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GENEL YETENEK TESTİ

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

I. Mete Han, Çin’i hâkimiyeti altına almasına rağmen 
Türklerin Çin’e yerleşmesini istemedi.

II. Çin Şeddi, MÖ 300’lü yıllarda Çin imparatoru ta
rafından ülke topraklarını korumak için yapılan 
duvardır; şimdi hâlâ ayakta ve yaşadığı savaşları 
silmeye çalışıyor.

III. Mete Han’ın ilk düzenli orduyu kurduğu MÖ 209 
yılı Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak da 
kabul edilir.

IV. Attila, Batı Roma üzerine iki sefer düzenlemiş; İtal
ya Seferi’nden dönen Attila 453 yılında vefat et
miştir.

V. Teoman zamanında olduğu gibi, Mete Han zama
nında da Çin’e seferler düzenlendi ve Çin Mete 
Han zamanında vergiye bağlandı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki-
lerden hangisi örneklenmemiştir?

A) Ad aktarması

B) Kişileştirme

C) Güzel adlandırma

D) Dolaylama

E) Benzetme

3. Pazarlık yapmadan önce kalitesiyle ilgili bir fikir elde 
etmek amacıyla balın, kaymağın, zeytinin tadılması 
gelenek olmuştu. Çoğu zaman müşteri, tattığı ürü
nün başından bir tiksinme ifadesiyle uzaklaşırdı. İşte
o zaman arkanızdan açılmış olan ağızların iltifatlanna 
kulaklarınızı kapatacaktınız.

Bu parçada geçen “ iltifat” kelimesinin kullanılışın
dan doğan anlam özelliğini, aşağıdaki cümlelerden 
hangisi en uygun biçimde belirtmektedir?

A) Ciddi gibi duran fakat şaka konusu yapılan acı bir 
olay

B) Anlatımda birbiriyle farklı olan kavramların birlikte 
kullanılması

C) Anlatılmak istenen düşünceyi, alaylı bir biçimde, 
tersini belirterek anlatma

D) Birilerini kırmadan takılma amacıyla yapılan ince 
mizah

E) Anlatımda birbirini tamamlamayan ifadeleri kullanma

2. Yaşamı bölük pörçüklüğü ve onlarca belirsizliğiyle 
vermek, karakterlere doğrusal kaderler örmemek, mo
dern ve postmodern edebiyatın ortak yönü gibi görü
nüyor. Bunun, yazara hareket alanı açarak sağladığı 
kolaylık yadsınamaz elbette.

Bu parçada geçen “yazara hareket alanı açma” sö
züyle yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) Çok sayıda roman yazabilmesini sağlama

B) Romanın tekdüzeliğini kırmaya çalışma

C) Konularını çeşitlendirme

D) Günlük yaşamdan seçilmiş kişilere yer verebilme

E) özgürce yazabilme olanağı verme

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümleye uygun
olmayan bir deyim kullanılmıştır?

A) Fikrini aldığım herkes, onun, sözünün eri bir kişi 
olduğunu söylüyor.

B) Evin beyi konuklarına bakıp “ Bu ne şıklık böyle!” 
deyince Cansu üstüne alındı.

C) Adam, durmadan gözyaşı döküyor ve “ İçim yanı
yor dostlar!” diye haykınyordu.

D) Görevli Mehmet Efendi, yeni gelen müdür için 
“Canı tez birine benziyor.” dedi.

E) Deprem bölgesinde herkes sağa sola kokuşturur
ken o kılını bile kıpırdatmıyordu.

Diğer sayfaya geçiniz.
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5. Her metni, her kitabı sözcük sözcük okumak gerekir 7.
I

mi? Metinden metine, kitaptan kitaba değişir bu. On
lar arasında öyleleri vardır ki okuyayım diye kendimizi

II

sıkmak gereksizdir. Ama öyle metinler, kitaplar da vardır 
ki sözcükleri tada tada okuruz. Bu tür yazılarda bizi

III

kendine çeken nedir? Yazarın kişiliği, ustalığı ve bizi ne
IV

ölçüde gerçeklerle yüzleştirdiğidir.

V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili aşağıda
ki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) I numaralı söz, özenle, anlamlarını düşünerek

B) II numaralı söz, bir işi yapabilmek için onun zorlu
ğuna katlanmak

C) III numaralı söz, yerinde kullanılmanın verdiği gü
zelliğin ayrımına varmak

D) IV numaralı söz, cesaretlendiren, güçlendiren

E) V numaralı söz, doğruları yansıtıp yansıtmadığı

Bakı kavramına bağlı olarak ülkemizde güneye bakan
I M

yamaçlarda tarım ürünleri erken olgunlaşır, kırsal
III

yerleşmeler daha fazladır (Karadeniz Bölgesi hariç),
IV

kalıcı kar başlangıç sınırı daha yüksektedir.
V

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşa
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı sözcük, hem yapım hem çekim eki al
mıştır.

B) II numaralı sözcük, iyelik eki almıştır.

C) III numaralı sözcük, türemiş yapılıdır.

D) IV numaralı sözcük, isimden fiil yapım eki almıştır.

E) V numaralı sözcük, gövdeden türemiştir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses
olayı yoktur?

A) Atatürk yaptığı bütün devrimlerde olduğu gibi gi
yim kuşamda da Türk milletinin ileri bir seviyede 
olmasını istemiştir.

B) Atatürk ilk olarak Kastamonu gezisinde şapkayı 
halka tanıtmıştır.

C) Osmanlı Devleti’nde kullanılan saat, takvim ve öl
çüler Avrupa devletlerinde kullanılanlardan farklılık 
göstermişti.

D) 26 Aralık 1925 tarihinde hicri ve Rumi takvim yeri
ne miladi takvim kabul edildi.

E) Fikret’ i, Mehmet Rauf’u okumadan o dönemi anla
mak mümkün değildir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ için" edatı eklen
diği cümlede farklı bir anlam ilgisi oluşturmuştur?

A) Osmanlı borçlarını ödemekte zorluk çektiği için 
1881 yılında Muharrem Kararnamesi’ni yayımlamış 
ve Duyun-u Umumiye kurulmuştur.

B) İltizam sistemi; Osmanlı Devleti’nin peşin para ihti
yacını karşılamak için devlete ait bir mülkün belirli 
bir süre kiralanmasıdır.

C) Muhassıllık, hazine gelirlerinin toplanması için 
oluşturulan kurumlardır.

D) Yeniçeriler tarafından belirli zamanlarda ve belirli 
yerlerde okunmak için tertip edilmiş duaya “Gül- 
bank” denir.

E) OsmanlIda vezir olabilmek için sancak beyliği, 
beylerbeylik ve Rumeli beylerbeyliğinde bulunmak 
gerekiyordu.

©
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla göste
rilen yerlerel cümle sonunda belirtilen noktalama
işareti getirilemez?

