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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

1. Roman okumanın kültürü yaratacağı yerde, kültü
rün romanı------ bir gerçektir. Çünkü romanı en giz
li köşe bucaklarına kadar aydınlatan, okuyucunun 
kültürüdür. Yalnız romanı, şiiri değil, doğayı ve top
lumu ------ insanın kültürü ile orantılıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- 
ğıdakilerden hangileri getirilm elid ir?

A) yazdığı - bilmek

B) ürettiği - yazmak

C) yarattığı - kavramak

D) sattığı - okumak

E) biçimlediği -  incelemek
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Her çağın edebiyatında olduğu gibi bugünkü ede
biyatımızın da elbette firesi olacaktır. Yeni yetişen 
genç şairlerimizin birbirlerini izlediklerini, çoğu yaz
dıklarının hep birbirine benzediğini söyleyenlere 
ben de katılırım. Biri bir yol tutup kendini gösterdi 
mi arkasına takılan takılana.

Bu parçada altı çiz ili ifade ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgün yazarların zamanla artacağı

B) Özgün yazarların zamanla azalacağı

C) Özgün yazarların zamanla yetişeceği

D) Özgün yazarların zamanla beğenileceği

E) Özgün yazarların zamanla zenginleşeceği

(I) Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra Hüseyin 
Rahmi'nin yıldızı sönmeye başlar, yazdıkları okun
maz olur. (II) Çünkü onun anlattığı insanlar, can
landırdığı sahneler artık yok olup gitmiştir. (III) Bu
gün atlı tramvaylarla, eski Kâğıthane âlemleriyle, 
mahalle kadınlarının dedikodularıyla, Batı kültü
rünü hazmetmemiş boş kafalı, züppe tiplerle artık 
kim ilgilensin? (IV) Zamanındaki olaylarla yetinen 
romancıların, bu olaylar değişince romanları da er 
geç bir köşeye atılır. (V) Onun romanları olsa olsa, 
bu memleketin töreleri, folkloru ile uğraşanları ilgi- 
lendirebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilg ili aşa- 
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede Hüseyin Rahmi’nin Cumhuriyet ön

cesi ilgi gören bir yazar olduğu söylenmiştir.

B) II. cümlede onun anlattığı hayatın öldüğünden 

bahsedilmiştir.

C) III. cümlede Cumhuriyet sonrasında insanların 

eski ile pek ilgilenmediğine değinilmiştir.

D) IV. cümlede Hüseyin Rahmi’nin romanlarının 

ilgi görmediği yönünde saptamada bulunulmuş

tur.

E) V. cümlede Hüseyin Rahmi’nin romanlarının 

halk bilimi açısından önemsiz oluşundan söz 

edilmiştir.

4. (I) Günümüzde, edebiyat dergilerini istila eden ma
kale türünün kazandığı mesafeden rahatsız olma
mak mümkün değil. (II) Makale türü yazıların hac
mi, edebiyat ve sanat dergilerimizde eleştiriyi, de
nemeyi ve emsali yazı türlerini iyice köşeye sıkıştır
dı. (III) Bu durum, adı geçen türün tabiatından ziya
de, edebiyata ve sanata karşı alakasızlığımızın ya
rattığı boşluktan kaynaklanıyor. (IV) Artık okuduğu
nuz her yazı, gazete sayfalarına özgü kalması ge
reken bu türün kokusunu yansıtıyor. (V) Bugün sa
nat dünyasındaki cansızlık edebiyat dergilerindeki 
edebî eserlerin azalmasına bağlı olsa gerek.

Bu parçadaki numaralanmış cüm lelerin hangi
sinde neden - sonuç ilişk is i yoktur?

i

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

3 Diğer sayfaya geçiniz.
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5. (I) Hikâye, nüansları yakalama sanatıdır. (II) O, roman 
gibi bütün bir hayatı topuyla kucaklamaz. (III) iyi bir 
hikâyede gereksiz, tablosunu çizdiği enstantane için
de hedefini bulmamış kelimeler yoktur. (IV) Hikâyeci, 
kelimelerini hesaplayarak ve bir seçime bağlı tutarak 
kullanmak zorundadır. (V) Onun alanı, romanın soluk
lu ve geniş alanından yoksundur çünkü.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi
sinden sonra düşüncenin akışına uygun ola
rak “Bu yüzden iyi bir rorrıancı her zaman iyi bir 

hikâyeci olmayabilir.” cümlesi getirilebilir?

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

6. (I) Çanakkale Muharebelerinin devam ettiği günler
de veya harp sonrasında bazı heyetler Çanakka
le harp sahasını ziyaret etmişlerdir. (II) Bu heyet
lerin bir kısmı yerli bir kısmı da yabancıdır. (III) He
yet mensupları arasında gazeteciler, edebiyatçılar 
ve milletvekilleri gibi farklı kişiler bulunmaktadır. (IV) 
Kurtuluş Savaşı sırasında gazeteci ve edebiyatçı
lardan oluşan bir heyet de Ege Bölgesi’ni gezer. (V) 
Savaş sırasında Çanakkale Cephesi’ne yapılan zi
yaretlerin, bir yanıyla askere moral verilmesi bir ya
nıyla da cephede savaşan askerlerin kahramanlık 
ve fedakârlıklarının cephe gerisine anlatılması ba
kımından önemi büyüktür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

I. Suya atılan taşların oluşturduğu halkalar gibi da
ğılıp gidiyordu düşünceleri.

II. Bir gece, herkes uykuya dalınca düşündüğü 
mektubu yazmaya koyuldu.

III. Onu rahatsız edecek hiçbir şey ve hiç kimse ol
madığı hâlde, çok heyecanlıydı.

IV. Önce, mektuba nasıl başlaması gerektiğini sor
du kendi kendine.

V. Onu yazdı olmadı, bunu yazdı olmadı. Yazdıkla
rını hiç beğenmiyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han
gisi bastan besinci olur?

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

Hayalleri süsleyen şehir İstanbul bana göre

I

baharda gezilmeli. Kışın rahatsız edecek kadar

soğuk olmasa da yazın nemli çok sıcak oluyor.

II

Baharın ılık serin günlerinde üşümeden

III IV

terlemeden yazın bunaltıcı havasını solumadan 

V

İstanbul’u gezmek en güzeli.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden hangi
sinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

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

(I) Bu durum onu yıldırmıyor, hiç kimseden yardım 
beklemeden mücadele ediyordu. (II) Artık birşeyler 
yapmanın vakti gelmedi mi, diye sorup duruyordu 
ortalıkta. (III) Olan biten karşısında çabalıyor fakat 
dostları onu hep yanlız bırakıyordu. (IV) Onun yap
tığını Donkişotluk olarak düşünenler bile vardı. (V) 
Ne diyelim, bu çağda şövalyelik yapmak bir işe ya
rar mı acaba?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi
sinde yazım yanlışı yoktur?

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

10. Yemeklerini yedikten sonra bir süre yürüyor ve mi
desini rahatlatıyor, sonra denize balıklama atlayıp 
yüzerek epeyce açılıyordu.

