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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

1. Şairlerde şiiri değil, şöhreti okuyanlar, tahmin ede
meyeceğimiz kadar çoktur. Bu, özellikle divan şair
lerinin başına gelen kazalardan biridir. Örneğin, Ne
dim bu tür okuyucular için belli başlı birkaç beyitten 
ibarettir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ünlü şairleri ün kazanamamış şairlere tercih 
edip övgüyü hak etmeyenleri beğenenler

B) Bir şairi bilen ama şairin bilinen şiirlerinin dışın
da kalanları okumayanlar

C) Şiirleri anlam derinliğini kavrayamadan üstün
körü okuyan, şiire gerekli değeri veremeyenler

D) Şiire eğlence gözüyle bakıp şiirin sanatsal yö
nünü, şairin emeğini göremeyenler

E) Şiirlerin biçim ve üslubunu dikkate almayan, şiir 

okumanın da beceri işi olduğunu bilmeyenler
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Sait Faik, vazmasavdım çıldırırdım, diyerek kale
min çekim gücüne venik düsmüs. bunun keyfini çı
karmıştır. Öykülerinde sözcükler, deyimler yerleri
ni tapulamıstır. Bir solukta okunan metinler, yıllarca 
belleğinizden çıkmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili 
sözlerin herhangi biriyle ilişkilendirilemez?

A) Yazmanın tadına erişmek
B) Sürükleyici bir anlatıma sahip olmak
C) Gereksiz sözcük, söz kullanmamak
D) Az sözle çok şey anlatmak
E) Kendini yazmak zorunda hissetmek

Italo Calvino’nun Görünmez Kentlerini bir bulmaca 
çözer gibi defalarca okumuş ve her seferinde yeni 
gizler keşfetmiştim.------

Bu cümle anlatımın akışına göre aşağıdakilerin 
hangisiyle tamamlanamaz?

A) Bir labirentti o kitap.
B) Her okumada size yeni yüzler sunuyordu.

C) Daha önce fark edemediğim bakış açılarını fark 

ettim.
D) Katman katman açılan metni sonradan fark ettim.
E) Yazarın başka kitaplarını okumak istedim.

TIKLAYIN:
facebook:

Kpss Doküman Arşivi 
Kpss Kaynak Arşivi

4.

İli

i. Kendisini çevreleyen dünyaya gözlerini kapayan 
bir yazar, bana kalırsa büyük bir riske giriyordur. 

i. Bir sanatçı sanat ürünü ortaya koyarken yaşamı 
bir kol boyu uzakta tutarsa başarılı olamaz. 

Kurmaca metin yazan biri, kendi düş dünyasın
dan uzaklaşırsa ortaya sanat eseri çıkmaz.

IV. Yazar kendi dil çerçevesinin dışına çıkabildiği 
oranda yaratıcı olma gücü edinir.

V. Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir sanatçının 
toplumsal hayata zarar vermesi kaçınılmazdır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi 
yakın anlamlıdır?

A) I. ve II. B) II. ve IV.

D) I. ve V.

C) III. ve V. 

E) IV. ve V.

3 Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

I. Hayatımızın her döneminde bir yaşam standar
dı olarak uygulamamız gereken yeterli ve den
geli beslenme olgusu hem fiziksel iyiliği hem de 
zihinsel başarıyı doğrudan etkileyebiliyor.

II. Bu yüzden mutlaka güne; süt, kepekli ekmek, 
peynir, yumurta, pekmez, yulaf ezmesi gibi bes
leyici değeri yüksek, kan şekerini dengeleyecek 
gıdalar tüketerek başlamak önemli.

III. Yapılan araştırmalar, sabah kahvaltısı eden ki
şilerin dikkat ve odaklanma sürelerinin ve buna 
bağlı olarak başarı düzeylerinin, kahvaltı yap
mayanlara oranla daha yüksek olduğunu göste
riyor.

IV. Ancak aşırı şeker içeren tatlı, çikolata, hazır 
meyve sularından uzak durulmalı, bunlar kan 
şekerinin hızla yükselip düşmesine sebep olur.

V. Çünkü beynimiz kan şekeri ile çalışıyor ve sa
bah uyandığımızda kan şekerine gereksinim du
yuyor.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir
bütün oluşturulmak istense bastan ikinci cümle
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) B) I C) III. D) IV. E) V.
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6. Güneşin ve suyun tadıyla 

Uçunca bulutların tarlasına 

Orada gece yok 

Gece olmuyor uzaklarda

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Kaynaştırma ünsüzü
B) Ünlü düşmesi

C) Ünsüz türemesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Ulama

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz
cüğün yazımı yanlıştır?

A) Kış mevsiminde kuru fasulyenin tadına doyulmaz.
B) Dil bilgisi olmadan anlam bilgisi olmaz.
C) Yeni eşyaları gelişigüzel yerleştirmişler.
D) Herhangi bir şey istemedi bugünlerde.
E) Öğle üzeri işleri bitirip çıkmayı düşündü

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama 
yanlışı yapılmıştır?

A) 20.11.2018’de Ankara’da görüşecekler.
B) Saat 15.00’te 2. katta toplantı yapılacak.
C) İstanbul’a da, Ankara’ya da yerleşmeyecek.
D) Bu kadar çabuk nasıl geldin?
E) Türk Dil Kurumunun sözlüklerinde eksiklikler var.

9. Dürtme içimdeki narı

I II 
Üstümde bevaz gömlek var 

III IV V

Bu dizlerdeki numaralanmış sözcüklerden han
gisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

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

Diğer sayfaya geçiniz. 4
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10. (l)Az bulur az yeriz, çok bulur çok. (II) Çok bulduğu
muz yok ya, sözün gelişi... (III) Ekmeğimizi tuza ba
nıp yediğimiz zaman çok olur. (IV) Lâkin can sıkın
tısı, keder, yüz eğrisi, tasa filan girmez kapımızdan 
içeri. (V) Sokmayız ki girsin!”

Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki kimi 
sözcüklerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?

A) I. cümlede haber kipiyle çekimlenmiş birden çok 
eylem vardır.

B) II. cümlede iyelik eki almış, adlaşmış sıfat - fiil 
vardır.

C) III. cümlede zarf - fiil ve sıfat - fiil kullanılmıştır.

D) IV. cümlede yüklemi deyimden oluşan birleşik 

eylemdir.
E) V. cümlede emir kipinde eylem vardır.

11. Bizim kültürümüzde, sahip olduğumuz şeyleri in
sanların gözlerine sokmamak var.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde 
doğru sıralanmıştır?

A) Dolaylı tümleç / Belirtisiz nesne / Özne / Yüklem

B) Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem
C) Dolaylı tümleç / Belirtisiz nesne / Dolaylı tümleç / 

Özne/Yükiem
D) Dolaylı tümleç / Dolaylı tümleç / Özne / Yüklem

E) Dolaylı tümleç / Belirtili nesne / Dolaylı tümleç / 
Özne / Yüklem

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin söz
cük türüne göre diğerlerinden farklıdır?

A) En çok sevdiği kuru yemiş Çorum leblebisiydi.
B) Sizin işiniz, gelen evrakı arşive kaydetmek.
C) Yol boyunca mevsim sebzeleri satılmaktaydı.
D) Dün gece hava bir anda soğuyacak gibiydi.
E) Sabahtan akşama kadar arka bahçedeydi.