A) “Sanatçı bir eserinde: ‘Şiirdeki tek bir dize bile 
hacimli bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda 
anlatıverir()’ diyor.” (nokta)

B) Hangi kitapçıdan aldığımı hatırlamıyorum bu kitabı 
() (soru işareti)

C) Tanpınar ( )ın şiirleri, romanlarına göre daha özverili 
oluşturulmuştur, (kesme işareti)

D) Boş betimlemelerden uzak duran yoğun bir anla
tım () ilk bakışta göze çarpıyor, (virgül)

E) O zamana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim 
( )  neler yapacağını sabırsızlıkla bekledim, (noktalı 
virgül)

11. (I) Kırmızı renkli Akdeniz toprağı (terra rossalar), Ak
deniz ikliminin etkili olduğu yerlerde, kalkerli arazi
de oluşmaktadır. (II) Kestane renkli bozkır topraklan, 
bozkır bitki örtüsü altında oluşur ancak bu topraklann 
görüldüğü yerlerde yıllık yağış 500 mm’den fazladır. 
(Ill) Kara toprak olarak da adlandmlan çernezyomlar, 
Erzurum-Kars platolarında çayır bitki örtüsü altında 
oluşmuştur. (IV) intrazonal topraklardan olan kumlu ve 
tüflü topraklara daha çok Ürgüp, Göreme ve Nevşehir 
çevresindeki tüfler üzerinde rastlanır. (V) Azonal top 
raklar, ufalanmış materyallerin akarsular tarafından ta 
şınarak denizde, gölde ya da eğimin azaldığı yerlerde 
birikmesiyle oluşur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

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

10. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu Abdülmecit Döne- 
mi’nde Kırım Savaşı (1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı)

I

sırasında 1854’de İngiltere’den almıştır. Osmanlı
II

borçlarını ödemekte zorluk çekince 1881 yılında
III

Muharrem Kararnamesi’ni yayımlamış ve Duyun-u
IV

Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) kurulmuştur. Alacaklı

devletler Osmanlı borçlarına karşılık tuz, tütün, ipek,

pul, içki ve balık avcılığından alınan vergileri kendileri
V

toplamıştır.

Yukarıdaki numaralı sözlerden hangisinin yazımı 
yanlıştır?

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

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi nesnesi
ne göre geçişsiz, öznesine göre edilgen çatılıdır?

A) İngiltere, ABD’nin de desteğini alarak 1947’de Fi
listin sorununu Birleşmiş Milletler Teşkilatına gö
türdü.

B) İngiltere’nin Yahudileri desteklemesine karşın Al
manya ve İtalya, Arapları destekliyordu.

C) Birleşmiş Milletlerin Filistin kararı, Arap ülkelerinde 
tepkiyle karşılandı.

D) 1947 yılı Aralık ayı başlarından itibaren Filistin’de, 
Arap ve Yahudiler arasında çatışmalar başladı.

E) İngiltere, 14 Mayıs 1948’de Filistin’deki manda yö
netimini tek taraflı olarak kaldırdı.

Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Genel yetenek Genel Kültür Deneme Sınavı - 1

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem diğerle
rinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Erozyonu artıran etmenlerdi, eğimin fazla ve yağış 
rejiminin düzensiz olması ile bitki örtüsünün cılız 
olması.

B) Türkiye de rüzgâr erozyonunun fazla olduğu yerler, 
bitki örtüsünün zayıf olduğu İç Anadolu ve Güney
doğu Anadolu bölgeleridir.

Q  Çığ olayını başlatan başlıca etmenler kar kalınlığı
nın oluşturduğu yük ve yer çekimi, kayakçıların kar 
örtüsüne uyguladıkları baskı, hayvan veya insanla
rın hareketi ve sestir.

D) Bakı durumunda olan yamaçlara göre daha fazla
dır, dulda yamaçlardaki çığ olayı.

E) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarlaların 
eğim doğrultusunda sürülmesi gibi insan etkinlik
leri sonucunda erozyon artıyordu.

15. (I) Sel ve taşkınlar, meteorolojik nedenli afetlerdir. Sel 
genellikle ani ve yoğun yağışlardan sonra gerçekleşen 
su taşkınlarıdır. (II) Gecekondulaşma, altyapı yetersiz
liği, dere yataklarının değiştirilmesi ya da dere yatakla
rına yerleşim birimleri kurulması sel ve taşkınları artıran 
etmenlerdir. (III) Türkiye’deki sel ve taşkın olaylarının 
büyük bir kısmı kıyılarda gerçekleşir; iç kesimler, bu tür 
olayların az görüldüğü alanlardır. (IV) Bunun en önemli 
nedeni ise kıyıların iç kesimlere göre daha çok yağış 
almasıdır. (V) Sel ve taşkınlar ülkemizde depremden 
sonra en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal 
afettir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin
den sonra düşüncenin akışına uygun olarak “Aşın 
yağış, kar erimesi, göl ve deniz taşmaları ile barajlar
dan bırakılan fazla sular selin başlıca nedenleridir.” ifa
desi getirilebilir?

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

14. Büyük Selçuklu Devleti; Nişabur, Rey, Isfahan ve Merv 
şehirlerini yönetim merkezi olarak kullanmıştır. Ancak

. '
daha çok Rey (İran) merkezli bir yönetim anlayışı

II

benimsenmiştir. Dolayısıyla devlette İran (Fars) kültürü

etkili olmuştur. Bu durum Arapça ve Farsçanın önemini
III

artırmıştır. Sultan Alp Arslan ve Melikşah’ın veziri
IV

Nizamülmülk’ün de olması bunun devlette yer
V

edinmesine neden olmuştur.

Bu parçadaki numaralı sözlerden hangileri aynı
türdedir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) IV ve V

E) III ve V

16. (I) Bu yapıtta, bütün dünyada ve ülkemizde ilk eser
lerden günümüze kadar seyirlik tür tarihinde önemi
ni koruyan üç yüze yakın kişiyle ilgili birçok bilgi yer 
alıyor. (II) Bu kişiler arasında tiyatro yazarları, sahne 
tasarımcıları ve tiyatro yönetmenleri var. (III) Eserde 
sözü edilen kişilerin hayatları da anlatılmış. (IV) Bunlar 
anlatılırken onların sanata bakış açılarına, sahne uygu
lamalarına ve eserlerine de yer verilmiş. (V) Literatür 
taranıp yeni kaynaklardan yararlanıp hazırlandığı için 
bu eser güncel bir boyuttadır.

Bu parçada sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili en 
kapsamlı bilgi, numaralanmış cümlelerin hangisin
de verilmiştir?

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

6
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17. Kayseri-İzmir otobüsünde yanımda oturan genç öğ
retmenle çok çabuk kaynaştık.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak 
ulaşılabilinir?

A) Yolculuk oldukça keyifli geçti.

B) Yolculuğum İzmir’e kadar sürdü.

C) Yolculuk sırasında hiç kimseyle konuşamadım.

D) Yolculuk sırasında yalnız değildim.

E) Yolculuk sırasında hiç mola vermedik.

18. Uyarlandığı öykünün metnine bire bir bağlı kalınmasa 
da bu film, izleyicisini 1960’ların Kırşehir’ine götürüyor.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin olarak 
ulaşılabilinir?

A) Bu film, izleyiciye özlem duyduğu eski günleri ha
tırlatmıştır.

B) İzleyici, filmi, uyarlandığı öyküden daha çok be
ğenmiştir.

C) Yazar, bu öykünün filme uyarlanmasına yardımcı 
olmuştur.

D) Bu film ilk olarak Kırşehir’de gösterime girmiştir.

E) Filmde, öyküde anlatılanların dışına çıkılmıştır.

19. (I) Ruslar Van, Bitlis, Muş, Erzurum, Erzincan ve Trab
zon’u işgal etmiştir. (II) Çanakkale Savaşı’ndan sonra 
burada 16. Kolordu Komutanı olarak göreve başlayan 
Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almış
tır. (III) Bu başarısından ötürü Mustafa Kemal’e “Altın 
Kılıç Madalyası” verilmiştir. (IV) Kafkas (Doğu) Cephe- 
si’nde Ermenilerin Ruslarla iş birliği yapmaları üzerine 
24 Nisan 1915’te çıkarılan bir kanunla; Ermenilere ait 
demek, cemiyet ve komiteler kapatılmış, belgelerine 
el konulmuş ve yöneticileri tutuklanmıştır. (V) 1917’de 
Rusya’da Bolşevik İhtilâli’nin çıkması üzerine İtilaf 
Devletleri ile Sovyet Rusya Brest Litovsk Antlaşması’nı 

imzalamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin- 
den sonra düşüncenin akışına göre, “Ayrıca 27 Ma
yıs 1915’te Tehcir (Göç) Kanunu çıkarılmış ve Ermeni- 
ler Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutulmuştur.” cümlesi 
getirilebilir?