Bu parçada kimi sözcüklerin yapısıyla ilgili aşa- 
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) “yemeklerini” sözcüğünde birden fazla çekim 

eki kullanılmıştır.

B) “midesini” sözcüğünde tamlanan eki kullanıl

mıştır.

C) “rahatlatıyor” sözcüğünde isimden fiil yapım eki 

kullanılmıştır.

D) “balıklama” sözcüğünde fiilden fiil yapım eki kul

lanılmıştır.

E) “açılıyordu” sözcüğünde yapım ekiyle çekim eki 

bir arada kullanılmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz. 4
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11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlüsü düş
müş bir kelime yoktur?

A) Beni birden karşısında görünce beti benzi attı,

---------ne diyeceğini bilemedi.---------  ~ ~

B) Ne derlerse desinler benim alnım açık başım 

dik, dedi.

C) Onu bulduğumda, karnı çok aç olduğu için he

men ona bir şeyler yedirdim.

D) Size yanlış bilgi vermiş olmayayım, sanırım bu 

olay geçen yazdı.

E) Kedi birkaç gün içinde âdeta ailemizin bir ferdi 

oldu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kötü” sözcüğü 
diğerlerinden farklı türdedir?

A) Odayı biraz havalandıralım, oldukça kötü koku

yor dedi.

B) Ülkenin kötü yönetildiğini düşünen halk seçim

leri bekliyordu.

C) Kimseye karşı kötü düşünmüyor, herkese iyilik 

yapmaya çalışıyordu.

D) Bugünkü harcamalarına bakmamak lazım, vak

tiyle kötü günleri de oldu.

E) Ekonomide kötü giden bir şeyler yok mu diye so

ranlar da vardı.

£
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13. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının
unsurlarından biri cümle biçimindedir?

A) Güzel haberi almanın sevinciyle kendinden 

geçti ve bir süre ne diyeceğini bilemedi.

B) Suya atılan taşların oluşturduğu halkalar gibi 

dağılıp gidiyordu düşünceleri.

C) Yakında fiyatlar bir hayli artacak haberi, herke

sin marketlere hücumuna sebep olmuştu.

D) Bir gece herkes uykuya dalınca, düşündüğü 

mektubu yazmaya koyuldu.

E) Önce, mektuba nasıl başlaması gerektiğini sor

du kendi kendine.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çıkma (ayrıl
ma) durumu eki diğerlerinden farklı bir işlevde 
kullanılmıştır?

----- A) Yarın Ankara’ya gideceğinden akşamdan valizi

ni hazırladı.

B) Yol yapım çalışmalarından dolayı sokakta bü

yük bir gürültü vardı.

C) Üniversiteyi kazandığını öğrenince sevinçten 

havalara uçtu.

D) Artık, lisedeki arkadaşlarından ayrılma vakti 

gelmişti.

E) Kayıt gününü iple çektiğinden günlerdir âdeta 

uyku uyumuyordu.

15. (I) Üniversiteye adım atacak olmanın telaşı içindey
di. (II) Kaydını yaptırdığı için annesi de çok sevin
mişti. (III) İlk zamanlar sınıfta kendisini çok yalnız 
hissetti. (IV) Ancak birkaç hafta içinde yeni arkadaş
ları oldu. (V) Dersleri dikkatle dinliyor ve hocalarının 
anlattıklarını not alıyordu.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi
sinde bir sözcüğün yapısındaki iyelik eki çıka
rıldığında cümlenin anlamı bozulmaz?

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

16. Edebiyat benim ne işime yarayacak diye soranla
ra her zaman rastlanmıştır. Hayatın amacı yiyip iç
mekten, uyuyup gezmekten ibaret bir anlamla sı
nırlıysa zaten geriye diyecek bir söz kalmıyor. Şiirin 
hayatımızda neyi değiştirdiği konusu, aslına bakılır
sa, bu işe hayatlarını vakfetmiş insanların bile ko
lay kolay somut cevaplar veremeyecekleri bir soru
dur. Şiirin her şeyden önce bizim bilincimizi değiştir
diğini söylemek bence yeterlidir. Bilincimiz değişir
se hayata ve kendi hayatımıza müdahale edebilme 
yeteneği kazanmış oluruz.

Bu parçaya göre şiir okumakla ilgili olarak aşa- 
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hayatın gayesi içinde şiir okumaya da yer ayrıl

malıdır.

B) Şiir okumak insanın bilincinin yerinde olmasını 

ve gelişmesini sağlar.

C) Şiir okumanın insan hayatına etkisini gözle gö

rülür bir şekilde ortaya koymak zordur.

D) Şiir okumak insanın bilincini değiştiren faktörler

den biridir.

E) Şiir, okuyana hayata müdahale edebilme yete

neği kazandırır.

5 Diğer sayfaya geçiniz.
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17. Klasik roman iki boyutludur: zaman ve mekân bo
yutlarıyla bağlıdır. Klasik romanın zaman anlayışı 
oldukça mekanik bir düzeyde gelişir: Roman örgü
sü, daha baştan zamanın üç hâli ile kayıtlanmıştır. 
Klasik romanda, mekânın ve eşyanın görünüşü de 
statik bir durumdadır. Mekânla ve eşyayla insan içli 
dışlı değildir. Eşya ve mekân, insanın dışında on
dan ayrı bir yerde durur. Ancak bu durum böyle kal
mamıştır. ------ .

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre 
getirilebilecek en uvaun cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsanın zamanla olduğu kadar, mekân ve eş

yayla da bir hesaplaşması vardır.

B) Zaman ve mekân karşısındaki bu tavır çağımız 

romanında değişmeye başlamıştır.

C) Zaman ve mekân insan bilincinin dışında bir 

olgu hâline gelmiştir.

D) Klasik romanda zaman ve mekân bilincin akışı 

içinde bütünleşmiştir.

E) Geleneksel romanda zaman ve mekân boyutla

rı yeni bir boyut daha kazanmıştır. g*

e
m
E
N
3

18. Bir an için, edebiyat eserini soyut olarak sırf haz 
aracı diye kabul etsek bile bize bu hazzı, tadı ve
ren etkinin onun üslubundan, biçiminden, kabuğun
daki süsten ileri geldiğini söylememiz çok güçtür. 
Kabuktaki süsün bunca dayanıklı olabileceğini ile
ri sürmek, aklı çok zorlamak olur. Aslında kabuktan 
ibaret eserin zaman karşısında un ufak olup gitti
ği bir gerçekken, zaman karşısında dayanan eserin 
basit bir üslup ve biçim marifeti olmadığı kendiliğin
den belirir.

Bu parçaya göre, edebiyat eseri ile ilgili yanlış 
anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir edebiyat eseri sadece biçim ve üsluptan iba

ret değildir.

B) Edebiyat eserinin biçim ve üslubu okurun beğe

nisini etkiler.

C) Biçim ve üslup başarısı edebiyat eserinin ömrü

nü uzatan tek etken değildir.

D) Edebiyat eserinin kıymeti yalnızca biçim ve üs

lup başarısından gelir.

E) Edebiyat eseri insana haz veren vasıta olarak 

görülebilir.