13. Haftanın kimi günleri anneme gidiyor, bütün gün ya
nında kalıyor, ilaçlarını veriyor, yemeğini yediriyo
rum. Çoğunlukla birlikte televizyon izliyor, okuma 
çalışmaları bağlamında ekrandan akan alt yazıları 
okuyor, gazete başlıklarına göz atıyoruz. Bazı gün
ler eline kâğıt kalem de veriyor; yazmayı, aritmetiği 
unutmaması için alıştırmalar yapmasını sağlıyor, bu 
arada sık sık adımı tekrar ettiriyorum. Bütün bun
lardan sıkıldığında ise ondan hiç unutmadığı o şar
kıyı "Baharın Gülleri Açtı”yı söylemesini istiyor, “Ah 
yine mahzundur." sözünün ardından gelen gönlüm 
sözcüğünü "göynüm" diye seslendirmesini özellikle 
bekliyorum.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Deyimden yararlanılmıştır.
B) İkilemeye yer verilmiştir.
C) Öyküleyici anlatıma yer verilmiştir.
D) Betimieyici anlatıma yer verilmiştir.
E) Sayıp dökmelere yer verilmiştir.

14. Kendi kuşağımda ve benden sonraki kuşak için 
karşılaştırma yaparsam şu otuz seneyi geçen süre 
içinde evi genç şairlere en açık şair olarak yaşadım. 
Genç arkadaşlarımla ya da senin gibi dostlarımla 
bir araya geldiğim zaman şiirden çok söz etme
yiz. Hayat neyse onu konuşuruz. Biricikliğim şiirden 
mümkün olduğu kadar az söz edip şairce yaşamak
ta değil. Benim tutumum birçok insanın pek bilme
diği bir noktada biricikliğe oturuyor. Şiiri hayatın dı
şında bırakmayıp yanımızda tutabilmek ve bunu bir 
aksesuar olarak değil hayatımızın en önemli payda
larından biri olarak tutabilmek.

Bu parçada kendisinden söz eden şair aşağıda- 
kilerden hangisine değinmemiştir?

A) Yeni kuşaklara şiir birikimini aktardığına
B) Dostlarıyla şiir dışındaki konulardan da konuş

tuğuna
C) Şairce yaşamanın kendisini biricik kılmadığına
D) Şiiri hayatın en önemli ortaklığı olarak gördüğü

ne
E) Şiiri yaşamın bir süsü olarak görmediğine
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15. Yayımlanan bir kitap artık yazarın mahremiyetinden 
çıkmış ve okurların beğenisine sunulmuştur. Do
layısıyla okur, piyasaya sunulan bir kitabı alıp al
mamakta özgür olduğu gibi, okuduğu kitabı beğe
nip beğenmemekte de özgürdür. Bu konudaki öznel 
düşüncelerini, duygularını dost sohbetlerinde dile
diği biçimde ifade eder. Her türlü eleştirisini özgür
ce dile getirebilir.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakiierden 
hangisidir?

A) Okur; yazarları da yapıtları da her açıdan eleşti
rilebilir.

B) Her yazar yayımladığı kitapla iç dünyasını her
kese açmış olur.

C) Eleştiriye katlanmaktan değil, eleştiriden yarar
lanmak yazarın sorumluluğudur.

D) Yazar okurun göstereceği tepkiye göre yapıt 
üretmeyi düşünmez.

E) Okur, bir yapıtı okurken nasıl bir yolculuğa çıka
cağını bilemez.

17.
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16. Sıcaklıklar ve düşük sınav notları arasında doğru
dan bir ilişki kuran bir araştırmada 13 yıllık bir za
man dilimine yayılmış olan 10 milyon sınav sonu
cu incelendiğinde daha serin olan kuzey bölgeleriy
le daha sıcak olan güney bölgelerinde öğrencilerin 
sınav performansları karşılaştırıldı. Öğrencilerin öğ
renme hızları, sıcaklık kademeli olarak 32 derece
ye ve 38 dereceye çıktıkça daha da fazla düşmeye 
başladı.

Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine 
kesin olarak ulaşılabilir?

A) 10 milyon sınav sonucu her yıla eşit olarak ya
yılarak incelenmiştir.

B) Araştırmada bölgeler arasındaki ekonomik dü
zey göz ardı edilmiştir.

C) 10 milyon sınav sonucu kuzey ve güney bölge
lerinde eşit sayıda dağıtılmıştır.

D) Öğrenme hızıyla sıcaklık arasında doğrudan 
ilişki bulunmaktadır.

E) Öğrenme hızı ve sınav başarısını artırmak için 
ortam sıcaklığı iyileştirilmelidir.

Gazeteci : (I)-------
Uzman : Türkiye'de kurulu, çalışmakta olan

113 rüzgâr enerjisi santralında, se
nede 12 milyar kilowatt saat elekt
rik üretiliyor. Bu da Türkiye’nin top
lam elektrik üretiminin % 5’ini oluş
turuyor. AB ülkelerinde % 44 olan 
bu oranın Türkiye’de % 15’lere 
yükseltilmesinin hedeflenmesi ge
rektiğine inanıyoruz.

Gazeteci : (II)-------
Uzman : Yapılması planlanan ancak henüz

yapılmamış olan 3000 megawatt- 
lık yeni lisans ihalelerinin yapılma
sı gerekiyor, izin ve imar süreçleri
nin hızlandırılması ve kolaylaştırıl
masının da bu sektörün büyümesi
ne katkı sağlayacak. Yatırımcılara 
verilen yerli imalat teşvikinin des
teklenmesi gerekiyor.

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (I) Gelişmiş ülkelerde toplam enerji üretiminde 
yenilenebilir enerji oranı ne kadar?
(II) Yenilenebilir enerji için yasalar yeterli olanak 
sunuyor mu?

B) (I) Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminde 
hangi noktadayız?
(II) Yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi için 
hangi adımlar atılmalıdır?

C) (I) Türkiye’deki rüzgâr enerjisi santral miktarı 
yeterli midir?

(II) Rüzgâr enerjisi ihalelerinde süreç nasıl işli
yor?

D) (l)Yenilenebilir enerji miktarını artırmak için ne
ler yapılmalıdır?
(II) Yenilenebilir enerji santralı kurmak için bü
rokratik engeller var mı?

E) (I) Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ne 
kadardır?
(II) Yenilenebilir enerjide kamu sektörü hangi 

adımları atmalıdır?

Diğer sayfaya geçiniz. 6
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18. Yazınsal eleştiride, özellikle öykü ve roman eleştiri
sinde birçok yöntem söz konusudur. Yazarıyla kah
ramanları arasında doğrudan bağlantı kurmak bir 
yöntem değildir. Yazarın kimliği, duruşu ve düşün
celeri elbette yapıtlarına şu ya da bu biçimde yan
sır. Ancak edebî bir yapıtta, romanda, bu yansıma 
dolaylı yoldan, yapıtın bütünü içinde gerçekleşir. 
Başka bir deyişle, roman kahramanlarının ağzın
dan çıkan her sözü birebir yazarın düşüncesi ola
rak değerlendiren, roman kahramanına atfettiği ki
şilik kusurlarını yazarın kişiliğine mal eden, buradan 
hareketle de yazarı itham eden bir eleştiriyi ciddiye 
almak olanaksızdır.

Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Yazarla roman kahramanlarını özdeşleştirmek 
sıkça yapılan bir hatadır.

B) Eleştirmenler kendi okurlarını yanlış yönlendir

mekten kaçınmalıdır.
C) Eleştiride sınır ve seviye korunmazsa her şey

den önce sanat zarar görür.
D) Eleştiride roman kahramanlarının nasıl bir üs- 

lupla bir araya getirildiği öne çıkarılmalıdır. JŞŞ
E) Roman kahramanlan yazma sürecinde yazarın E

kontrolü dışına çıkar. j j |

19. Genelde sanatın, özelde edebiyatın insan ruhuna £ j 
iyi geldiğine inanıyorum. Kimsenin bizi anlamadığı- _  
nı düşünüyoruz, başkaları da bizim onları anlama- 
dığımızı düşünüyor. Başkalarını anlayabilmek, ede
biyat karakterlerini anlamakla başlar. Kahramanlar
ve anti-kahramanların düşünce ve duygu dünyasını 
kavramak, niyetlerini, yaşadıkları olaylara bakışları
nı anlamak için gösterdiğimiz çabanın çok katmanlı 
bir etkisi var. Edebiyat okurları, kendilerinin ve baş
kalarının hayatlarına bakışlarında olumlu değişiklik
ler belirtiyorlar. Beyin aktivitesi düzeyinde bakarsak 
medial frontal alandaki kan akımının arttığını göste
ren bulgular var. Bunun anlamı şu, kurgu okumak 
insan beyninde başka insanlarla ilgili bölgeleri ke
sin bir şekilde aktifleştiriyor. Psikoterapiyle sağla
nan etkinin eşdeğeri bir beyinsel değişiklik.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinil- 
memiştir?