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

20. Nüfusun büyüklüğü, artış hızı, alansal dağılımı ve özel 
İlkleriyle ilgili devletin çıkarmış olduğu kanunlar ve uy
gulamalara nüfus politikaları denir. Türkiye’deki nufus 
politikaları iki döneme ayrılır. Bunlar, Türkiye Cumhu- 
riyeti’nin kurulduğu dönem ile 1965 arası ve sonraki 
süreçtir. Birinci dönemde nüfusun artmasıyla ilgili gö 
rüşler önem kazanmıştır. 1929’da beş ve daha fazla 
çocuğu olan ailelerin yol vergisinden muaf tutulması, 
1930 yılında altı ve daha fazla çocuğu olan ailelere ma
dalya verilmesi örnek verilebilir. 1926 yıllı Türk Ceza 
Kanunu, kasten çocuk düşürmek ve düşürtmeyi suç 
saymış, 1936 yılında kanunun ilgili faslında yapılan 
değişikliklerle kısırlaştırma ve gebelik önleyici bilgileri 

yayma da yasak edilmiştir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Tanımdan yararlanılmıştır.

B) Sayıp dökmelere yer verilmiştir.

C) Yerleşik bir düşüncedeki yanlışlıklar belirtilmiştir.

D) Sunulan bir düşünce örnekle pekiştirilmiştir.

E) Söylenenler bir sonuca bağlanmıştır.

21. Dil, insanların duygularını, düşüncelerini belirtmek için 
kullandıkları, işaret ve seslerden oluşan bir araçtır. 
Fakat herhangi bir araç gibi değildir. Bir milletin kimli
ğini belirleyen düşünce ve duygu dünyasını besleyen 
en önemli unsurdur. Ve ulusal kimliğimizi yansıtan bir 
ayna gibidir. Bu aynaya çamur atılırsa toplumsal kim
liğimize de atılmış olur. Bu durumlardan yola çıkarak 
bütün topraklarımızda ana dil bilincini ve duyarlılığını 
besleyip kollayıp geliştirme gayreti içinde olmalıyız. 
Çünkü bir dili bozulmaktan ve yozlaşmaktan kurta
racak güç engellemeler, yasalar değil; o dili kullanan 
konuşurların duyarlılığı ve dil bilincidir.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) Dilin önemi ve işlevi vurgulanmıştır.

B) Örneklerden yararlanılmıştır.

C) Tanımlamaya yer verilmiştir.

D) Yargılardan biri benzetmeyle somutlaştırılmıştır.

E) Okuyan veya dinleyeni yönlendiren bir havası vardır.

o Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür Deneme Sınavı - 1

I. Koyun, Türkiye’de en fazla beslenen hayvan türü
dür ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alan
lar, koyun beslenen başlıca yerlerdir.

II. Küçükbaş hayvanlar içinde koyundan sonra en 
fazla beslenen hayvan cinsi kıl keçisidir; engebeli 
araziye uyum sağladığından dağlık yerlerde yaygın 
olarak beslenir.

III. Ankara keçisi olarak da adlandırılan tiftik keçisi; 
Batı Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da 
beslenmektedir.

IV. Kil keçisi daha çok Akdeniz, Güneydoğu, Doğu 
Anadolu ve İç Anadolu’da beslenir.

V. Bu nedenle koyun besiciliği daha çok iç kesimler
de gelişmiştir ve en fazla koyun beslenen yerler 
Doğu Anadolu ve İç Anadolu’dur.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bü
tün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi
baştan ikinci cümle olur?

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

I. Lozan Antlaşmasında, İstanbul’da oturan Rumla
rın ve Batı Trakya’da oturan Müslümanların müba
dele dışı tutulması yani établi (yerleşik) kabul edil
mesi kararlaştırılmıştı.

II. İstanbul’da daha çok Rum bırakmak İsteyen Yu
nanistan, bununla Türkiye’nin iç işlerine müdahale 
etmeyi ve göç edecek Rumları yerleştirme sıkıntı
sından kurtulmayı amaçlamaktaydı.

III. 1913 yıllı Bükreş Antlaşması'nın belirlediği sınır 
çizgisinin doğusundaki bölgeye yerleşmiş bulunan 
Müslümanlar, Batı Trakya’da oturan Müslümanlar 
olarak sayılacaklardır.

IV. Antlaşmanın uygulanmasında Türkiye ile Yunanis
tan arasında Lozan’daki yerleşik (établi) deyiminin 
farklı şekillerde yorumlanmasından dolayı anlaş
mazlık çıktı.

V. Şöyle ki 1912 kanunuyla sınırlandırıldığı biçim
de, İstanbul Belediyesi sınırları içinde, 30 Ekim 
1918’den önce yerleşmiş (établi) bulunan bütün 
Rumlar, İstanbul’da oturan Rumlar olarak sayıla
caklardır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir
bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştir
melidir?

A) İve  II B ) llv e V  C ) lllv e V

D) IV ve V E) I ve V

24 ve 25. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. ____

(I) Marmara Bölgesi, ülkemizde ortalama yükseltinin 
en az olduğu bölgedir; Yıldız Dağları, Samanlı Dağları, 
Uludağ, Biga Dağları başlıca yükseltileridir. (II) Bölge 
deniz seviyesine en yakın olan Çatalca-Kocaeli Pla- 
tosu’na ve Balıkesir, Gönen, Bursa, İnegöl, Adapazarı 
Ovası gibi ovalara sahiptir. (III) Bölgenin yer şekillerinin 
çok sade olması bölgede; ulaşımı kolaylaştırmış, tarım 
alanlarını genişletmiş, makineli tarımı geliştirmiş, akar
suların akış hızını ve enerji potansiyelini azaltmıştır. (IV) 
Başlıca akarsuları Meriç, Susurluk, Sakarya’dır; bu 
akarsuların akış hızının az olması, ülkemizdeki hidro
elektrik enerji üretiminin en az olmasına neden olmuş
tur. (V) Bölgenin güneyinde Sapanca, İznik, Manyas 
(Kuş) ve Ulubat gölleri vardır ve bu göller tektonik olay
lar sonucu oluşmuştur. (VI) İklim çeşitliliğinin en fazla 
olduğu bölgedir; Güney Marmara ve Marmara Denizi 
kıyılarında Akdeniz iklimi, Karadeniz kıyılarında Kara
deniz iklimi, Trakya’nın iç kısımları ile denize uzak yer
lerde karasal iklim görülür. (VII) İklim çeşitliliğine bağlı 
olarak tarım ürünleri de bitki örtüsü de çeşitlenmiştir. 
(VIII) Ayrıca Türkiye’de iki kıtada toprağı bulunan tek 
bölgedir.

24. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisin
de neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) I B) Il C) III D) V E) VIII

25. Bu parçaya göre Marmara Bölgesi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bölgede bulunan bazı göller tektonik olaylar sonu
cu oluşmuştur.

B) Bazı yerlerinde Akdeniz iklimi görülür.

C) Makineli tarım gelişmiştir.

D) Türkiye’de ortalama yükseltinin en az olduğu böl
gedir.