19. - 20. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.

Makber mukaddimesi, edebiyat tarihimizde, yeni bir 
şiir telâkkisi ifade eden en kuvvetli metinlerden biri
dir. Hâmid, burada, vücuda getirdiği ve o tarihten iti
baren vücuda getirmek istediği şiirin mahiyetini, çok 
kesif ve bariz bir surette anlatır. Recaîzâde Mah- 
mud Ekrem ve ondan sonra gelen mühim ekseri
yet, bu mukaddimede ortaya konulan şiir telakkisi
ni tefsir ve tekrar etmiş; hatta bugün yeni sanat gö
rüşleriyle temas etmemiş bazı kimseler, aynı tela
kinin nüfuzu altından kendilerini kurtaramamışlar- 
dır. Fakat hemen söylemek lazımdır ki Hâmid’in bu 
şiir telâkkisi ve şiiri, edebiyat tarihimizde mühim bir 
“merhale” olmuş, şiirimizin tekâmülünde büyük bir 
rol oynamıştır. Bununla beraber, aynı telakkinin za
manımıza kadar süren tesirinin, sakat bir cereyanı 
beslediği de inkâr olunamaz.

19. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ab- 
dülhak Hâmid’in edebiyat tarihimizdeki önemi
ni belirtmektedir?

A) Yazdığı eserlerin günümüz şairlerine bile tesir 

etmesi

B) Yazdığı ve yazacağı şiirlerin mahiyetini bariz bir 

şekilde anlatması

C) Yazdığı eserlerin çağdaşlarınca taklit ve tekrar 

edilmesi

D) Yeni bir şiir anlayışını dile getiren eser yazmış 

olması

E) Eserlerinden Recaîzâde Mahmud Ekrem ve di

ğer sanatçıların etkilenmiş olması

20. Bu parçaya göre aşağıdakilerin hangisi söyle
nemez?

A) Makber mukaddimesinde şiir anlayışı ifade edil

miştir.

B) Recaîzâde Mahmud Ekrem ve bazı şairler mak

ber mukaddimesine benzer metinler yazmışlar

dır.

C) Makber mukaddimesi şairleri olumlu yönde 

besleyen bir metindir.

D) Makber mukaddimesi şiirimizin gelişmesinde 

büyük bir rol oynamıştır.

E) Makber mukaddimesinin tesiri zamanımıza ka

dar sürmüştür.

Diğer sayfaya geçiniz. 6
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21. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.

- (I) Gerçekliğe dönüşen bilgi, sadece beynin belli bir 
bölümünde değil, tamamında işlenmekte ve depo
lanmaktadır. (II) Gerçekliğin beynimizde meydana 
gelişi şu şekilde gerçekleşmektedir: Beynimiz, baş
ka bir boyuttan, zaman ve uzayı aşan anlamlı örün- 
tülenmiş temel gerçeklik alanından gelen frekans
ları yorumlayarak ‘somut’ gerçekliği matematiksel 
olarak yaratır. (III) Buna göre, beyin, gerçekliği ora
da depolanan bilgiyi yorumlayarak (işleyerek) ger
çekliğe dönüştürür ki bu, tıpkı bilgisayarın hafıza
sındaki bilginin monitörde görülebilir, hoparlörden 
duyulabilir bir konuma dönüşmesine benzemekte
dir. (IV) Beyin, gerçekten de bir bilgi işlemcisidir fa
kat aynı zamanda da bilgisayarlarla paylaşamaya
cağı başka özelliklere sahip olup zihnin çalışma tar
zı, bir bilgisayarı işleyişi ile kıyaslanamayacak ka
dar karmaşıktır. (V) Aslında bütün gerçeklik, zihin
lerimize gönderilen elektriksel sinyallerden ibarettir 
ve bu durumda gerçeklik, zihnî ameliyenin bir ürü
nü ya da ona indirgenen bir olgu olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

21. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Gerçeklik zihnin işleyişinin bir ürünü mü yoksa 

ona indirgenen bir olgu mudur?

B) Gerçeklik nedir ve beynimizde nasıl meydana 

gelmektedir?

C) Beynin çalışma sistemi ile bilgisayar arasında 

nasıl bir benzerlik vardır?

D) Gerçeklik sadece beynin belli bir bölümünde mi 

yoksa tamamında mı depolanmaktadır?

E) Beyin somut gerçekliği matematiksel olarak na

sıl yaratır?

22. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede gerçekliğin işlenmesi ve depolanma

sından bahsedilmiştir.

B) II. cümlede gerçekliğin nasıl meydana geldiği 

anlatılmıştır.

C) III. cümlede beynin ve bilgisayarın çalışması 

anlatılmıştır.

D) IV. cümlede beyin ile bilgisayar arasında karşı

laştırma yapılmıştır.

E) V. cümlede gerçeklik hakkında bir benzetmeye 

yer verilmiştir.

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi
sinde beynin çalışma sistemindeki farklılıkların 
nedeni açıklanmıştır?

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

24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.
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(I) Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği en büyük akım
lardan biri gerçeküstücülük: İkinci Dünya Savaşı’nın 
getirdiği en dikkate değer edebiyat kuramı da top
lumcu gerçekçiliktir. (II) Son dünya savaşında Fran
sız toprakları yarı yarıya düşman eline geçince 
memleketin büyük bir çoğunluğu ümitsizliğe düş
medi, canını dişine takarak ana vatanı kurtarma ör
gütünü kurdu. (III) Bu gizli örgütün içinde yazarlar, 
yalnız silahlarıyla değil, halka direnme gücü ve kur
tuluş inancı vermek için kalemleriyle de savaşıyor
lardı. (IV) Fransa’nın kurtuluşuna kendini veren bu 
bağımlı edebiyat, düşmana karşı bir direnmeden, 
birlikte yaşanmış acı bir gerçekten doğmuştu. (V) 
Ama Fransa bağımsızlığına kavuşup da kılıçlar kın
larına girince, kurtuluş hareketine katılan kalemle
rin değişik yaratılışlara, görüşlere göre düzenli ha
yata dönmelerinden daha doğal bir şey olamazdı.

24. Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakiler- 
den hangisine gönderme yapmaktadır?

A) Ümitsizliğe düşmek - Ümit vermek

B) Barış zamanı - Savaş zamanı

C) Savaş zamanı - Barış zamanı

D) Eser yazımı - Cephede savaşma

E) Cephede savaşma - Eser yazımı

25. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi ke
sin olarak çıkarılamaz?

A) Bazı edebiyat akımlarının ortaya çıkışında sa

vaşlar etkili olmuştur.

B) Fransız yazarlar, anlayışlarını doğal olarak sa

vaş sonrasında da sürdürmüşlerdir.

C) Fransız yazarlar savaş sırasında bağımlı edebi

yat ürünleri kaleme almışlardır.

D) Savaş sırasında Fransız yazarlar hem cephede 

hem de cephe gerisinde mücadele etmişlerdir.

E) Kurtuluş hareketine bazı Fransız yazarlar des

tek vermiştir.