A) Edebiyat okumalarını psikoterapide kullanıldığına
B) Edebiyat okumalarının fiziksel etkileri olduğuna
C) İnsanlar arasında iletişim bozukluğu olduğuna
D) Edebiyat okumalarını davranış değişikliği oluş

turduğuna
E) Edebiyatta kahramanları analiz etmenin insanı 

etkilediğine

20. (I) Kendini anlamak, iyi hissetmek gibi amaçlar
la başvurulan kişisel gelişim kitapları, büyük ve gi
derek daha da büyüyen bir pazarı oluşturuyor. (II) 
Bunların önemli bölümü kişisel kanaatlerin ve bilim 
kaynaklarında yayımlanmış bulguların sadece ka
naatleri destekleyenleriyle süslenmiş; bilimsel bir 
görüntü kazandırmak, kişisel deneyim ve kanaa
te pek hak etmediği nesnellik ve genelleme zemi
ni veriyor. (III) Bu gözle bakınca kişisel gelişim ki
taplarının önemli bölümü kurgusal nitelikte. (IV) An
cak, bakış açısını zenginleştirici bilgi ve deneyimle
rin paylaşıldığı birçok kişisel gelişim kitabı da var, 
bunların perspektif zenginleştirici etkisini yadsıma
yayım. (V) Biyografileri kişisel gelişim çerçevesinde 
görmek mümkün çünkü onları okumak anlatı ve ör
neklerle öğrenmeye yatkınlığımızın bir sonucu ola
rak düşünülmeli.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi 
anlatımın akışını bozmuştur?

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

21. Evrensel ahlak sisteminde başkasına zarar verme, 
kabul edilemez bir davranış olarak kodlanmıştır. 
Bunun birçok gerekçesi vardır, gerekçelerinin ba
şında bir sebeple bu zararı verecek şiddeti hak et
tiğine olan inanç gelir. Hunharca işlenen cinayetler
de yer alan kişilerin birçoğunun gündelik hayatların
da sakin, insancıl, düzgün ya da şiddete karşı gibi 
sıfatlarla tanımlanmasını şaşırtıcı bulabiliriz. Oysa, 
sakin kişinin başka birisine şiddet aracılığı ile zarar 
vermekte sakınca görmez hâle gelmesi o kadar da 
zor değildir.------

Bu parça anlatımın akışına göre aşağıdakiler- 
den hangisiyle tamamlanamaz?

A) Kendisini haklı hissettirecek, haksızlığa ya da 
hakarete uğradığını düşündüğünde kontrolü 
kaybeder.

B) Küçük düşürüldüğünü düşündürecek durumlar
da ‘haklıyım’ duygusuyla şiddetin frenini boşal
tır.

C) ‘Bana zarar verecekler’ ya da ‘beni yok edecek
ler’ düşüncesi şiddete sürükler.

D) Haksızlığa uğramışlık duygusu tahrik eder, şid

deti iç rahatlığı ile harekete geçirir.
E) Bu noktada yıkıcı dürtülerimizi dizginlemekle 

görevli kendini tutma becerisi harekete geçme
lidir.

7 Diğer sayfaya geçiniz.
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22. - 23. sorulan aşağıdaki parçaya göre ce
vaplayınız.

(I) Grafik; baskı, çizgi ve çoğaltma tekniklerinden 
faydalanarak belirli bir konuyu göze hitap edecek 
tarzda yaymak amacını güden bir sanat. (II) Şişenin 
biçimi, etiketi, duvar afişleri, bayram tebriği gibi şe
killendirmeler, grafik çalışmalarının kapsamı içinde
dir. (III) Grafik sanatının tarihi, milattan önceki me
deniyetlere kadar uzanır. (IV) Mısır hiyeroglifleri, 
Yunan vazo resimleri, Roma mezar kitabeleri grafik 
kavramı içinde düşünülür. (V) Grafik sanatı, matba
anın bulunuşundan sonra modern bir anlam kazan
mıştır. (VI) Grafik sanatının tarih öncesinden günü
müze kadar kullanılan bütün tekniklere sahip çıka
rak 20. yüzyılın sanat dalı olmuştur.

22. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikin
ci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiy
le başlar?

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

24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre ce
vaplayınız.

M

(I) Kendini anlatma, yazı öncesindeki mağara du
varlarındaki çizgilerden başlayarak bugüne gelen 
bir dürtü. (II) Yazarların da yazmaya kalkışanların 
da ortak yanları, anlatacaklarının olması. (III) Oku
nacak, dinlenecek nitelikte yazmak ise marifet. (IV) 
Sosyal medyada yazdıklarımızda bu marifeti gös
termekten ziyade, hızlıca içimizdekini dökmek ön 
planda. (V) Tamam, marifet iltifata tabidir ancak il
tifata erişmek için acele etmek, marifetin, becerinin 
gelişmesini önlüyor.------

24. Bu parça anlatımın akışına göre aşağıdakiler- 
den hangisiyle tamamlanabilir?

A) Hayatımızı, anlatılabilir bir kurgu dahilinde nak
len yayımlanmalıymış gibi yaşıyoruz.

B) Başka öyküleri okumaktan çok kendi öykümüzü 
yansıtma stresi sarıyor hepimizi.

C) Sosyal medya kullanımımız kendi karakterimizi 
derinliksiz bir şekilde çizmeye itiyor bizi.

D) Ancak okuyarak kendimizi ve başkalarını anla

mamızda anlamlı değişim sağlanır.
E) Sosyal medyada görünür olmanın kimi olumlu 

getirileri de yok değil.

25. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin
de deyim kullanılmıştır?

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

23. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.
B) Örneklemeye yer verilmiştir.
C) Tanımlamaya başvurulmuştur.
D) Parçada kanıtlayıcı anlatıma yer verilmiştir.
E) Nesnel anlatım yolu izlenmiştir.

26. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Tartışmacı anlatım söz konusudur.
B) Tanımlama yapılmıştır.
C) Bitmemiş cümlelere yer verilmiştir.
D) Konuşma dilinin özelliklerinden yararlanılmıştır.
E) Öznel yargılara yer verilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz. 8
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27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplayınız.

Aslı, Beren, Ceyda, Derya ve Engin adlı beş kişiye
50,100 ve 200 TL değerindeki hediye çekleri Ocak
ve Temmuz aylarında dağıtılmıştır. Bu dağıtımla il
gili şu bilgiler verilmiştir.

^O cak ayında iki tane, Temmuz ayında ise bir 
tane olmak üzere üç kişiye 50 TL’lik hediye çeki 
dağıtılmıştır.

#  Temmuz ayında toplam üç kişiye 100 TL’lik hedi
ye çeki verilmiştir.

Beren ve Ceyda’nın Ocak ayında aldıkları hedi
ye çekleri farklıdır.

#Derya’nın Ocak ayında aldığı hediye çeki, Tem
muz ayında aldığı hediye çekinden daha fazladır.