E) Tarım alanları sanayiden dolayı daralmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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26 ve 27. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

28 - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Soğuk Savaş Dönemi’nde bloklar arasındaki rekabet 
Yumuşama Dönemi’nde önemli bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin yaşanmasında kendini göstermiştir. Özel
likle bu dönemde iki süper güç uzay yarışında karşı 
karşıya gelmiştir. SSCB’nin 1957’de ilk uzay aracı 
Sputnik’i uzaya fırlatmasının ardından bu gelişmeyi 
bir yıl sonra Amerika’nın NASA’yı (Ulusal Havacılık ve 
Uzay Dairesi) kurarak ilk uzay uydusunu uzaya gön
dermesi izledi. 1961’de Rus Kozmonot Yuri Gagarin 
Vostok-1 uzay aracı ile ilk kez uzaya giden insan olur
ken ABD 1969’da bu gelişmeye karşılık vermiş, Ast
ronot Neil Armstrong’u Ay’a indirmeyi başarmıştı. Bu 
gelişme ile ABD uzay yarışında da liderliği ele geçirdi. 
ABD ve SSCB arasında başlayan uzay yarışına pek 
çok ülke katılmış ve büyük bütçelerle uzay çalışmaları 
yapmışlardır. Uzay araştırmaları ülkelerin gelişmişlik 
düzeyinde bir ölçüt olarak görülmüş hatta devletlerin 
iç ve dış politikalarında yaptıkları uzay çalışmaları bir 
propaganda aracı olmuştur.

26. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla
maz?

A) Ülkelerin uzay yarışında karşı karşıya geldiği

B) Amerika dünyanın ilk uzay aracını uzaya fırlatması

C) Uzay çalışmalarına büyük bütçelerin ayrıldığı

D) Uzay araştırmalarının ülkelerin gelişmişlik düzeyin
de ölçüt olması

E) Uzay çalışmalarının propaganda aracı olması

Bir sinema binasının 5 salonu vardır. Hafta sonu bu 
sinema binasında 2 bilim kurgu filmi, 2 aşk filmi, 2 
animasyon filmi, 2 western filmi ve 2 epik filmi olmak 
üzere beş tür film gösterilmiştir. Bunlardan 2 animas
yon filmi, 2 epik filmi ve 1 western filmi Alman yapımı, 
diğerleri İngiliz yapımıdır. Her salonda biri cumartesi, 
diğeri pazar olmak üzere iki film gösterilmiştir. Bu film
lerin gösteriliş programıyla ilgili olarak şunlar bilinmek
tedir:

Aynı tür filmler farklı günlerde gösterilmiştir.

Her film bir gün ve gün boyunca aynı salonda 
gösterilmiştir.

Aynı salonda gösterilen filmlerin yapımı ve türü 
farklıdır.

Aşk filmleri cumartesi 3. salonda, pazar günü 4. 
salonda gösterilmiştir.

Animasyon filmleri cumartesi günü 1. salonda, 
pazar günü 5. salonda gösterilmiştir.

Pazar günü gösterilen İngiliz yapımı film sayısı, 
cumartesi günü gösterilenden fazladır.

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde epik 
türde filmin gösterildiği kesindir?

A) Pazar 2. salon

B) Pazar 3. salon

C) Cumartesi 2. salon

D) Cumartesi 4. salon

E) Cumartesi 5. salon

27. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler- 
den hangisi söylenemez?

A) öznel yargılara yer verilmiştir.

B) Niteleyici sözlere yer verilmiştir.

C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

D) Deyime yer verilmiştir.

E) Kanıtlanabilir verilerden yararlanılmıştır.

29. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle 
doğrudur?

A) Cumartesi 4. salonda bilim kurgu filmi gösterilmiştir.

B) Pazar 1. salonda gösterilen film Alman yapımıdır.

C) Cumartesi 2. salonda western filmi gösterilmiştir.

D) Pazar 3. salonda gösterilen film İngiliz yapımıdır.

E) Cumartesi 5. salonda gösterilen film İngiliz yapı
mıdır.

o Diğer sayfaya geçiniz.
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30. Cumartesi 2. salonda western filmi gösterilmişse 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Cumartesi aşk filminin gösterildiği salonda, pazar 
epik türde film gösterilmiştir.

B) Pazar animasyon filminin gösterildiği salonda, cu
martesi bilim kurgu filmi gösterilmiştir.

C) Cumartesi animasyon filminin gösterildiği salonda, 
Pazar bilim kurgu filmi gösterilmiştir.

D) İngiliz yapımı olan western filmi Pazar gösterilmiştir.

E) Pazar 2. salonda gösterilen film İngiliz yapımıdır.

31. 1  22 
5 7
4 4
15 + 7

işleminin sonucu kaçtır?

B) C) 2 D) 3 E) 5

35. x gerçel say

5x + 3 - 5 x +

sı için

= 120
52x + 2

olduğuna göre, x kaçtır?

A) -3  B) -2  C) -1

36.

D) 0 E)1

A B C

x 3 9  
3 * 6 2  

• • • •

KLM NP
Yukarıda verilen çarpma işlemine göre, 

K + L + M + N + P toplamı kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

32. 3 + -
2 +

0,2
0,4

işleminin sonucu kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

37. a, b ve c gerçel sayıları için

b2 - c < 0 < a - b < a 2 -b

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi 
doğrudur?

A) a < b < c B) b < a < c C ) b < c < a

D ) c < b < a  E ) c < a < b

33.
V30+2VT0
V2 0 + V 15

işleminin sonucu kaçtır?

VTö
A)

V10
B) C) 4 l  D) 45  E) 4\Ö

34.
3 12- 6 6

38 - 2 4 2

işleminin sonucu kaçtır?

A) 27 B) 45 C) 63 D) 81 E) 90

36. Sıfırdan ve birbirinden farklı x ve y gerçel sayıları için

IX -  y | ^  y — x 
j x ■ y | x y

eşitliği sağlıyor.

Buna göre,

I. ± > ±  
x y

II. - < 0
y

III. x + y < 0

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II Q  Yalnız III

D) I ve II E) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür
Deneme Sınavı - 1

39. Farkları 64 olan iki basamaklı AB ve CD doğal sayıla
rının rakamları için

eşitlikleri veriliyor.

Buna göre, AB + CD toplam ı kaçtır?

A) 56 B) 76 C) 106 D) 123 E) 133

43. Tam sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu

i 5x -  3 , x tek ise
f(x) =

İ2x + 3, x çift ise

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre,

(fof)(n) = 27

eşitliğ in i sağlayan n tam  sayısı kaçtır?

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

40. x gerçel sayısı için

x2 = x + 3

olduğuna göre, x7 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 69x + 82 B) 76x + 79 C)81x + 43

D)97x + 120 E) 103x + 99

44. Bir sepetteki kiraz ve eriklerin toplam sayısı 108 dır. Bu
2 1 

sepetteki kirazların -ğ ’i, eriklerin — *ü yenildiğinde se

petteki kiraz ve eriklerin sayısı birbirine eşit olmuştur. 

Buna göre, başlangıçta sepetteki kiraz sayısı kaçtır?

A) 36 B) 48 C) 60 D) 72 E) 80

41. a, b ve c tam sayılar olmak üzere, 

a2 • b3 + b2 ■ c5 

ifadesi tek sayıdır.

Buna göre,

I. a + b + c çift sayıdır.

II. a • b • c çift sayıdır.

III. b tek sayıdır.

ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

42. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde A işlemi 

a A b = 3a + 2b -  2 ■ (b A a) 

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, 7 A 4 iş lem inin sonucu kaçtır?