7 Diğer sayfaya geçiniz.
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26. Bu parçaya göre savaş ve edebiyat ilişk is i için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Savaşlar edebiyatın muhtevasını etkileyen bir 

özelliğe sahiptir.

B) Yazarlar savaş sırasında günün şartlarına göre 

eser verebilir.

C) Sanat ve edebiyata akseden konulardan biri de 

savaşlardır.

D) Kurtuluş mücadelelerine edebiyatın da büyük 

katkısı olur.

E) Savaşlar sırasında edebiyat, bağımsız çizgisini 

sürdürmelidir.

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi 
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

Jl____________________________________________
28. Bu bilg ilere göre, aşağıdakilerden hangisi ke

sin lik le  yanlıştır?

A) Alp, 19 Mayıs Üniversitesinde Hukuk bölümünü 

tercih etmiştir.

B) Berrin, Ankara Üniversitesinde İktisat bölümünü 

tercih etmiştir.

C) Berrin, Selçuk Üniversitesinde İktisat bölümünü 

tercih etmiştir.

D) Alp ve Berrin, farklı üniversitelerin aynı bölümü

nü tercih etmiştir.

E) Alp ve Cenk, aynı üniversitenin farklı bölümleri

ni tercih etmiştir.

27 - 30 soruları aşağıdaki bilgilere göre ce 
vaplayınız.________________________

Alp, Berrin, Cenk ve Dilek isimli dört öğrençi, aynı 
yıl girdikleri üniversiteye giriş sınavı sonucuna göre; 
Ankara, İstanbul, Anadolu, Selçuk ve 19 Mayıs Üni
versitelerinin Hukuk ve İktisat bölümlerini tercih et
miştir.

Bununla ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir:

#  Öğrenciler, üçü Hukuk ve dördü İktisat bölümü 
olmak üzere, toplam yedi tercih yapmışlardır.

#  Alp, iki farklı üniversitenin aynı bölümünü tercih 
etmiştir.

#  Berrin sadece iktisat bölümü tercih etmiştir.

Cenk, Selçuk Üniversitesinin Hukuk bölümünü 
ve İstanbul Üniversitesinin İktisat bölümünü ter
cih etmiştir.

Dilek, sadece bir üniversitenin İktisat bölümünü 
tercih etmiş bunun dışında başka yertercih yap
mamıştır.

#  İki kişi Selçuk Üniversitesinde iktisat bölümünü 
tercih etmiş, bunun dışında bölümlerin hiç birin
de, aynı üniversitede birden fazla tercih yapıl
mamıştır.

27. Dilek hangi üniversiteyi tercih etm iştir?

A) Ankara B) İstanbul C) Anadolu

D) Selçuk E) 19 Mayıs

29. A lp ’in yaptığı tercih ler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almış o labilir?

A) Selçuk Üniversitesi Hukuk bölümü - 19 Mayıs 

Üniversitesi Hukuk bölümü

B) Ankara Üniversitesi Hukuk bölümü - İstanbul 

Üniversitesi Hukuk bölümü

C) Ankara Üniversitesi iktisat bölümü - Anadolu 

Üniversitesi iktisat bölümü

D) 19 Mayıs Üniversitesi iktisat bölümü - Anadolu 

Üniversitesi iktisat bölümü

E) 19 Mayıs Üniversitesi iktisat bölümü - Selçuk 

Üniversitesi iktisat bölümü

30. Alp, hangi üniversiteyi tercih etmiş olamaz?

A) Ankara B) İstanbul C) Anadolu

D) Selçuk E) 19 Mayıs

©
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31 8.12.16.20J24 120 jş |e m i n î n  sonucu kaçtır?

A) 28! B) 29! C) 30! D) 31! E) 32!

0.4 , 0,12 
0,2 0,003

0,005
0,02

işlem inin sonucu kaçtır?

A) 12 B) 12,2 C) 12,6 D) 13,2 E) 14,8

32. Dört basamaklı A13B sayısının 19 ile bölümünden 
elde edilen kalan 13’tür.

Buna göre, beş basamaklı A13B8 sayısının 19 
ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?

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

35. a, b ve c negatif gerçel sayılardır. 

aA  -  PA- _ a^c eşitı^ieri veriliyor.

Buna göre, a, b ve c sayıları için,

I. a2 > b2

II. a < c2

III. a+c > b-a

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) I ve II

C) Yalnız I 

E) I, II ve III

(1 + 1  + A ' ) . ( 5 . 4 +1\
. \2  5 7 / \2  5 7 /

( I * . !  J_\ (1 8. _1_\
\7  9 ~ 11/ - \7  ~ 9

işlem inin sonucu kaçtır?

A) -2 B) -1 C ) |  D ) |  E ) f

Y+V+2 Y+V+2
36. a = x _y ve b = 2x-t-4y-t-6 eşitlikleri veriliyor.

a + bBuna göre, a b - 3 ifadesinin eşiti kaçtır?

A) -1 B) 0 C)1 D) 2 E) 3

9 Diğer sayfaya geçiniz.
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37. Bir bakteri kültüründe başlangıçta 310 tane bakte
ri bulunmaktadır. 1. saatin sonunda bakteri sayısı 2 
kat daha artıyor. 2. saatin sonunda en son bakteri 
sayısı 2 kat daha artıyor. 3. saatin sonunda en son 
bakteri sayısı yine 2 kat daha artıyor ve bakteriler 
bu şekilde artmaya devam ediyor.

Buna göre, bu bakteri kültüründe 10. saatin so
nunda toplam kaç bakteri bulunur?

A) 316 B) 317 C) 318 D )3 19 E) 320

38. . V a V s

işleminin sonucu kaçtır?

A) v'es B) / 6 + 2  C) 2-/6

D) 2\/ö + 3 E) 6 /6

39. 3x - 7x + 1 = 0 olduğuna göre,
,  1

9x + ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A ) 19 B )23 C) 37 D) 41 E) 43

40. Bir miktar paranın -ğ 'i Kaan, Lale ve Mert arasında

sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı olacak şekilde 
paylaştırılıyor. Paranın kalan kısmı ise Numan, 
Onur ve Öykü arasında sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters 
orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.

Buna göre, Lale’nin aldığı para miktarının 
Onur’un aldığı para miktarına oranı kaçtır?

- i
2 ' 3  18A) D) B l f

41. Bir otelin, müşterilerinden talep ettiği günlük, kişi 
başı konaklama ücret tarifesi aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

2 ^

5s
(B

E
§

Tam
pansiyon

Yarım
pansiyon

Standart Oda 150 120

Lüks Oda 250 200

Suit Oda 350 300

0 - 6  yaş ücretsiz

7 - 12 yaş % 50 indirimli

Anne, baba ve 2 yaşındaki bir çocuktan oluşan Say
gın ailesi standart oda tam pansiyonu; anne, baba, 
biri 4 diğeri 8 yaşında iki çocuktan oluşan Şanlı aile
si lüks oda yarım pansiyonu; anne, baba, biri 5, biri 
10 , diğeri 15 yaşında üç çocuktan oluşan Toprak 
ailesi de suit oda tam pansiyonu tercih etmiştir. Her 
üç aile otele, aynı miktarda konaklama ücreti öde
miştir.