#  Engin’in Ocak ve Temmuz ayında aldığı hediye 
çekleri farklıdır.

#  Beren ve Engin’in Temmuz ayındaki aldıkları he
diye çekleri aynıdır.

#Ocak ayında 200 TL’lik hediye çekini sadece En
gin almıştır.

27. Buna göre;

I. Aslı

II. Ceyda

III. Derya

adlı kişilerden hangileri Temmuz ayında 200
TL’lik hediye çeki almış olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) II ve III

C) I ve II 

E) I, II ve III

28. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğru
dur?

A) Beren’in Ocak ayındaki hediye çeki, Temmuz
dan daha fazladır.

B) Beren’in Ocak ayındaki hediye çeki, Temmuz

dan daha azdır.
C) Aslı'nın Ocak ayındaki hediye çeki, Temmuz

dan daha fazladır.
D) Engin’in Ocak ayındaki hediye çeki, Temmuz

dan daha fazladır.
E) Ceylan’ın Ocak ayındaki hediye çeki, Temmuz

dan daha fazladır.

29. Ceyda’nın Ocak ayında aldığı hediye çeki ile 
Aslı’nın Temmuz ayındaki aldığı hediye çeki 
aynı olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangi
si doğrudur?

A) Aslı Temmuz ayında 100 TL'lik hediye çeki al
mıştır.

B) Engin Ocak ayında 100 TL’lik hediye çeki almış

tır.
C) Ceyda Temmuz ayında 100 TL'lik hediye çeki 

almıştır.
D) Ceyda Ocak ayında 50 TL’lik hediye çeki almış

tır.
E) Beren Ocak ayında 100 TL’lik hediye çeki al

mıştır.

&
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30. Kaç kişinin Ocak ve Temmuz’da aldığı hediye 
çeklerinden her ikiside kesin olarak bilinir?

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

31.
(-2 )2 - ( - l ) 3

(-3)2 + (-4)2

işleminin sonucu kaçtır?

A)- B ) - | C) 1 D)ı E) i

32. a,b,c ardışık tek sayılar ve a<b<c olmak üzere, 

4.b = 13.(c-a) 

eşitliği sağlanmaktadır.

Buna göre, a+b+c toplamı kaçtır?

A) 33 B) 36 C) 39 D) 45 E) 51

Diğer sayfaya geçiniz.
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33. n doğal sayı olmak üzere, n! sayısını tam bölen 
asal salıların toplamı 28 olduğuna göre n alabi
leceği kaç farklı değer vardır?

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

34. [R] = En az iki asal çarpanı olan K sayısının en bü
yük asal çarpanı ile en küçük asal çarpanı arasın
daki fark olarak tanımlanıyor.

Buna göre, İABİ = 9 olan ve iki farklı asal çarpanı 
olan kaç tane iki basamaklı AB sayısı vardır?

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

35. Aşağıda mavi ve beyaz özdeş dik üçgenlerden 
oluşan bir şekil verilmiştir.

Şeklin en alt satırında 51 tane dik üçgen olduğuna 
göre tüm şekildeki mavi üçgen sayısı kaçtır?

A) 250 B) 275 C) 300 D) 325 E) 350

36. Üç basamaklı ABC doğal sayısı için 

ABC = A3+B3+C3

eşitliğini sağlıyorsa ABC sayısına Armstrong sayı
sı denir.
üç basamaklı 1K3 sayısı Armstrong sayı ise, K 
kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9

37. a,b ve c pozitif reel sayıları için 

a.b = 4 
a.c = 12 
a - b - c = 0

olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? 

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24

t
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38. T.C kimlik numaralarında doğrulama kodu olarak 
soldan sağa doğru ilk on rakamın toplamının 10 ile 
bölümünden kalan 11.rakamı vermektedir. 

22333344992 sayısı T.C kimlik numarası olmak 
üzere 2+2+3+3+3+3+4+4+9+9 = 42 sayısının 10 ile 
bölümünden kalan 2 olduğu için 11. rakamı 2 olur.

Buna göre, 11112222A33 şeklindeki 11 haneli 
kimlik numarasındaki A kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

39. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere 

a.b - a3 ifadesi tek sayıdır.
Buna göre,

I. a2+a.b

II. b2+2a

III. a2- ab + b2

ifadelerinden hangileri tek sayıdır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I

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

40.

(34 ) M )
işleminin sonucu kaçtır?

C) 1B>1 D) 2 E) 4

Diğer sayfaya geçiniz. 10
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41. x2 - y2 < O < x-y olduğuna göre,

I. y <0

II. x.y > 0

III. x < -y

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur ?

A) Yalnız I B) Yalnız I

D) I ve II

C) Yalnız I 

E) I ve III

42.
K-o-+ L M 8

Yukarıdaki sayı doğrusunda 5 ve 8 noktaları arası 
altı eş parçaya ayrılmıştır.

Buna göre, sayı doğrusu üzerinde verilmiş K,L 
ve M noktalan aşağıdakilerden hangisi olabilir?

K _L M
A) •M İ̂44 >/62

B) ■M İ̂43 a/6Ö

C) a/38 ■M V55

D) a/33 'M ^54

E) V37 ^40 ■n/52

44. 85 yaşındaki Yavuz Bey’in;

-$■ Erkek çocuklarının sayısı kız çocuklarının sayı
sının iki katıdır.

*  Her bir kız çocuğundan 2 torunu, her bir erkek 
çocuğundan 3 torunu vardır.

#  Çocukların yaş ortalaması 40, torunların yaş or
talaması ise 30’dur.

Yavuz Bey’in kendisi çocukları ve torunlarının
yaş ortalaması 35 olduğuna göre, çocuklarının
sayısı kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 6 D) 9 E) 12

2 ^'i—
2

ika

45. - 46. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Gerçel sayılar kümesi üzeri tanımlı m  işlemi 

a l b  = b2- 12b + 20 + a 

biçiminde tanımlanıyor.

43. Bir sınava giren öğrencilerin sınavındaki net sayısı, 
doğru cevapladığı soru sayısından yanlış cevapla
dığı soru sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla he
saplamaktadır.

Aşağıdaki tabloda Nida ile Beril’in girdikleri bu sı
navdaki doğru cevapladıkları yanlış cevapladıkları 
ve boş bıraktıkları sayılar verilmiştir.

Doğru Yanlış Boş

Nida 84 16

Beril 8

Nida, boş bıraktığı her soruyu doğru cevaplasaydı 
sınavdaki net sayısı Beril’in net sayısına eşit ola
caktı.

Buna göre, bu sınavda Beril’in boş bıraktığı 
soru sayısı kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 16 E) 20

45. a gerçel sayısı için a i  b = a ■ 3b eşitliğini sağ
layan b gerçel sayılarının kareleri toplamı kaçtır?

A) 104 B) 90 C) 86 D) 73 E) 41

46. Buna göre, 1 6®  106 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 892 B)952 C) 1002 D) 1052 E) 1102

11 Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Üç elemanlı bir K kümesinin elemanları ardışık üç 
çift sayılardan, dört elemanlı L kümesinin eleman
ları ise ardışık dört tek sayıdan oluşmaktadır. Bu iki 
kümedeki elemanların aritmetik ortalaması birbirine 
eşittir.

Bu iki kümenin en büyük elemanlarının toplamı 
69 olduğuna göre, K kümesinin elemanları top
lamı kaçtır?

A) 90 B) 96 C) 102 D) 108 E) 114

48. Hilesiz bir zar art arda iki kez atılıyor.
Buna göre, ikinci atışta gelen sayının ilk atışta 
gelen sayıdan küçük olma olasılığı kaçtır?

B)§ C )J E ) ^

49. x gerçel sayı olmak üzere, 

(2X-1).(2X+1).(4X+1) = 127 

olduğuna göre, x kaçtır?