A) B) 9 C ) -y -  D) 11 E) 13

45. Aşağıdaki çarkta arka arkaya gelen her dört bölmede
ki sayıların toplamı 56’dır.

Buna göre, a + b toplam ı kaçtır?

A) 19 B) 21 C) 25 D) 34 E) 37

46. Bir kitabevinde satılan tüm kitaplar için kitabevi kita
bın etiket fiyatının % 8 ’ i kadar KDV ödemektedir. Bu 
kitabevi bir kitaba etiket fiyatı üzerinden % 20  zam 
yaptığında bu kitap için ödenen KDV miktarı 80 kuruş 
artmıştır.

Buna göre, bu kitabın ilk  satış fiya tı kaç TL’dir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75

Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Bir kuruyemişçide satılan badem, fındık ve fıstığın bi
rer kilogramlarının alış ve satış fiyatları ile ilgili aşağıda
kiler bilinmektedir:

Fındığın alış fiyatı, fıstığın alış fiyatının 2 katıdır. 

Bademin alış fiyatı, fıstığın satış fiyatının 2 katıdır. 

Bütün kuruyemişler %50 kâr ile satılmaktadır.

Bu kuruyemişçi 8 kilogram fıstık, 6 kilogram fındık 
ve 2 kilogram badem sattığında 260 TL kâr ettiğine 
göre, fındığın 1 kilogramının alış fiyatı, fıstığın 1 ki
logramının satış fiyatından kaç TL fazladır?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

51. Ardışık 10 pozitif tam sayının toplamı biçiminde yazıla
bilen sayılara onlu sayılar denir.

Buna göre,

I. Onlu sayılar 10’un tam katıdır.

II. En küçük onlu sayı 45’tir.

III. Ardışık iki onlu sayı arasındaki fark 10’dur. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

D) I ve II E) II ve III

48. Bir havuzu doldurmak ve boşaltmak için toplam 16 
musluk kullanılmaktadır. Havuzu dolduran muslukların 
her biri boş havuzu tek başına 40 dakikada tamamen 
doldurabilmekte iken havuzu boşaltan muslukların her 
biri dolu havuzu tek başına 60 dakikada tamamen bo- 
şaltabilmektedir.

Havuzun - -̂’ü dolu iken tüm musluklar açıldığında

havuz 5 dakika sonra tamamen dolduğuna göre, 
havuzu doldurmak için kullanılan musluk sayısı 
kaçtır?

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

49. Doğrusal bir koşu pistinde Ayhan ve Mazhar pistin 
başlangıç noktasından aynı anda sabit hızlarla koşma-

3
ya başlamışlardır. Ayhan koşu pistinin — ’üne geldiğin-

3
de Mazhar’ın kalan yolu pistin — ’i kadardır.

o
Buna göre, Ayhan koşuyu tamamladığında Mazhar 
yolun kaçta kaçını koşmuştur?

A) Ts B> î l  c> İ  D>!  E> §

52 ve 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aşağıdaki grafiklerin birincisinde iki ayrı boya karışı
mından birinci karışımdaki boya miktarlarının renkleri
ne göre dağılımı, İkincisinde ise ikinci karışımdaki boya 
miktarlarının renklerine göre dağılımı gösterilmiştir.

52. Bu iki karışımdaki toplam yeşil boya miktarı karışımla
rın toplam boya miktarının %20 'si kadardır.

Buna göre, 1. karışımdaki toplam boya miktarının
2. karışımdaki toplam boya miktarına oranı kaçtır?

A ) İ  B ) İ  c ) j  D) 2 E) 4

50. 7 matematik öğretmeni ve 5 fizik öğretmeni arasından 
önce 1 kurul başkanı seçilecek daha sonra biri mate
matik, biri fizik öğretmeni olacak şekilde iki kurul üyesi 
seçilecektir.

Buna göre, bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

A) 348 B) 350 C) 372 D) 376 E) 378

53. İki karışımda toplam 470 gram sarı boya ve toplam 
340 gram yeşil boya vardır.

Buna göre, iki karışımdaki toplam mavi boya mik- 
tarı kaç gramdır?

A) 300 B) 330 C) 360 D) 390 E) 420

Diğer sayfaya geçiniz.
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54 - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir tam sayının karesi olmayan pozitif bir A tam sayı
sının kendisinden küçük en büyük tam kareye uzaklığı 
ile kendisinden büyük en küçük tam kareye olan uzak
lığının toplamına bu A tam sayısının kare uzaklığı denir

ve ile gösterilir.

örneğin, 

®  = (47 36) + (49 -  47) = 13’dür.

ABC bir üçgen 

m(ACD) = m(DBC) 

|AC| =  10 birim 

|AD| =  6 birim 

|DB| = x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?

26
B) 7 C) D) 9 E)

32

58. D
?

54. 27 + 93

toplamının değeri kaçtır?

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

O merkezli çember

m(DAB) = 18°, m İD Bc) = 44°, m(FCD) =  x 

Yukarıda verilere göre, x kaç derecedir?

A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 30

55. L__J = 39

eşitliğini sağlayan en büyük ve en küçük A sayıları
nın toplamı kaçtır?

59.

A) 613 B) 685 C) 761 D) 841 E) 925

ABCD bir yamuk 

AB / /  DC / /  EF 

2|AE| =  3|DE|

|AB| =  2|DC|

V/ . ^  . *, A(EFCD) . _
Yukarıdaki verilere gore, A|ABFE) oranı ka9tır?

A) B>! c » w °*f E) 15

56. x bir tam sayı olmak üzere
_2

= x2

eşitliğini sağlayan üç basamaklı en küçük A sayısı
nın rakamları toplamı kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

60. Dik koordinat düzleminde,

y =  -x  

y - x =  16

doğruları ile x-ekseni arasında kalan üçgensel böl
genin alanı kaç birimkaredir?

A) 16 B) 32 C) 48 D) 60 E) 64

13
GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.



GENEL KÜLTÜR TESTİ
KPSS
GYGK 1. Bu testte 60 soru vardır. m a  işaretleyiniz.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi İçin ayrılan kısm

1. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Tanrı tarafın
dan “ kut” ile beraber verildiğine inanılan “ iktisadi 
güç” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tutuk B) Ülüş C) Orun

D) Yelme E) Savga

Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Abbasi Ha
lifesini aşağıdaki devletlerden hangisinin baskısın
dan kurtardığı için kendisine “Doğu’nun ve Batı’nın 
Sultanı” ile “Rükneddin” unvanları verilmiştir?

A) Fatımîler

B) Samanoğulları

C) Büveyhoğulları

D) Safeviler

E) İlhanlIlar

5  Celebi Mehmet zamanında dinî, siyasi nitelikte
’ meydana gelen ve ülke güvenliğini olumsuz etkile

yen isyanın ad. aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babailik isyanı

B) Çabanoğlu İsyanı

C) Kalenderoğlu İsyanı

D) Şeyh Bedrettin İsyanı

E) Hatiroğlu İsyanı

Osmanlı Devleti’nde nüfus ve gelir tespiti için tımar 
sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayıma 
verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tereke B) Tahrir C) Esham

D) Zeamet E) Paşmaklık

3. Türk-İslam tarihi bilim ve kültür insanları ile yaz
dıkları eserler hakkındaki aşağıdaki eşleştirmeler
den hangisi yanlıştır?