Buna göre, bu ailelerin, otelde konakladıkları 
gün sayısının küçükten büyüğe doğru sıralama
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saygın, Şanlı, Toprak

B) Saygın, Toprak, Şanlı

C) Toprak, Saygın, Şanlı

D) Toprak, Şanlı, Saygın

E) Şanlı, Saygın, Toprak

Diğer sayfaya geçiniz. 10
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42. Bir şirketin 2015, 2016 ve 2017 yıllarında elde et
tiği kâr ortalaması 300.000 liradır. Bu şirketin 2018 
yılındaki kârı, 2015 yılındaki kârına göre %25 daha 
azdır. Ayrıca şirketin 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıl
larındaki kâr ortalaması ise 285.000 liradır.

Buna göre, bu şirketin 2015 yılındaki kârı kaç li
radır?

A) 320.000 B) 325.000

D) 345.000

C) 342.000 

E) 360.000

43. Bir terzi 4 saatte 6 gömlek dikerken, kalfası 3 saat
te 4 gömlek dikmektedir. Her ikisi de 2 saatte bir 30 
dakikalık molalar vermekte ve bir günde molalar da
hil olmak üzere toplam 7’şer saat çalışmaktadır.

Buna göre, terzi ile kalfası birlikte 510 gömleği 
kaç saatte dikebilir?

A) 90 B) 120 C) 150 D) 160 E) 180

45. Kendini oluşturan rakamların toplamına kalansız 

bölünebilen sayılara “gizemli sayı” denir.

Örneğin, 180 sayısının rakamlarının toplamı 9’dur 
ve 180 sayısı 9 ile kalansız bölünür.

Buna göre; iki basamaklı 50’den küçük kaç tane 
gizemli sayı bulunabilir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

46. Didem Eda’nın bugünkü yaşındayken Eda’nın doğ
masına 3 yıl vardı.

Didem bugün 11 yaşında olduğuna göre, 
Eda’nın bugünkü yaşı kaçtır?

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

44. Beş arkadaş, öğretmenlerinin kağıda yazdığı bir sa
yıyı tahmin etmeye çalışıyor:

Arda'nın tahmini 30,

Burcu’nun tahmini 35,

Cenk’in tahmini 40,

Derya'nın tahmini 43,

Elifin tahmini 46 olmuştur.

İçlerinden sadece biri doğru tahminde bulunmuştur. 
Yanlış tahminlerin bazılarının, doğru tahmine olan 
uzaklıkları eşit çıkmıştır.

Buna göre, öğretmenin kağıda yazdığı sayının 
alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 65 B) 70 C) 73 D) 76 E) 78

47. Bir manavın terazisi 6 kg’dan hafif ürünleri % 10 
fazla, 6 kg’dan ağır ürünleri ise % 20 fazla tartmak
tadır.

% 50 kârla sattığı bir üründen, gerçek ağırlıkları
3 kg ve 7 kg olan iki paketi bu terazi ile tartarak 
satan bu manavın kârı yüzde kaç olur?

A) 72 B) 75,5 C) 77,5 D) 80 E) 84

11 Diğer sayfaya geçiniz.
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48. ve 49. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız.

AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. A  işlemi 

= A2+5.B şeklinde tanımlanıyor.

Örneğin, / l ^ \  = 12 +5.3 = 16’dır.

48. =26 eşitliğini sağlayan en büyük AB sayısı
nın rakamlarının çarpımı kaçtır?

A) 5 B) 8 C )10 D) 12 E) 15

49. ¿ M i / i ä k eşitliğini sağlayan kaç farklı AB sa-
yısı vardır?

A) 18 B ) 15 C) 13 D) 9 E )4

51. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f  fonksi
yonu,

f(x) = a2x - (4x + 1 ).a - 3 şeklinde veriliyor.

Buna göre, f(3) = -7 denklemini sağlayan a sayı
larının toplamı kaçtır?

B) 3A) i C ) T D) 4 E) 4 ^

%
.3
c
C B
E
N
3

5 2 .1’den 9'a kadar olan sayıların her biri dokuz tane 
kartın üzerine ayrı ayrı yazılıyor ve katlar bir torba
nın içine atılıyor. Daha sonra bu torbadan rastgele 
birer kart çekiliyor.Torbadaki tüm kartlar bitene ka
dar çekilişe devam ediliyor. İkinci çekilişten gelen 
sayının 5, altıncı çekilişten gelen sayının 1, doku
zuncu çekilişten gelen sayının 7 olduğu biliniyor.

Buna göre, bu çekiliş kaç farklı şekilde sonuçla
nabilir?

A) 640 B) 720 C) 760 D) 800 E) 840

50. Hafta içi hergün 150 soru çözen bir öğrenci soru 
çözmeye ilk olarak pazartesi günü başlamıştır.

Buna göre, bu öğrenci 5000. sorusunu hangi 
gün çözer ?

A) Pazartesi B) Salı C) Çarşamba

D) Perşembe E) Cuma

53. 50 kişinin yaşadığı bir apartmanda A gazetesini 
okuyan herkes B gazetesini okumakta fakat, C ga
zetesini okumamaktadır. A gazetesini okuyan 12 
kişi bulunmaktadır, iki gazete okuyanların sayısı, 
hem A hem de B gazetesini okuyanların sayısından
4 fazladır.

Apartmanda, bu üç gazeteden sadece birini 
okuyan 22 kişi olduğuna göre, bu gazetelerin 
hiç birini okumayan kaç kişi vardır?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

Diğer sayfaya geçiniz. 12
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54. 56. A aracı harekete başladığı andan, B aracına ye
tiştiği ana kadar, B aracı kaç km yol gitmiştir?

A) 600 B) 640 C) 720 D) 750 E) 780

Şekildeki çemberde 8 nokta bulunmaktadır. Köşele
ri bu noktalar olan üçgenler çizilmek isteniyor.

Bu üçgenlerin bir köşesinin A noktası olduğu 
bilindiğine göre, diğer iki köşesinden birinin D 
noktası olma olasılığı kaçtır?

A) i B> y C ) f ■ » f E ) |

57. A ve B araçları yan yana geldikten kaç saat son
ra aralarındaki fark 80 km olur?

A) 8 B) 9 C)10 D) 11 E) 12

55. - 57. soruları aşağıdaki grafiğe göre ce
vaplayınız.

&
5
E
m
i
M
3

©

Şekildeki doğrusal grafik, aynı yöne doğru hareket 
etmekte olan A ve B araçlarının yol - zaman grafi
ğidir.

55. Kaçıncı saatin sonunda A aracı B aracına yeti
şir?

A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 25

58. Analitik düzlemde A(1,8), B(-3,0), C(-2, -6) ve D(6,0) 
noktaları veriliyor. Köşeleri bu noktalar olan ABCD 
dörtgeni çiziliyor.

Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br2 dir? 

