü şeyi öğrenmiş
olsanız bile kimse sizden şiir yazmanızı beklemez. Oysa
felsefe ile layıkıyla ilgilenenler filozoflarla aynı türden bir
faaliyetin içine girerler ve felsefe yapmaktan kendilerini
alamazlar.

 Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılabilir?

Felsefe yapmak, her tür mesele üzerinde
derinlemesine düşünmeyi gerektirir.

Felsefe yapmak için filozofların ne düşündüklerini iyi
anlamak gerekir.

Felsefe üst düzey bir düşünme etkinliğidir.

Felsefi tutum hayatın her aşamasında kişiyi etki
altında bırakır.

Felsefe kendisiyle ilgilenenleri kendi sürecine dâhil
eden bir düşünme faaliyetidir.

10.

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.18

DOĞRU CEVAP: E 
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14. 15.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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 16 - 20. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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Hz. Muhammed, Hicret yolculuğuna çıktığında Hz. Ali’yi,
kendisini öldürmeye gelecek müşriklerin oyalanması ve
yokluğunun fark edilmemesi için Mekke'de bırakmıştır.
O da geceyi Hz. Muhammed’in yatağında geçirerek
onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Daha sonra
da kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip
yolda ona yetişmiştir. Hz. Ali hemen hemen bütün
savaşlara katılmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir.
Uhud’da ve Huneyn’de birçok yerinden yaralanmasına
rağmen Hz. Muhammed’i bütün gücüyle korumuştur.
Hz. Muhammed vefat ettiğinde cenazesinin techiz ve
tekfinini, vasiyeti üzerine yapmıştır.

 Bu parçada Hz. Ali’nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisine değinilmemiştir?

Mütevazılığı Cesareti Fedakârlığı

Sadakati Güvenilirliği

19.

20.

A) B) C)

D) E)

 21 - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.21

DOĞRU CEVAP: A 
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22. 23.

24.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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25.

SOSYAL BİLİMLER TESTİ BİTTİ.
TEMEL MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

23



2022-MSÜ/TEM TEMEL MATEMATİK TESTİ

1. Bu testte 40 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Günlük adım sayısını not etmeye başlayan İlayda; 

birinci gün adım, diğer günlerin bazılarında bir

önceki günün 3 katı, kalan günlerde ise bir önceki

günün yarısı kadar adım atmıştır.

İlayda son gün adım attığına göre, attığı adım
sayısını toplam kaç gün kaydetmiştir?

6 8 10 12 14

1.

2.

A) B) C) D) E)

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.24

DOĞRU CEVAP: C 
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5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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12.

13.

Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı A5C
doğal sayısının 5’e bölümünden kalan A’dır.

A5C sayısı 6’ya kalansız bölündüğüne göre,    

 toplamı kaçtır?

7 8 9 10 11

14.

A) B) C) D) E)

15.

Diğer sayfaya geçiniz.27

DOĞRU CEVAP: A 



2022-MSÜ/TEM

16. 17.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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İki basamaklı ardışık 4 tek doğal sayı belirleniyor.

Belirlenen bu sayıları oluşturan tüm rakamlar

çarpıldığında  sayısı elde ediliyor.

   Buna göre, belirlenen sayıların en büyüğünün
rakamları toplamı kaçtır?

9 10 11 12 13

18.

A) B) C) D) E)

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.29

DOĞRU CEVAP: C 
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22.

23.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.30
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26.

27.

28.

Diğer sayfaya geçiniz.31
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29.

30.

31.

32.

Diğer sayfaya geçiniz.32
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33. 34.

Diğer sayfaya geçiniz.33
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35. 36.

Diğer sayfaya geçiniz.34
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37. 38.

Diğer sayfaya geçiniz.35
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Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan bir dikdörtgenler
prizmasının yüzey alanı ve hacmi sırasıyla

formülleriyle hesaplanır.

Ayrıtlarından ikisinin uzunluğu 2 ve 3 birim olan özdeş
üç dikdörtgenler prizması birer yüzleri ortak olacak
biçimde Şekil 1’deki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra,
prizmalardan biri Şekil 2’deki gibi diğerlerinden ayrılıyor.
Şekil 2’de elde edilen iki dikdörtgenler prizmasından
birinin yüzey alanının diğerinin yüzey alanından        
40 birimkare fazla olduğu biliniyor.

 Buna göre, Şekil 1’deki dikdörtgenler prizmasının
hacmi kaç birimküptür?

54 72 90 106 126

40.

A) B) C) D) E)

    TEMEL MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
   FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

36

DOĞRU CEVAP: B 

39.



2022-MSÜ/FEN FEN BİLİMLERİ TESTİ

1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Birbiri içinde homojen olarak karışabilen K, L ve M
sıvılarının her biri için deneysel verilere dayalı olarak
çizilen kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.

L sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında her durumda
askıda kalan içi dolu ve küresel olan bir cam bilye
için,  

I. K sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında batar.

II. M sıvısıyla dolu bir kaba bırakıldığında batar.

III. K ve M sıvılarının oluşturduğu karışımla dolu bir
kaba bırakıldığında askıda kalır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

Yalnız I Yalnız II I ve III 

II ve III I, II ve III

1.

A) B) C)

D) E)

2.

Diğer sayfaya geçiniz.37

DOĞRU CEVAP: D 
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3. 4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.38
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6. 7.

Diğer sayfaya geçiniz.39
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8. 9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.40
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11.

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.41
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I.  Beş karbonlu şeker 

II. Azotlu organik baz

III. Organik baz ile şeker arasındaki bağ

DNA ve RNA’da bulunan adenin nükleotitlerinin
yapısı karşılaştırıldığında yukarıdakilerin
hangilerinde farklılık olduğu gözlenir?

Yalnız I Yalnız II I ve II

I ve III II ve III

15.

16.

A) B) C)

D) E)

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.42

DOĞRU CEVAP: A 
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20.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

43