A) i D) E) 11

50. Kitap fuarına giden bir grup öğrenciden 18 tanesi 
2’şer kitap almış, diğer öğrencilerin her biri en az 3 
en fazla 5 kitap almıştır. 3’er kitap alan öğrenci sa
yısı; 4’er kitap alan öğrencilerin sayısının iki katı
na, 5'er kitap alan öğrencilerin sayısının ise yarısı
na eşittir.

Gruptaki öğrenciler toplam 186 kitap aldığına 
göre, grupta kaç öğrenci vardır?

A) 53 B) 52 C) 51 D) 50 E) 49

51. Salih, her evin üste satış fiyatının olduğu bir emlak- 
çıda çalışmakta ve sattığı her evin satış fiyatından 
%2’si kadar komisyon almaktadır. Bir evi liste satış 
fiyatından % 10 indirim yaparak satan Salih, bu evi 
liste satış fiyatından satsaydı 400 TL daha fazla ko
misyon alacaktı.

Buna göre, bu evin liste fiyatı kaç TL'dir?

A) 200.000 B) 240.000

D) 300.000

C) 280.000 

E) 320.000

52. -g-'ü su ile dolu olan bir kabın altına, yarısı su ile dolu

olan başka bir kap şekildeki gibi konuluyor. Bu kap
lardan altta olan kap, üstte olan kaptan taşan su ile 
dolmaktadır.

5
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Üstteki kaba 100 litre su ilave edilirse alttaki kaptan 
40 litre su taştığını, 40 litre su ilave edilirse alttaki 
kabın ĵ-’ü boş kaldığı gözlemlenmiştir.

Buna göre, üstteki kabın tamamı kaç litre su al
maktadır ?

A) 24 B) 30 C) 33 D) 45 E) 60

53. 19XY yılında doğan Beril’in doğum yılının rakamla
rı toplamı, Ali’nin 2018 yılındaki yaşına eşittir.

Beril doğduğunda Ali 7 yaşında olduğuna göre, 
Ali’nin 2020 yılındaki yaşı kaçtır?

A) 29 B) 28 C) 27 D) 26 E) 25

Diğer sayfaya geçiniz. 12
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54. Ali okul ile ev arasını 24 dakikada yürüyerek git
mektedir. Ali yolun yarısına geldiğinde Cereni gö
rüp 4 dakika sohbet etmiştir.

Ali okula zamanında yetişebilmesi için Ceren- 
den ayrıldıktan sonra hızını yüzde kaç artırma
lıdır?

A) 20 B) 25 C) 40 D) 50 E) 75

55 - 56 soruları aşağıdaki parçaya göre ce
vaplayınız.

Bir kitapta 10,12 ve 15 soruluk testler bulunmakta
dır. Aşağıdaki dairesel grafikte kitaptaki testlerin sa
yılarına göre dağılımı verilmiştir.

57.

X
! AB j = | AC | = 2 /ÎO  cm 
|BC| = 4cm

Yukarıda verilen ikizkenar üçgen şeklindeki kağıt 
[AH] boyunda kesilip iki eş parçaya ayrılıyor.

A'
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55. Buna göre, kitaptaki tüm soruların yüzde kaçı
10 soruluk teste aittir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45

İki eş parçayı şekildeki gibi yerleştirdiğinde, 
|A‘H'| uzunluğu kaç cm’dir?

A) 4 ’/3  B) 7 C) 2 / Î3  D )2;/Î5 E) 8

56.10 soruluk, 12 soruluk ve 15 soruluk testlerde 
bulunan toplam soru sayısı 750 olduğuna göre, 
bu kitapta 12 soruluk test sayısı kaçtır?

A) 25 B) 20 C) 18 D) 16 E) 15

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

13 Diğer sayfaya geçiniz.
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58.

Şekildeki kenar uzunlukları 6 cm ve 18 cm olan bir 
dikdörtgenin bir köşesi diğer bir köşesinin üzerine 
gelecek biçimde katlanarak aşağıdaki şekil elde 
ediliyor.

Buna göre, elde edilen şeklin taralı olarak veri
len yamuğunun alanı kaç cm2’dir?

60. Bir dikdörtgenler prizmasının taban ayrıtı uzunluk
ları iki katına çıkarılıp yüksekliği yarıya indirilirse 
hacmi 144 birim küp, yüzey alanı ise 48 birim kare 
artıyor.

Buna göre, dikdörtgenler prizmasının başlan
gıçtaki yüksekliği kaç birimdir?

B) 6 C) 8 D) 14 E) 18

A) 54 B) 60 C) 64 D) 72 E) 80
%L_
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A ) |

59.

A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20

Şekil - 1'de verilen düzgün altıgen biçimindeki ku
maştan, merkezleri düzgün altıgenin köşelerinde 
yer alan birbirine eş ve teğet olan daire dilimleri ke
silip şekil - 2’deki kalan parça oluşturuluyor.

Şekil - 2’deki kalan şeklin çevresi 3 6 tc cm ise, şe
kildeki düzgün altıgenin bir kenarı kaç cm’dir?

14
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

İstemi Yabgu’nun İpek Yoiu’na hakim olabilmek 
amacıyla Sasani Devleti ile anlaşarak Ak Hunlara 
son verdiği sonradan Bizans ile ilişkiler kurarak Sa- 
sanilere karşı siyaset uyguladığı ve bu devleti zayıf
lattığı bilinmektedir.

Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi söyle
nemez?

A) İpek Yolu hâkimiyetine önem verilmiş, mücade
lelerin ana nedenlerinden biri İpek Yolu olmuş

tur.
B) İstemi Yabgu uluslararası ittifaklar kurarak etkin 

bir dış politika izlemiştir.
C) Bizans Devleti ile Göktürk Devleti arasında si

yasi temaslar kurulmuştur,
D) Bizans, Göktürk ve Sasani devletleri İpek 

Yolu’ndan siyasi ve ekonomik olarak etkilenmiş

lerdir.
E) İstemi Yabgu, uyguladığı dış politika ile askerî 

zaafiyetini gidermeye çalışmıştır.

4. Osmanlı Devletî’nin ilk zamanlardaki fetih politi
kaları dikkate alındığında aşağıdakilerden han- 
gisi söylenemez?

A) Fetih faaliyetleri Anadolu’da yoğunlaşmıştır.
B) Bizans ile uzun süren mücadeleler yaşanmıştır.
C) Gaza ve cihat siyasetleri uygulanmıştır.

D) İskân siyaseti uygulanarak fetihler kalıcı kılın

maya çalışılmıştır.
E) Fetih hareketleri Osman Bey Dönemi’nden iti

baren başlamıştır.
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Türk İslam devletlerinde merkezinde cami ola
cak şekilde tasarlanan ve birçok başka yapıyı 
içerisinde barındıran “Külliyeler" aşağıdaki yapı
lardan hangisini bünyesinde bulundurmaz?

A) İmarethane B) Tabhane C) Talimhane

D) Medrese E) Şifahane

3. Abbasî halifelerinin Türk hükümdarlarını tanıdı
ğını ve zaferlerini takdir ettiğini gösteren, Türk 
hükümdarlarının etkisini İslam çevrelerinde ar
tıran uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menşur B) Hutbe C) Cülus

D) Gulam E) Kut

Anadolu’da yaşanan 17.yy. isyanlarına “Celâli is
yanları’' denmiştir. Mali, dinî, toplumsal ve siyasi 
birçok nedeni olan bu isyanlar arasında aşağı- 
dakilerden hangisi yer almaz?

A) Canbolatoğlu isyanı
B) Tavil Ahmet isyanı
C) Canberdi Gazali isyanı

D) Katırcıoğlu isyanı
E) Karayazıcı isyanı

6. Klasik Dönem Osmanlı idari teşkilatlanmasında;

Noter işlerine bakmak,

^Tımarlı sipahilerin faaliyetlerini denetlemek,

#  Loncaların denetimini yapmak,

& Vakıfların denetlenmesi

faaliyetlerini yürütmekle sorumlu tutulan kişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Subaşı B) Kadı

D) Kethüda

C) Sancak beyi 

E) Lala

15 Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Aşağıda verilen Osmanlı bilim insanları ve eser
lerinin eşleştirmelerinden hangisi yanlış veril
miştir?