A) 40 B) 48 C) 56 D) 60 E) 63

Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi 
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

13 Diğer sayfaya geçiniz.
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59.

B

Şekilde, yarıçapı 5 br olan O merkezli çember ile 
ABCD dikdörtgeni veriliyor. A, F, E noktaları dikdört
gen ve çemberin ortak noktalarıdır.

|OE| = 5 br, |EC| = 2 br, |FB| = 4 br

olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi
kaç birimdir?

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

60.

Şekilde ABC ve DCE dik üçgenleri veriliyor.

[ab] ±  [a c ] ,

[ad ] ±  [bc] ,

[bc] ±  [ce ] ,

| BD | = | CE | ve |AD| = 8 br

olduğuna göre, DCE üçgeninin alanı kaç br2 
dir?

A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 40

©
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde;

I. onlu sisteme yer verilmesi

II. kengeş teriminin kullanılması

III. kut anlayışının hakim olması 

unsurlarından hangilerinin devlet yönetim anla
yışı ile ilgili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) I ve III

C) Yalnız III 

E) II ve III

2. Karahanlı Devleti’nin, Türk İslam mimarisine ka
zandırdığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurgan B) Stupa

D) Kitabe

C) Kümbet 

E) Ribat

3.

I. ikta ordusu

II. örfi vergiler

III. Gulaman-ı Saray 

Yukarıdakilerden hangileri Türk İslam devlet-

£

e
(B

E
N□

5. Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi 
Fetret Devri’nden sonra Mehmet Çelebi’ye kar
şı taht mücadelesinde bulunmuştur?

A) Çelebi Mustafa

B) Çelebi Musa

C) Çelebi Süleyman

D) Şehzade Bayezid

E) Şehzeda Selim

Osmanlı Devleti’nde;

I. metruk

II. vakıf

III. paşmaklık

unsurlarından hangileri sosyal devlet anlayışını 
destekleyen kavramlardandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız I

D) I ve II E) I, II ve III

7.

lerinde devlet giderlerinin artmasına neden ol
muştur?

A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III 

D) II ve III E) I, II ve III

I. Nişancı

II. Kazasker

III. Defterdar

Yukarıdakilerden hangileri kalemiye sınıfı içeri
sinde yer alır?

A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III

D) 1 ve III E) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Ku
ruluş Dönemi’ne ait özelliklerden biri değildir?

A) Anadolu Türk siyasi birliğinin tamamen sağlan

ması 8. Osmanlı Devleti’nde ticaretin gelişmesine;

B) Rumeli bölgesine geçilmesi 1. dârülbedâyi

C) İstanbul kuşatması için Anadolu Hisarı’nın inşa II. bedesten

sı edilmesi III. derbentçi
D) Türkmenlere yönelik iskân politikasının uygu unsurlarından hangileri katkı sağlamıştır?

lanması

E) Padişah liderliğinde Divanıhümayunun düzen

lenmesi

A) Yalnız 1 B) Yalnız II 

D) 1 ve III

C) Yalnız III 

E) II ve III

S İ

15 Diğer sayfaya geçiniz.
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A) Köprülü Mehmet Paşa

B) Genç Osman

C) I. Mahmut

D) IV. Murat

E) Tarhuncu Ahmet Paşa

I. Balta Limanı Ticaret Antlaşması

II. Navarin Baskını

III. Napolyon’un Mısır’ı işgali 

Yukarıdakilerden hangilerinde OsmanlI Dev- 
leti’nin denge politikası izlediği savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

11. Tanzimat Fermanı 1839 yılında aşağıdaki hangi 
sarayda kabul edilmiştir?

A) Topkapı Sarayı

B) Beylerbeyi Sarayı

C) Dolmabahçe Sarayı

D) Yıldız Sarayı

E) Çırağan Sarayı

12. Aşağıdaki padişah gerçekleştirdiği yenilik eş
leştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) II. Mahmut —> Nazırlıkların kurulması

B) Abdülmecit —► Islahat Fermanı’nın ilanı

C) II. Abdülhamit - Posta teşkilatının kurulması

D) Abdülaziz Divan-ı Muhasebat’ın
açılması

E) III. Selim -> Layihaların hazırlanması

13. Balkan savaşlarının çıkmasına;

I. İttihatçıların Almanya yanlısı politikaları

II. Milliyetçilik akımının etkileri

III. Macar mültecileri sorunu

unsurlarından hangilerinin neden olduğu savu
nulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

14. Mondros Ateşkes Antlaşması’nı İtilaf devletleri 
adına Osmanlı Devleti ile aşağıdakilerden han
gisi gerçekleştirmiştir?

A) Ingiltere B) Fransa C) İtalya

D) Yunanistan E) Çarlık Rusya

15. Çanakkale Deniz savaşlarının kaderini etkileyen 
Nusret Mayın Gemisi ile boğaza mayın döşeyen 
vatansever komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tophaneli Hakkı Bey

B) Miralay Kâzım Bey

C) Kolağası Niyazi Bey

D) Miralay ismet Bey

E) Müşir Haşan Bey

16. Mustafa Kemal Paşa;

I. IX. Ordu Müfettişliği

II. III. Ordu Müfettişliği

III. XVI. Kolordu Komutanlığı

görevlerinden hangilerini Millî Mücadele Dö- 
nemi’nde üstlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 
XVII. yüzyıldaki ıslahatçılarından biri değildir?
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17. Millî Mücadele Dönemi’nde Sivas Kongresi’nde 
alınan karar ile Batı Cephesi’ne atanan komutan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Kemal Paşa
B) Ali Fuat Paşa
C) RefetPaşa

D) İsmet Paşa

E) Kâzım Paşa

18. Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne karşı düzenlenen isyanlardan biri de- 
ğildir?

A) Çapanoğlu isyanı

B) Bozkır isyanı
C) Pontus Rum isyanı

D) Şeyh Eşref isyanı
E) Şeyh Bedrettin isyanı

19. Atatürk Dönemi’nde “İstiklal Madalyası” alan jlk 
yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnebolu B) Maraş

D) Urfa

C) Antep 

E) Samsun

20. Millî Mücadele Dönemi’nde Yunanistan tarafın
dan “Küçük Asya Felaketi” olarak kabul edilen sa
vaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sakarya Meydan Muharebesi

B) Gediz Muhaberebesi

C) Büyük Taarruz
D) Kütahya - Eskişehir Savaşları

E) Birinci İnönü Savaşı

21. Aşağıdaki kurumlardan hangisi, Atatürk Dö
nemi’nde açılmamıştır?

A) Türk Ocakları

^B)_Ha|kevteri_______________________________

C) İstanbul Üniversitesi
D) Millet Mektepleri

E) Köy Muallim Mektepleri
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22. Atatürk Dönemi’nde;

I. Cumhuriyet Halk Fırkası

II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

III. Serbest Cumhuriyet Fırkası

yukarıda verilenlerden hangileri II. TBMM Dö
nemi’nde kurulmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

23. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Hk Dışişleri Ba
kanlığı görevini üstlenen kişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İsmet Paşa
B) Fevzi Paşa
C) Bekir Sami Bey

D) Ali Fuat Paşa
E) Yusuf Kemal Bey

24. Atatürk ilkelerinden “özgür seçimler, irade-i milliye 

ve ihtilal” gibi kavramlarla doğrudan ilintili olan 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) inkılapçılık

B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Laiklik

E) Halkçılık

17 Diğer sayfaya geçiniz.
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25. II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de;

I. Celâl Bayar

II. Şükrü Saraçoğlu

III. Refik Saydam

hangileri başbakanlık görevinde bulunmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

26. Soğuk Savaş Dönemi’nde 1959 yılında kurulan 
Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) hangi 
uluslararası kuruluşa bağlıdır?