A) İbni Sina -  Kanun fit Tıp

B) Farabi -  İhsâu’l Ulum

C) Biruni -  Kitabül Cebr Vel Mukabele

D) Ahmet Yesevi -  Divanı Hikmet

E) Firdevsi -  Şehname

4. Maarif Nezaretince Osmanlı Beyliği’nin bağımsızlı
ğını bulmakla görevlendirilmiş ve araştırmaları ne- . 
ticesinde “ 1299” yılını tespit etmiş “Tarih-i Osmani 
Encümeni" kurucu üyesi aşağıdakilerden hangisi
dir?

A) Efdaleddin Bey

B) Yusuf Akçura

C) Reşat Ekrem Koçu

D) Ahmet Cevdet Paşa

E) Fuat Köprülü

7. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı; İfta, tedris ve kaza 
yetkilerini kullanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfına mensup ki
şilerden değildir?

A) Şeyhülislam B) Kadı C) Müderris

D) Nakibüleşraf E) Vakanüvis

Madenî paralara “ Kayı Boyu” damgası vurulması,

Osmanlı soyunun “ Kayı Han” nesline dayandırıl
ması,

Şehzadelere “Oğuz” , “ Korkut” gibi isimler veril
mesi

gelişmeleri aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından 
hangisi zamanında yaşanmıştır?

A) Yıldırım Bayezit

B) Çelebi Mehmet

C) II. Murat

D) Fatih Sultan Mehmet

E) II. Bayezit

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Siyasetname niteliğindeki eserler, devlet adamlarına 
yol göstermek ve tavsiyelerde bulunmak üzere yazıl
mıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin siya
setname niteliğindeki ilk eseri olan “Kenzü’l-kübera 
ve Mehekkü’l U/ema”nın yazarıdır?

A) Şeyhoğlu Mustafa

B) Lütfü Paşa

C) İbrahim Müteferrika

D) Haşan el Kafi

E) Kâtip Çelebi

10.

İİk defa yabancı devletlerin arabuluculuğunu ka
bul etme,

İlk defa büyük toprak kaybına sebep olma,

İlk defa müzakere yaparak bir anlaşma imzalama

özellikleri Osmanlı Devleti’nin imzaladığı aşağıdaki 
antlaşmalardan hangisinindir?

A) Küçük Kaynarca

B) Edirne

C) Kariofça

D) Paris

E) Zitavatorok

11. Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmalar ve
özellikleri hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?

A) Pasarofça -  Kapitülasyonların, hükümdarın inaye
ti olmaktan çıktığı antlaşma

B) Belgrat-O sm anlı Devleti’nin imzaladığı Batı’daki 
en son kazançlı antlaşma

C) Yaş -  Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunun kabul edil
diği antlaşma

D) Paris -  Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler huku
kundan faydalanma hakkı elde ettiği antlaşma

E) Edirne -  Osmanlı Devleti’nde bir azınlığın ilk defa 
ayncaltk elde ettiği antlaşma

12. Tarih Öğretmeni Serkan Aksoy, öğrencilerine yönele
rek “ 1847'de, Hz. İsa’nın doğduğu yer olan Beytül-La- 
him denilen yerdeki gümüş yıldızın kaybolması Orto
doks ve Katolikler arasında gerginliğe sebep olmuş, 
Osmanlı Devleti'ni de dolaylı olarak savaş ortamına 
sürüklemiştir.” cümlesini kurmuş ve tahtaya anlata
cağı konunun başlığını yazmıştır.

Serkan Aksoy’un tahtaya yazdığı konu başlığı aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kırım Harbi

B) Doksan Üç Harbi

C) Boğazlar Meselesi

D) Ermeni Sorunu

E) Rusya ve Panslavizm Siyaseti

13. Mustafa Kemal Paşa, ulusal bağımsızlık mücadelesini 
halktan aldığı güç ve destekle yürütmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun alınan 
kararlardan değildir?

A) Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracak
tır.

B) Meclis açılacak, hükümet çalışmaları denetim al
tına alınacaktır.

C) Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacak, delegeler, 
belediye meclisleri ve Redd-i ilhak cemiyetlerince 
seçilecektir.

D) Kuvayımillîye etken, irade-i millîye hâkim kılınacak
tır.

E) Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür.

Türklüğün vicdanı bir,
Dini bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır 
Olmazsa lisanı bir.

dizeleriyle ünlü “Türkçülüğün Esaslan” adlı kitabın 
sahibi, Diyarbakır milletvekili, Hâkimiyete Millîye, 
Yeni Gün ve Cumhuriyet gazetelerinin yazan aşa- 
ğıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Emin Yurdakul

B) ZiyaGökalp

C) Yusuf Akçura

D) Ahmet Ağaoğlu

E) Arif Nihat Asya

Diğer sayfaya geçiniz.



15. Mebusan Meclisinin toplanmasına yönelik karar ilk 
olarak Erzurum Kongresi’nde alınmıştır. Karar, Sivas 
Kongresi’nde ve Amasya Görüşmeleri’nde tekrar ka
bul edilmiştir.

Aşağıdaki kişilerden hangisi Mebusan Meclisi baş
kanlığı yapmıştır?

A) Bekir Sami Bey

B) Şerif Alkan Bey

C) Reşat Hikmet Bey

D) Hüseyin Rauf Bey

E) Ali Rıza Bey
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18. Moskova Antlaşmasına ait aşağıdaki hükümler
den hangisi Sovyet Rusya’nın Sevr Antlaşmasını
tanımayacağını gösterir?

A) Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya arasındaki anlaş
malar geçersizdir.

B) Taraflar birbirinin hükümet rejimini yıkmayı amaçlar 
örgütlerin faaliyetlerine izin vermez.

C) Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası 
anlaşmayı diğeri de tanımaz.

D) Sovyet Rusya, Batum’un Gürcistan’a bırakılması 
kaydı ile Türkiye’nin Doğu sınırlarını tanır.

E) Taraflar arasında iktisadi ilişkiler geliştirilecektir.

Deneme Sınavı - 1

16. Bahar Öğretmen, “ İstiklal Yolu’nda askerî mühim
mat taşırken soğuktan donarak ölen Şerife Bacı’nın 
hatırına daha çok çalışmalıyız.” sözlerini söyleyerek 
öğrencilerine “ İnternette” arama motorundan İstiklal 
Yolu’nda bulunan şehirler hakkında bilgi toplamalarını 
istemiştir.

Öğrenciler aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangi
sini arama motoruna yazmaları hâlinde yanlış bir 
arama yapmış olurlar?

A) İnebolu B) Kastamonu C) Çankırı

D) Ankara E) Sakarya

19. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Boğazlarla ilgili gö 
rüşmelere,

I. Sovyet Rusya,

II. Bulgaristan,

III. İngiltere

devletlerinden hangileri katılmıştır?

A) YalnızI B) Yalnız II C) I ve II

D) İve  III E) I, II ve III

20. Türkiye ve İngiltere arasında 19 Mayıs 1924’te ya
pılan “ Haliç Konferansı” aşağıdaki sorunlardan han
gisinin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilmiş
tir?

A) Boğazlar Sorunu

B) Musul Sorunu

C) Vagon Lits Olayı

D) Bozkurt - Lotus Olayı

E) Çanakkale Olayı

17. Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi veren eserler ve ya 
zarlar hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden han 

gisi yanlıştır?

A) Şevket Süreyya Aydemir -  Tek Adam

B) Kazım Karabekir -  İstiklal Harbimiz

C) Falih Rıfkı Atay -  Çankaya

D) Tarık Buğra -  Kalpaklılar

E) Rauf Orbay -  Cehennem Değirmeni

21. “Sandler Raporu” , Türkiye Cumhuriyeti’ni ilgilendi
ren aşağıdaki konulardan hangisi ile ilgili olarak 
hazırlanmış uluslararası bir belgedir?