A) Neşri - Cihannüma
B) Kâtip Çelebi - Keşfü’z Zünûn
C) Matrakçı Nasuh - Marifetname
D) Ali Kuşçu - Fetih Risalesi
E) Şeydi Ali Reis - Mirat’ül Memalik

A) Grek B) Dakya

D) Meternich

C) Restorasyon

E) Tilsit

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

7. Osmanlı Devleti’nde Anadolu ve Rumeli’nin 
dağlık bölgelerindeki köprü, yol ve geçitlerde 
güvenliği sağlayıp, geçişleri yöneten, yaptıkları 
hizmet karşılığında avarızdan muaf tutulan gay
rimüslimin ise acemioğlanı verme zorunluluğu
nu kaldırılan zümreye verilen ad aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Gedik B) Menzil C) Kapan

D) Derbent E) Akıncı

8. Osmanlı eğitim öğretim sisteminde yer alan 
aşağıdaki kurumlardan hangisi diğerlerine göre 
daha sonra açılmıştır?

A) Sahn-ı Seman Medresesi
B) Mekteb-i Maarif-i Adliye

C) Mühendishane-i Bahri Hümayun
D) Mekteb-i Ulum-u Edebiye
E) Darülfünun

10. 1815’te Viyana’da toplanan konferansta Avrupa
lI devletler OsmanlI’nın durumunu ve Milliyetçilik 
ayaklanmalarını görüşüp Avusturya Başbakanı ta
rafından hazırlanan Milliyetçilik olaylarını engelle
meye yönelik ortak hareket etme planını kabul edip 
uygulamaya koymuştur.

Viyana Konferansı’nda hazırlanan bu plan aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

11. II. Meşrutiyet Dönemi’nde ortaya çıkan ve Prens 
Sebahattin tarafından geliştirilen "Adem-i Merke
ziyetçilik" fikrini savunan siyasi fırka aşağıdaki- 
lerden hangisidir?

A) lttihad-ı Muhammediye Fırkası
B) Ahrar Fırkası
C) ittihat Terakki Fırkası

D) Osmanlı Yeşil Ordu Fırkası
E) Hürriyet ve itilaf Fırkası

12. Çarlık Rusya'nın kışkırtmasıyla aralarında anla
şan Balkan Devletleri OsmanlI’nın Trablusgarp 
Savaşı’nda olmasından faydalanarak Osmanlı top
raklarına saldırmışlar böylece Balkan savaşları 
başlamıştır. İlk savaşta Bulgaristan’ın fazla toprak 
alması sonucunda kurulan yeni ittifak Bulgaristan’a 
saldırmış, Osmanlı da bu sırada ilk savaşta kaybet
tiği bazı yerleri geri almıştır.

Yalnızca bu bilgilere göre, Balkan savaşları ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Osmanlı Devleti her iki savaşta da toprak kaybı 
yaşamıştır.

B) Rusya Balkan uluslarını OsmanlI’ya karşı kış
kırtmıştır.

C) Balkan devletleri Osmanlı Devleti’nin Trablus
garp Savaşı’nda olmasından faydalanmıştır.

D) Bulgaristan ilk savaşta en fazla toprak kazanan 
devlet olmuştur.

E) Savaşlar sırasında kurulan ittifakların üyeleri 

değişiklik göstermiştir.

13. 1909 yılında yaşanan 31 Mart isyanı ile 1925 yı
lında yaşanan Şeyh Sait isyanı arasındaki ben
zerliklere;

i. rejim karşıtı olmaları

II. gerici gruplar tarafından çıkarılmaları

III. askerî müdahale ile bastırılmaları 

durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I B) I ve I

D) II ve III

C) I ve ! 

E) I, II ve III
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14. Ekim Devrimi ile Çarlık rejiminin sona erdiği ve 
geçici Bolşevik Hükûmeti’nin kurulduğu sırada 
Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi;

I. Galiçya

II. Kafkas

III. Çanakkale

cephelerinden hangilerinin kapanmasına neden 
olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

15. Aşağıdakilerden hangisi Wilson ilkelerinde yer 
alan konular arasında yer almaz?

A) Belçika ve Polonya’nın bağımsızlığı
B) Milletler Cemiyetinin kurulması

C) Manda ve himayenin uygulanması
D) Açık diplomasi prensibinin uygulanması
E) Milletlerin kaderini tayin etmesi usulü

16. Mustafa Kemal Paşa’nın millici yayın yapan 
"Minber gazetesi’ni birlikte çıkardığı ve İstanbul 
Harp Okulunda da sınıf arkadaşı olduğu kişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Fethi Okyar
B) Ali Fuat Cebesoy
C) Ali Çetinkaya
D) Refet Beie
E) Kâzım Karabekir

17. Millî Mücadale Dönemi’nde önemli yer tutan ve 
yürütme kurulu olarak faaliyet gösteren Temsil 
Heyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?

A) Amasya Genelgesi’nde gündeme getirilmiştir.
B) Erzurum Kongresi’nde kurulmuştur.
C) İstanbul Hükümeti ile Amasya Görüşmeleri’ni 

yapmıştır.

D) ilk başkanı Mustafa Kemal Paşa olmuştur.
E) Görevi 1921 Anayasa'nın ilanı ile sona ermiştir.

18. Aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında ne
den - sonuç ilişkisi kurulamaz?

A) Ermeni ve Gürcülerin mağlup edilmesi - Gümrü 

Antlaşması
B) Fransız ve Ermenilerin mağlup edilmesi - 

Maraş'ın kurtuluşu
C) Sakarya Meydan Mubarebesi’nin kazanılması - 

Moskova Antlaşması
D) I. İnönü Savaşı’nın kazanılması - Londra Konfe

ransı
E) Büyük Taarruz’un başarılı olması - Mudanya 

Mütarekesi

&
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19. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de devletçi ve li
beral ekonomi prensiplerinin bir arada uygulandığı
nı anlatan Melike Öğretmen, öğrencilerinden yaptı
ğı tanımlamada vurguladığı karma modelin göster
gesi olan kurumlan bir arada örneklendirmelerini is
temiştir.

Aşağıda verilen yanıtlardan hangisi Melike 
Öğretmen’in verilmesini istediği örneğe uygun
dur?

A) Uşak Şeker Fabrikası - Devlet Demiryolları
B) Uşak Şeker Fabrikası - iş Bankası

C) Devlet Demiryolları - Maden Tetkik Arama
D) Gölcük Tersanesi - Eskişehir Cer Atölyesi
E) Çubuk Barajı - Alpullu Şeker Fabrikası

20. Atatürk Dönemi’nde, Fransa ile yaşanan ikili so
runlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer al
maz?

A) Bozkurt - Lotus Olayı
B) Vagon - Li Olayı
C) Sancak Sorunu

D) Dış Borçlar Sorunu
E) Razgrad Olayı

17
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21. Mustafa Kemal Atatürk’e Haziran 1926’daki İz
mir gezisi sırasında düzenlenen suikast girişimi 
sonrasında Ankara ve İzmir’de kurulan İstiklal 
Mahkemelerinde hangi parti mensuplarının yar
gılandığı söylenebilir?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası

B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Ahali Cumhuriyet Fırkası
D) Türkiye Komünist Partisi
E) İşçi ve Çiftçi Partisi

22. Atatürk’ün 1919 ile 1927 yılları arasında dâhil 
ya da tanık olduğu olayları kaleme aldığı “Nutuk" 
adlı eserinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili 
bilgiler verildiği söylenebilir?