A) Avrupa Birliği

B) Birleşmiş Milletler

C) Avrupa Konseyi

D) Atlantik Savunma Paktı

E) ANZUS

27. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi ve 
sonrasındaki gelişmelerden biri değildir?

A) 17. Enlem Sorunu

B) Taşkent Deklarasyonu

C) Mekik Diplomasisi

D) Ping - Pong Diplomasisi

E) Baifour Deklarasyonu

28. Aşağıdaki tabloda Bursa ve Kırşehir kentlerinin en
lem ve boylam dereceleri verilmiştir.
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Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi iki
şehrin enlem veya boylam derecelerinin farklı
olmasından kaynaklanmaktadır?

A) Kırşehir’in yıllık sıcaklık farkının Bursa’dan faz

la olması

B) Bursa’da kimyasal çözülmenin Kırşehir’den faz

la olması

C) Ekinoks tarihlerinde Güneş’in batış saatlerinin 

farklı olması

D) Kırşehir'de ortalama yükseltinin Bursa’dan fazla 

olması

E) Kırşehir’de konveksiyonel (yükselim) yağışların 

daha çok ilkbaharda görülmesi

29. Türkiye, III. ve IV. jeolojik zamanlarda kuzeyden Av
rasya Levhası, güneyden Afrika ve Arap Yarımada
sı levhalarının birbirine yaklaşması sonucunda sı
kışarak toptan yükselmeye uğramış genç oluşumlu 
bir araziye sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin III. ve IV. je
olojik zamanlarda epirojenik hareketlerle toptan 
yükseldiğinin kanıtları arasında gösterilemez?

A) Platoların ortalama yükseltilerinin fazla olması

B) Akarsuların denge profiline ulaşmış olması

C) Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2000 m yükseltiye 

sahip ovaların bulunması

D) Toros ve Ağrı dağlarının zirvelerine yakın bölge

lerde deniz fosillerinin bulunması

E) Kıyılarında akarsu aşındırma ve biriktirme şekli 

olan taraçalara rastlanması
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30. Aşağıda verilen sönmüş yanardağlardan hangi
si Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer 
almaz?

A) Süphan Dağı

B) Karacadağ

C) Nemrut Dağı

D) Ağrı Dağlan

E) Tendürek Dağı

31. Aşağıda Türkiye’nin temmuz ayı indirgenmiş sıcak
lık haritası verilmiştir.

Buna göre, haritada verilen bilgilerle aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sıcaklıklar genel anlamda enlem - sıcaklık ilişki

sine bağlı olarak değişme göstermektedir.

B) En yüksek sıcaklık ile en düşük sıcaklık arasın

daki fark 10 °C’den fazladır.

C) Aynı izoterm eğrisi üzerinde sıcaklıklar aynıdır.

D) Kıyı bölgelerinde yükseltinin az olması sıcaklık 

değişiminin az olmasına neden olmuştur.

E) Bölge içi sıcaklık değişimi en fazla olan bölge 

Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

32. Bitki toplulukları hakkında araştırma yapan Coğraf
ya Öğretmeni İsmail Palaz ve bir grup öğrenci Nur 
Dağları ile Kaz Dağları arasında kıyı kuşağı boyun
ca bitki örnekleri toplamışlardır.

Buna göre, kıyı boyunca toplanan bitki çeşitleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kızılçam

B) Sakız

C) Lavanta

D) Yabani fındık

E) Kocayemiş

33. Aşağıda Türkiye’nin 2017 yılı nüfus piramidi göste
rilmiştir.
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Piramitte verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir?

A) Nüfus miktarı bir önceki yıla göre daha fazla art

mıştır.

B) Türkiye’nin aritmetik nüfus yoğunluğu artmaktadır.

C) Yaşlı nüfus içinde erkeklerin oranı daha fazladır.

D) Kadınların ortalama yaşam süresi daha uzundur.

E) Tüm yaş gruplarında erkek nüfus oranı kadın 

nüfus oranından fazladır.

34. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin kırsal yerleşmelerin
de mesken yapımında yaygın olarak kullanılan yapı 
malzemelerinin dağılışı verilmiştir.

II. Yükselti

III. Litolojik özellikleri

IV. Nüfus yoğunlukları

Buna göre, meskenlerde kullanılan malzemele
rin bölgelere göre farklılık göstermesinde yuka- 
rıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) III ve IV

19 Diğer sayfaya geçiniz.
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3S. Bir bölgede yoğun ve yaygın olarak yetiştirilen tarım 
ürününe monokültür tarım ürünü denilmektedir.

Buna göre, aşağıdaki monokültür ürünü ve böl
gesi ile yapılan eşleştirmelerin hangisinde yan
lışlık yapılmıştır?

Tarım ürünü Monokültür bölaesi

A) Zeytin Edremit Körfezi

B) Pamuk İğdır Ovası

C) Kayısı Malatya

D) Ayçiçeği Ergene Havzası

E) Gül Göller Yöresi

için;

I. En fazla Akdeniz Bölgesi'nde yetişmektedir.

II. Verimin en yüksek olduğu bölge Ege Bölgesi’dir.

III. Yaz kuraklığı isteyen bir tarım ürünüdür.

IV. Türkiye’de yağ sanayisinin en önemli ham mad
desidir.

V. Yetişmesinde devlet kontrolü olan bir tarım ürü
nüdür.

yargılarından hangileri kesinlikle söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) I ve III

C) Yalnız I 

E) III, IV ve V

37.

I. Hakkâri, Rize ve Muğla illerinde arıcılığın yapıl
ması

II. Kırşehir’de küçükbaş hayvancılığın yaygın ol
ması

III. Erzurum - Kars ve Ardahan'da mera hayvancılı
ğının gelişmesi

IV. Ege Denizi koylarında kültür balıkçılığının geliş
mesi

Yukarıda verilen hayvancılıkla ilgili ekonomik 
faaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde beşerî 
faktörler daha belirleyici olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) II ve III

C) Yalnız IV 

E) III ve IV

38.

2 -

5
c
m

E
3

36. Aşağıdaki haritada bir tarım ürününe ait yetişme 
alanları gösterilmiştir.

*  Isınmaya ve aşınmaya karşı dirençlidir. İtfaiyeci 
elbiselerine yanmazlık özelliği vermede ve oto
mobillerin fren balatalarında kullanılır.

#  Çeliğe sertlik, direnç kazandırma ve paslanmaz 
özelliği vermede kullanılır.

♦  Suni gübre üretiminde ham madde olarak kul
lanılır.