A) Boğazlar Meselesi

B) Hatay Meselesi

C) Dış Borçlar Meselesi

D) Nüfus Mübadelesi Meselesi

E) Fener - Rum Patrikhanesi

Diğer sayfaya geçiniz.
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Nermin Öğretmen, sınıfın akıllı tahtasına yukarıda ve
rilen görseli koymuştur. Ardından öğrencilerden görsel 
ile ilgili bir kompozisyon yazmasını istemiştir.

“ Deniz” adlı Öğrenci kompozisyonuna aşağıdaki 
seçeneklerden hangisini yazarsa yanlış bir cümle 
kurmuş olur?

A) Harf inkılabı yapılmıştır.

B) Cumhuriyet ilan edilmiştir.

C) Şapka inkılabı yapılmıştır.

D) Halkta millî duygular gelişmiştir.

E) Devletçi ekonomi anlayışı benimsenmiştir.

23.

Atatürk Döneminin son başbakanı 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk meclis başkanı 

Atatürk Dönemi’nin son Dış İşleri Bakanı 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı 

özellikleri aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde 
hangisi dışarıda kalır?

A) Celâl Bayar

B) Fethi Okyar

C) Tevfik Rüştü Aras

D) RaufOrbay

E) Rıfat Börekçi

24. Cumhuriyet Dönemi’nin önemli mimari eserleri ara
sında Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu 

“Anıtkabir” bulunur.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Anıtkabir i 
inşa eden mimarlar beraber verilmiştir?

A) Orhan Arda -  Emin Onat

B) Vedat Dalokay -  Emin Onat

C) Orhan Arda -  Vedat Tek

D) Orhan Arda -  Vedat Dalokay

E) Vedat T ek-V eda t Dalokay

25. Lenin öncülüğünde “Ekmek, barış, toprak” ve “Bütün 
İktidar Sovyetlere” söylemleriyle Bolşevik Devrimi 
gerçekleşmiştir.

Lenin Dönemi'nde;

I. NEP’in uygulanması,

II. Duma Meclisinin kurulması,

III. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması 

gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

26. SSCB’de Stalin’in ölümü sonrasında Doğu Bloku’nda 
çözülme başlamış, çeşitli isyanlar yaşanmıştır.

İşçi eylemleri sonrasında Macaristan’da iktidara 
gelen ılımlı komünist lider aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) Leh Valesa

B) İmre Nagi

C) Josip Broz Tito

D) Enver Hoca

E) Aleksander Dubcek

ABD ve SSCB mücadelesini resmen başlatma

ABD’nin Batı Bloku liderliği için attığı ilk somut 
adım olma

Türkiye ve Yunanistan’a yönelik yardım içerme

Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisi ile il
gilidir?

A) Marshall Planı

B) Truman Doktrini

C) Berlin Buhranı

D) Nixon Kissinger Doktrini

E) Eisenhower Doktrini

Diğer sayfaya geçiniz.



28. Türkiye’de gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedeni ile 
aynı gerekçeyle açıklanır?

A) 26°D ve 45°D boylamları arasında yer alması

B) Dağlık ve engebeli bir ülke olması

C) Gölge yönünün her zaman aynı olması

D) Çizgisel hızın kuzeyinde daha az olması

E) Kutup yıldızının (Polaris) Türkiye’den görünüyor 
olması
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31. Göller oluşumlarına göre sınıflandırılır.

Buna göre aşağıdaki göllerden hangisinin oluşum 

özelliği yanlış verilmiştir?

A) Tortum — Heyelan set gölü

B) Salda -  Karstik göl

C) Manyas -  Tektonik göl

D) Köyceğiz -  Alüvyal set gölü

E) Nemrut -  Volkanik set gölü

j Deneme Sınavı - 1

Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlendirilerek 
gösterilen alanlardan hangisinde karstik şekillere 
daha fazla rastlanılır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) IV ve V E) I ve V

I. Sıcaklık farkı

II. Bitki kökleri

III. Canlılar

IV. Su

V. Dış kuvvetler

Ana kayanın biyolojik çözülme ile ufalanmasına 
yukarıda verilenlerden hangileri daha fazla katkı 
sağlar.

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) IV ve V E) II ve V

30. Kuzeydoğu Anadolu’da yer alan akarsuların yıl içinde 
debilerinin (akımları) en düşük olduğu mevsim kıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi
sidir?

A) Yağış rejimi

B) Yağış miktarı

C) Yağış biçimi

D) Engebeli olması

E) Yer altı suları ile beslenmeleri

33. Taşeli Platosu ile Silifke Ovası aynı yarımada da ol
masına rağmen yağış miktarları birbirlerinden fark
lıdır.

Bu durumun tem el nedeni aşağıdakilerden han
gisidir?

A) Bitki örtüsü

B) Jeolojik yapı

C) Toprağın yapısı

D) Yükselti

E) Enlem

C 2>  —Diğer sayfaya geçiniz.



34. Akdeniz iklimini en iyi yansıtan bitkilerden olan 
zeytinin Çoruh Vadisi’nde yetiştirilebilmesinin ne
deni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A) Kış mevsiminde yağışın fazla olması

B) Yaz mevsiminin kurak geçmesi

C) Sulama şartlarının elverişli olması

D) Kış mevsiminin ılık geçmesi

E) Karstik arazilerin varlığı
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35. Bir bölgede fizyolojik nüfus yoğunluğu ile aritmetik 
nüfus yoğunluğu arasındaki fark az ise o bölge için 
aşağıdaki yorumladan hangisi yapılabilir?

A) Yeryüzü şekilleri sade olan bir bölgedir.

B) Nüfus miktarı fazia olan bir bölgedir.

C) İklim şartlan elverişli bir bölgedir.

D) Orman alanları geniş bir bölgedir.

E) Az gelişmiş bir bölgedir.

36. Türkiye’de tenha nüfuslanan yerlerde;

I. litolojikyapı,

II. engebe,

III. yağış azlığı,

IV. ana yollardan uzak olma,

V. olumsuz kış koşulları 

gibi faktörler etkili olmuştur.

Buna göre, haritada harfler ile gösterilen tenha 
nüfuslu yerlerden hangisinde I. ve III. öncül birlikte 

etkili olmuştur?

A) E B) M C) A D)G E) P

Deneme Sınavı - 1

Mezra ve Kom gibi köyaltı yerleşmeleri yukarıdaki 
haritada taranarak gösterilen yerlerden hangisinde 
yaygın olarak görülürler?

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

38. Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından biride su
lama yetersizliğidir. Sulamanın yetersiz olduğu yerler
de iklime bağımlılık fazladır.

Buna göre, aşağıda verilen alanlardan hangisinde 
sulamanın yetersizliğine bağlı olarak üretimde dal
galanmalar daha belirgindir?

A) Doğu Karadeniz

B) Kıyı Ege deltaları

C) Ergene ovası

D) Çukurova

E) Kayseri yöresi

39. Sanayileşme turizmi olumsuz yönde etkiler.

Buna göre, aşağıda verilen körfezlerden hangisin
de sanayileşmenin turizme etkisi daha fazladır?

A) Edremit B) Aliağa C) Gökova

D) Antalya E) Güllük

Diğer sayfaya geçiniz.
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Haritada numaralandırılarak gösterilen termik 
santrallerden hangisinin yeri yanlış verilmiştir?

A)1 B) II C) III D) IV E) V

41. Aşağıda verilen kültür turizm merkezlerinden han
gisi Batı Anadolu’da yer almaz?

A) Efes

B) Sardes

C) Bergama

D) Afrodisias

E) Aziz Nikolaos Kilisesi

43. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin 2009-2019 arası dö
nemde dış satım ve dış alım değerleri verilmiştir.