A) Dünya Ekonomik Krizi

B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) İzmir İktisat Kongresi
D) Harf Devrimi

E) Menemen İsyanı

- I
ÜÜe
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23. 1929’da ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan 
ekonomik krizin (Büyük Buhran) Türkiye’de ya
şanan;

I. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması

II. Millî İktisat Tasarruf Cemiyeti’nin kurulması

III. Teşvlk-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması 

gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) l ve II

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

24. Türkiye’nin Atatürk Dönemi’nde katıldığı ulus
lararası konferans ve ittifaklar arasında sırala
ma yapan bir öğretmenin aşağıdaki konferans
lardan hangisini HE sırada vermesi gerekmekte
dir?

A) Cenevre Silahsızlanma Konferansı
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

C) Balkan Antantı
D) Sadabat Paktı
E) Nyon Konferansı

25. Almanya’nın II. Dünya Savaşı sırasında yaptığı, 
taarruz harekâtlarını anlatan bir belgeselde;

I. Normandiya Çıkarması

II. Kartal Hücumu

III. Pearl Harbour Baskını

IV. Barbarossa Harekâtı

gelişmelerinden hangilerinin yer aldığı söylene
bilir?

A) I ve I

D) I

B) II ve I 

i ve III E)l

C) II ve IV 

III ve IV

26. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nden sonra yapı
lan ilk seçimlerde birinci parti olan CHP, Türki
ye tarihinin j]k koalisyon hükümetini aşağıdaki 
partilerden hangisi ile kurmuştur?

A) Demokrat Parti
B) Millet Partisi
C) Yeni Türkiye Partisi
D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
E) Adalet Partisi

27.1964’te Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs’a ger
çekleştirdiği uyarı uçuşunda uçağı Rumlar tara
fından vurulunca paraşütle atlayıp Rumlara esir 
düşen ve Rumlar tarafından şehit edilen jjk Kıb
rıs şehidimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazmi Saatçi
B) Ömer Doğan
C) Cengiz Topel
D) Nadir Güneş
E) Ünal Genç

Diğer sayfaya geçiniz. 18
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28.

I. Yaz mevsiminde kuzeye gidildikçe gündüz süre
sinin uzaması

II. Cephe yağışlarının görülmesi

III. Yıl içerisinde bakı alan yamaçların daima güney 
yamaçlar olması

IV. Akdeniz iklimi özelliklerinin yaşanması 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Türkiye’nin Ku
zey Yarım Küre’de olduğunu kanıtlar?

A) I ve II B) I ve I

D) II ve IV E)!

C) II ve I 

I ve IV

29. Derin çanaklara sahip olmayan göllerimiz yıl içinde 
önemli ölçüde buharlaşarak seviyeleri büyük oran
da değişiklik göstermektedir.

Aşağıdaki göllerden hangisi bu tip göllere örnek 
olarak gösterilemez?

A) Akşehir Gölü
B) Tuz Gölü
C) Manyas Gölü
D) UluabatGölü
E) Çıldır Gölü

32.

30. Türkiye’de aşağıdaki rüzgârların hangisinin olu
şumunda önemli ölçüde topoğrafik yapının etki
si söz konusudur?

A) Yıldız B) Föhn

D) Lodos

C) Poyraz 

E) Keşişleme

31. Aşağıdaki akarsulardan hangisinin kaynağını 
aldığı coğrafi bölge ile denize döküldüğü coğra
fi bölge aynıdır?

A) Kızılırmak
B) Yeşilırmak

C) Sakarya
D) Manavgat
E) Fırat

I. Türkiye’nin bütün coğrafi bölgelerinde plato gö
rünümünde alanlar bulunmaktadır.

II. Bazı platoların üstünde önemli ölçüde karstlaş- 
ma etkili olmuş ve karstik şekiller yaygınlık ka
zanmıştır.

III. Meke Tuzlası Cihanbeyli Platosu üzerinde görü
len volkanik bir yapıdır.

IV. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan paltoların ortala
ma yükseltisi 500 -1000 m arasında yer alıp fizi
ki haritada sarı renkle gösterilmektedir.

Türkiye’nin platoları ile ilgili yukarıdakilerden
hangileri söylenemez?

A) I ve I B) I ve IV 

D) II ve IV

C) II ve III 

E) III ve IV

33. Bazı göl suları, kimyasal özelliklerinden dolayı iç
lerinde çok fazla akuatik canlı ve bitki yaşaması
na müsait değildir. Bu göllere dökülen akarsuların 
ağız kısımlarında bazı canlıların yaşamasına uygun 
alanlar vardır. Bu yapıdaki göllerin sularını sulama
da kullanmak mümkün değildir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tip gölle
re örnek olarak gösterilemez?

A) Van Gölü B) Acıgöl C) Burdur Gölü

D) Tuz Gölü E) Durusu Gölü

34.

Endemik bitkiler bir yere has, o yere özgü bitkilerdir. 
Sığla ağacı endemik bitkiler içerisinde yer alır.Yağı 
kozmetik sektöründe kullanılır.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlar
dan hangisinde sığla ağacının yayılış alanı doğ
ru olarak gösterilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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35.1927’den 1960’a kadar olan dönemde Türkiye’nin
nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Çok çocuklu aileler bazı vergilerden muaf tutul
muştur.

B) Gebeliği önleyici ilaçların satımına yasaklama
lar getirilmiştir.

C) II. Dünya Savaşı’nın etkileri ile doğum oranlan 
çok azalmıştır.

D) 1940 - 1945 yılları arasında nüfus miktarı kısa 
bir süre içinde azalmış olsada savaş sonrası 
tekrar artmıştır.

E) Çok çocuklu anneler farklı şekillerde ödüllendi
rilmiştir.

36.

Yukarıdaki haritada işaretli kıyı bölgelerden 
hangisi yoğun nüfuslanmış alanlar içerisinde 
yer almaz?

A) i B) I C) I D) IV E)V

37. Türkiye’nin kıyı bölgeleri ılıman iklim koşullarına sa
hiptir. Bu koşullar bazı tarım ürünlerinin yetişmesi 
için oldukça önemlidir.

Aşağıdaki ürünlerden hangisi bu alanlarda yay
gın olarak yetiştirilen ürünlerden biri değildir?

A) Fındık B) Zeytin

D) Kivi

C) Turunçgiller 

E) Elma

38.
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I. Son yıllarda en çok yaş koza üreten ipek böcek
çiliği alanında ilerleme gösteren yerlerden biridir.

II. Çok sayıda tavuk çiftliği ile kümes hayvancılı
ğında önemli bir yere sahiptir.

III. Türkiye’nin en çok bal üreten ilidir.

IV. Büyükbaş hayvanlardan biri olan ve son yıllar
da sayıları gittikçe azalan manda yetiştiriciliğin
de birinci olan ildir.

Yukarıda Türkiye’de yapılan hayvancılık faaliyetleri
ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu faaliyetler haritadaki illerle eşleştirildiğinde
hangisi dışarıda kalır?

A) Ordu B) Erzurum

D) Bandırma

C) Diyarbakır 

E) Samsun

39. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki meraların 
sorunlarından biri değildir?

A) Meralarda hayvanların aşırı otlatılması

B) Ot formasyonunun vejetasyon süresinin kısa ol
ması

C) Erken otlatmanın yapılması
D) Meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi
E) Toprak kayması ile verimli toprağın taşınması
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40. Üniversitede öğrenci olan dört arkadaş, Türkiye’nin
enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiş
lerdir.

Şener : Türkiye’de üretilen elektrik enerjisinin
büyük bir kısmı fosil yakıtlardan sağ
lanmaktadır.