#  İletkenliği sayesinde elektrik ve elektronik sana
yisinin ham maddesini oluşturur.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki seçeneklerle
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Feldspat

B) Krom

C) Asbest

D) Fosfat

E) Bakır

39. Kırıkkale, İzmir, Mersin ve İzmit şehirlerinde 
ham maddesi ithalata bağlı olarak gelişme gös
teren sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pamuklu dokuma

B) Otomotiv sanayisi

C) Petrokimya sanayi

D) Cam sanayisi

E) Savunma sanayisi
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40. Türkiye, farklı jeolojik zamanlarda oluşmasından 
dolayı jeolojik ve jeomorfolojik birçok doğal kayna
ğa sahiptir.

_ Buna göre;___ _______ ______________________

I. Bakır madenine dayalı elektrik elektronik sanayi 
kolunun gelişmesi

II. Rafting turizminin gelişme göstermesi

III. Jeotermal enerji potansiyeli sayesinde hem 
enerji üretiminde hem de sağlık turizminde istih
damın oluşması

IV. Doğal gaz ile çalışan termik santrallerden elekt
rik üretiminin yarısından fazlasının üretilmesi

faaliyetlerinden hangilerinin ülkemizde yapıla
bilmesi için gerekli olan doğal kaynağa sahip 
olunması zorunludur?

A) I ve II

D)

B) I ve I 

İve IV

C) II ve III 

E) III ve IV

41.

Haritadaki işaretli alanların hangisinde yıllık gü
neşlenme süresi diğerlerine göre daha uzundur?

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

42. “Bacasız Sanayi” olarak bilinen turizm, Türkiye eko
nomisinde var olan dış ticaret açığının azaltılmasın
da ve kapatılmaya çalışılmasında önemli gelir kay
nağıdır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de turizmin 
ekonomiye katkısını artırmak amacıyla alınacak 
önlemlerden biri değildir?

A) Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması

B) Konaklama hizmetlerinin kalitesinin artırılması

C) Turizm çeşitliliğine yatırımların artması

D) Ul aşım imkânlarının geliştirilmesi

E) Kıyı bölgelerinde sanayi altyapısının artırılması

43. Türkiye’de ulaşım ile ilgili aşağıda verilen bilgi
lerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüzde ülke içi yük ve yolcu taşımacılığın

da kara yolunun payrdaha büyüktür.

B) Türkiye’nin 7 bölgesinde de demir yolu ulaşımı 

yapılabilmektedir.

C) Kara ve demir yolu uzanış doğrultusu akarsu 

vadileri ile paralellik göstermektedir.

D) Karadeniz Ring Koridoru önemli bir demir yolu 

projesidir.

E) Zonguldak şehrinde kara, demir, deniz yolları

nın tümü de kullanılmaktadır.

44.
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I. Sivas

II. Çorum

III. Tokat

IV. Yozgat

Yukarıdaki şehirlerin hangileri bölgesel kalkın
ma projelerinden biri olan “Yeşilırmak Havzası 

Gelişim Projesi” kapsamında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) II ve III

C) I ve II 

E) III ve IV

45. Türkiye’de bir yılda 10 cm kalınlığında, Kıbrıs Adası 
kadar toprak erozyon sonucu denizlere dökülerek 
kaybedilmektedir.

Buna göre;

I. Dağlık, engebeli ve yüksek olması

II. Yağış rejiminin düzenli olması

III. Bitki örtüsünün cılız olması

IV. Sağanak yağışların etkili olması 

özelliklerinden hangileri Türkiye’de erozyon 
olaylarının Avrupa’ya göre 12 kat daha fazla ol
masında etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II

D) I, II ve III

C) II ve IV

E) I, III ve IV
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46. Gerçek kişiler için kişilik ehliyeti aşağıdakiler- 
den hangisi ile kazanılır?

A) Sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düşmek

B) Sağ ve tam doğmak

C) 18 yaşını doldurmak

D) Ergin olmak

E) Kısıtlanmış olmamak

49.1982 Anayasası’na göre, siyasi partilerin kapa
tılması davasını aşağıdakilerden hangisi açar?

A) Cumhurbaşkanı

B) TBMM Başkanı

C) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

D) içişleri Bakanı

E) Anayasa Mahkemesi

50.1982 Anayasası’na göre, TBMM genel seçimleri 
kaç yılda bir yapılır?

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

47. Aşağıdakilerden hangisi hakların devlet eliyle 
korunması durumlarından biridir?

A) Iztırar hali

B) Kuvvet kullanımı

C) Meşru müdafaa

D) Haklı savunma

E) Talep hakkı
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48. Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle ilk kez 
Anayasa’nın başlangıç metni anayasa metnin
den sayılmıştır?

A) 1921 Anayasası

B) 1924 Anayasası

C) 1961 Anayasası

D) 1961 Anayasası 1973 değişikliği

E) 1982 Anayasası

51. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının gö
revlerinden biri değildir?

A) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile 

kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak

B) Genel af ilan etmek

C) Kanunları Resmî Gazete’de yayımlamak

D) Milletlerarası antlaşmaları onaylamak

E) Üst kademe yöneticilerini atamak veya görevle

rine son vermek

52. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Anayasa 
Mahkemesi’nce iptali için dava açma süreleri aşa- 
ğıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak 
verilmiştir?

A) Esas 10 gün, şekil 10 gün

B) Esas 10 gün, şekil 60 gün

C) Esas 90 gün, şekil 60 gün

D) Esas 60 gün, şekil 60 gün

E) Esas 60 gün, şekil 10 gün
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C) İl genel idaresi

D) İlçe idaresi

E) Bölgesel kuruluşlar

54. İdarenin olağanüstü dönemlerde ve istisnai bir 
yetkiyle özel mülkiyette bulunan taşınırlara el 
atmasına ne ad verilir?

A) İstimlak

B) Devletleştirme

C) Özelleştirme

D) Geçici işgal

E) istimval

55. Dünya’da bağımsızlığını ilan eden son ülke aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

A) Güney Sudan

B) Kuzey Sudan

C) Estonya

D) Kosova

E) Çek Cumhuriyeti

56. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak 
gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yedikule Cami

B) Kocatepe Cami

C) Çamlıca Cami

D) Yıldız Cami

E) Hicaz Cami

C) Nevşehir

D) Gaziantep

E) İstanbul

58. Kazakistan’ın tarihinde ilk kez buğday ihraç etti' 
ği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin

B) Vietnam

C) Türkiye

D) Endonezya
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59.2021 İslami Dayanışma Oyunları hangi ülkede
yapılacaktır?

A) Türkiye

B) Iran

C) Afganistan

D) Irak

E) Mısır

60. “Demir Lady” lakabı ile tanınan Avrupa’nın ilk kâ  
din başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benazir Butto

B) Barbara Bush

C) Tansu Çiller

D) Lady Diana

E) Margaret Teacher
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53. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimleri 
arasında sayılmaktadır?

A) İl özel idaresi 

------ B) Mahalle............ .... . ........ ......................................

57. Türkiye’nin Mk safari parkı hangi ilimizdedir?

A) Şanlıurfa

B) İzmir
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