Gökçe : Ülkemiz Batı Karadeniz'deki taş kömü
rü rezervi sayesinde bu enerji kayna
ğında kendi kendine yetebilir seviye
dedir.

Musa : Asfaltitlerin enerji kaynağı olarak kulla
nılması diğer kömürlere göre hava kir
liliğini artırmaktadır.

Duru : Türkiye, doğal gazının tamamını Rus
ya, İran ve Azerbaycan’dan alır.

Yukarıda öğrencilerin verdiği bilgilerden hangi
leri doğru olarak değerlendirilemez?

A) Şener ve Gökçe
B) Gökçe ve Musa

C) Musa ve Duru
D) Gökçe ve Duru
E) Şener ve Musa

41.

I. Tuz

II. Zımpara Taşı

III. Kükürt

IV. Perlit

V. Fosfat

Türkiye, yukarıdaki madenlerin hangilerinde 
kendi kendine yeterli konumda değildir?

A) I ve IV B) II ve !

D) III ve V

C) II ve IV 

E )IV ve V

42. Aşağıdaki sanayi kollarının hangisinde ham 
madde büyük ölçüde yurt dışından karşılan
maktadır?

A) Çimento sanayisi
B) Cam sanayisi
C) Seramik porselen sanayisi
D) Kimyevi gübre sanayisi
E) Mobilya sanayisi

43. Aşağıdakilerden hangisi Marmara ve Ege kıyıla
rında bulunan limanların hepsinin ortak özellik
lerinden biridir?

A) İç bölgelere demir yolu bağlantısının bulunması
B) İthalat ve ihracat kapasitesinin yüksek olması

C) Serbest ticaret bölgeleri olmaları
D) Geniş hinterlanda sahip olmaları
E) iç bölgelere kara yolu ile bağlanmaları

44. Antalya iline tatile giden bir aile, aşağıdaki turis
tik yerlerden hangisini ziyaret etmiş olamaz?

A) Termessos Antik Kenti
B) Myra Antik Kenti
C) Aspendos Antik Kenti

D) Perge Antik Kenti
E) Afrodisias Antik Kenti

£’i—
-Se
<B

N
3

45. Aşağıdakilerden hangisi Zonguldak Bartın Ka
rabük Projesi’nin amaçlarından biri değildir?

A) Demir - Çelik işletmelerinin ihtiyaçlarını karşıla
mak için yeni hidroelektrik santraller yapılmalı

dır.
B) Karabük Demir - Çelik Fabrikası modernize 

edilmelidir.
C) Fliyos Çayı’nın ağız kısmına bir liman yapılma

lıdır.
D) Ulaşım yapısı tamamlanmalıdır.
E) Organize sanayi bölgeleri kurulmalıdır.

46. Mahmut, halası Hatice ile evlilik yapmıştır.

Bu evlilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru
dur?

A) Evlilik mutlak butlanla geçersizdir.
B) Evlilik nispi butlanla geçersizdir.
C) Evlilik iptal işlemiyle geçersizdir.
D) Evlilik tek taraflı bağlamazlıkla geçersizdir.
E) Evlilik yokluk işlemiyle geçersizdir.

21 Diğer sayfaya geçiniz.
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Bu durumda kişiler aşağıdakilerden hangisine 
başvurmalıdır?

A) Emredici Hukuk Kuralları
B) Tamamlayıcı Hukuk Kuralları

C) Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
D) Tanımlayıcı Hukuk Kuralları

E) Yetki Verici Hukuk Kuralları

48. Kişinin iradesiyle gerçekleşip gerçekleşmediği 
ne bakılmaksızın kendisine hukuki sonuç bağ 
lanmış olaya ne denir?

A) Hukuki Olay
B) Hukuki Fiil'

C) Hukuki işlem
D) Haksız Fiil
E) Aslen Kazanma

e
49. Farklı görüş, anlayış ve tutuma saygıyı ifade eden (SJ

ilkeye çoğulculuk ilkesi denir. H

Türk tarihinde ilk hâliyle, çoğulculuk ilkesini be- İ~!
S

nimseyen tek anayasa aşağıdakilerden hangisidir? ^

A) 1921 Anayasası ,
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) Kanunuesasi
E) 1982 Anayasası

50. Seçimlerde oy kullanabilecek kişiler arasında;

I. Silah altında bulunan er ve erbaşlar

II. Fiil ehliyetine sahip 18 yaşından büyük olan T.C. 
vatandaşları

III. Askerî öğrenci

IV. Subay, astsubay ve uzman çavuşlar

V. Tutuklular

Yukarıdakılerden hangileri yer almaktadır?

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

51. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa değişikliği ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anayasa’nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayı
sının en az 1/3’i tarafından yazıyla teklif edilebilir.

B) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler 
genel kurulda iki defa görüşülür, ikinci görüşme
ye birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geç
meden başlanamaz.

C) Anayasa değişiklikleri teklifi genel kuruldan 
önce Anayasa Komisyonunda görüşülür.

D) Anayasa değişikliği teklifinin kabulü meclis üye 

tam sayısının en az 3/5’ünün gizli oyuyla müm
kündür.

E) TBMM Genel Kurulu tarafından üye tam sayı

sının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilen bir Anaya
sa değişikliğini Cumhurbaşkanı halkoyuna sun
mak zorundadır.

52. 1982 Anayasası’na göre, meclis başkanı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tatilde olan meclisi toplantıya çağırabilir.
B) Milletvekili olmak zorundadır.
C) Başkan seçildiğinde milletvekilliği sona ermez.

D) Partisiyle ilişiği devam eder, partisinin faaliyetle
rine katılabilir.

E) TBMM’de oy kullanma hakkı yoktur.

53. Cumhurbaşkanının sorumluluk ve sorumsuzluk
hâliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanının karşı imza kuralıyla imza
ladığı işlemler konusunda siyasal sorumluluğu 
yoktur.

B) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine hiçbir yargı merciine başvuru
lamaz.

C) Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği iş
lemlere karşı yargı yolu kapalıdır.

D) Cumhurbaşkanı Anayasa'ya göre, sadece vata
na ihanet suçundan Yüce Divan’da yargılanır.

E) Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlediği suçlar
dan dolayı Yüce Divan’da yargılanır.

47. Eylül, ev sahibi Doruk Yağız ile kira artış oranında 
uyuşmazlık yaşamaktadır.
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54. Taşınır malların idare tarafından değeri ödene
rek zorla elde edilmesine verilen isim aşağıda- 
kilerden hangisidir?

A) İstimval
B) Geçici işgal
C) Kamulaştırma
D) Devletleştirme

E) Satın alma

55.2021 yılında Hatay’da gerçekleşecek olan 
EXPO’nun teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süsleme Sanatları
B) Modem Mimari
C) Medeniyetler Bahçesi

D) Geleceğin Enerjisi
E) Küresel Sinerji
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58. Aşağıdakilerden hangisi D8 ülkeleri arasında 
yer almaz?

A) Türkiye
B) Malezya

C) Iran

D) Mısır
E) Tunus

59. Ülkemizde e ■ 
çilmiştir?

devlet uygulamasına hangi yıl ge-

A )2004 B)2005

D) 2007

C )2006 

E) 2008

56. Üç başkenti ve on bir resmî dili bulunan ülke 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moğolistan

B) Suudi Arabistan
C) Birleşik Arap Emirliği
D) Güney Afrika Cumhuriyeti

E) Venezüella

57. Paralimpik oyunları tarihinde altın madalya ka
zanan Uk kadın sporcumuz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ümran Ertiş
B) Nazmiye Musiu
C) Nur Tatar

D) Gizem Girişmen
E) Ecem Taşın

60. Evliya Çelebi tarafından alimler ve şairler şeh
ri olarak adlandırılan şehrimiz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Samsun
B) Tokat
C) Yozgat
D) Bursa
E) Erzurum
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