(milyar dolar)

Dış alım Dış satım

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) 2009-2019 arası dönemde dış alım verilerindeki 
değişim dış satıma göre daha fazladır.

B) Verilen tüm yıllarda dış ticaret açığı yaşanmıştır.

C) Dış ticaret hacminin en fazla olduğu yıl 2013’tür.

D) 2013-2016 arasında dış alım azalmıştır.

E) 2019’da dış ticaret fazlası olmuştur.

42. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarımın genel
özelliklerinden değildir?

A) Sanayi için önemli bir ham madde kaynağı olması

B) Çalışan nüfusta sanayi ve hizmet sektöründen 
daha az paya sahip olması

C) Dış ticarette ihracatta ilk sırada yer alması

D) Cumhuriyetten günümüze tarımsal üretim ve çe
şitliğinin artmış olması

E) En geniş ekim alanlarına sahip ürün grubunun ta
hıllar olması

44. Aşağıdaki haritada bir hayvancılık faaliyetinin yoğun
laştığı iller verilmiştir.

Haritada gösterilen illerde yoğunlaşan hayvancılık 
faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kümes hayvancılığı

B) Arıcılık

C) İpek böcekçiliği

D) Tiftik keçisi yetiştiriciliği

E) Merinos koyunu yetiştiriciliği

<3>
Diğer sayfaya geçiniz-



45. Türkiye’nin GAP’tan sonra en büyük sulama projesi 
Konya Ovası Projesi’dir.

Aşağıda verilen illerden hangisi bu projede yer al
maz?

A) Niğde B) Yozgat C) Kırşehir

D) İsparta E) Aksaray
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49. Aşağıdakilerden hangisi Meclis başkan.n.n görev- 

lerinden biridir?

A) Seçimlerin yenilenmesine karar vermek

B) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil etmek

C) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

D) Cumhurbaşkanına vekâlet etmek

E) Bakanlan atamak
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46. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin ve işverenlerin 
çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için mey
dana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluştur?

A) Sendika

B) Konfederasyon

C) Vakıf

D) Dernek

E) Kooperatif

50. 1961 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler- 

den hangisi yanlıştır?

A) Hukuk devleti ilkesi ilk kez anayasaya dâhil edil- 

miştir.
B) Tali kurucu iktidar tarafından hazırlanmıştır.

C) Referandumla kabul edilmiştir.

D) Sosyal devlet kavramı anayasaya dâhil edilmiştir.

E) Temel hak ve özgürlükler ilk kez ayrıntılı olarak dü

zenlenmiştir.

47. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her
kesin Türk olarak kabul edilmesi, devletin temel 
ilkelerinden hangisini ifade eder?

A) Atatürk milliyetçiliği ilkesi

B) Sosyal devlet ilkesi

C) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi

D) Hukuk devleti ilkesi

E) Cumhuriyetçilik ilkesi

48. Ticaret hukuku, kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzen 

leyen hukuk kurallarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, ticaret hukukunun kap 

samında ver almaz?

A) Sigorta hukuku

B) Şirketler hukuku

C) Kıymetli evrak hukuku

D) Deniz ticareti hukuku

E) Borçlar hukuku

51. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel 
haklarından biridir?

A) Grev hakkı

B) Şikâyet ve dava açma hakkı

C) İkinci görev yapma hakkı

D) Gizli bilgileri ifşa etme hakkı

E) Toplu eylemde bulunma hakkı

52. Kamu düzeni; bozulduğunda kamu yararını olumsuz 
etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararı 
sağlanan düzendir.

Aşağıdakilerden hangisi, kamu düzeni öğelerinden
biri değildir?

A) Güvenlik

CÛ Dirlik ve esenlik

C) Genel sağlık

D) Genel ekonomi

E) Genel ahlâk

Diğer sayfaya geçiniz.



53. Olağanüstü durumlara özgü olarak idareye tanın
mış olan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstimval yetkisi

B) Kamulaştırma yetkisi

C) Yaptırım uygulama yetkisi

D) Zoıia yerine getirme yetkisi

E) Genel düzenleyici işlem yapma yetkisi

KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür

5 7 . 9 Nisan 2019’da Avrupa Konseyi Parlamenter Mec- 
lisi’nde yapılan oylama sonucunda Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev yapmaya 
hak kazanan Türk yargıç aşağıdakilerden hangisi

dir?

A) Necati Polat

B) Ayşe Işıl Karakaş

C) Saadet Yüksel

D) RızaTürmen

E) Esra Gül Dardağan Polat
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54. Jandarma Genel Komutanlığı aşağıdakilerden 
hangisinin bağlı bir kuruluşudur?

A) Genelkurmay Başkanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Adalet Bakanlığı

D) Cumhurbaşkanlığı

E) Millî Savunma Bakanlığı

58. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs 
danışma hattı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alo 156 B) Alo 184

C) Alo 186 D) Alo 187

E) Alo 188

55. Aşağıdakilerden hangisi G 7 ülkesi değildir? ^  “Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen göl aşağıdaki-

B) Almanya C) Fransa lerden hangisidir?

D) İngiltere E) Çin A) İznik gölü

B) Salda Gölü

C) BafaGölü

D) Eğirdir Gölü

E) Van Gölü

56. Leonardo Da Vinci’nin Mona Usa*sı ve eski Mısır,
Asya, eski Yunan ve Roma uygarlıklarının birçok 
örneğinin yer aldığı, dünyada en çok ziyaret edilen
sanat müzesi olarak kabul edilen, Fransa’da açı- 60. “ Paris’in Kalbi” olarak anılan Nötre Dame Katedrali 
lan ilk devlet müzesi olan müze, aşağıdakilerden aşağıdaki Fransız yazarlardan hangisinin romanına
hangisidir? ismini vermiştir?

A) Prado Müzesi A) Emile Zola

B) Loııvre Müzesi B) Alexandre Dumas

C) British Müzesi C) Honore De Balzac

D) Uffizi müzesi □) Gustave Flaubert

E) Metropolitan Sanat Müzesi E) Victor Hugo

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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I numaralı cümlede “ad aktarması” (Çin’in hâkimiyet altına 
alınması ile kastedilen orda yaşayan insanlar); II numaralı 
cümlede “kişileştirme” (Çin Seddi’nin yaşadığı savaşları 
silmeye çalışması); IV numaralı cümlede “güzel adlandır
ma” (vefat etmek); V numaralı cümlede “benzetme” (Teo
man zamanına benzer) yapılmıştır. Numaralı cümlelerde 
dolaylama örneği yoktur.

A, C, D ve E seçeneklerinde verilen deyimler ile cümleler 
birbiriyle uygundur. B seçeneğinde verilen deyim cümleye 
uygun değildir. B seçeneğinde geçen “üstüne alınmak” 
deyimi kendinin suçlandığını sanmak, söylenenlerden 
kendinin hedef alındığını düşünmek anlamını içerir. Cüm
lede geçen “Bu ne şıklık böyle!” ifadesi suçlama değil, 
beğenme ifade etmektedir.

Cevap D Cevap B

2. Verilen parçada, anlatılan edebiyatın belirlenmiş olan ka
lıplara girmediği vurgulanmaktadır. Bunun için edebiyatçı- 
lann istediği gibi eser üretebileceği, istediği bakış açısını 
getirip yazabileceği belirtilir. Yani bu parçaya göre ede
biyatçılar özgürdür, işte bu özgürlük bizi “yazara hareket 
alanı açma” seçeneğine götürür.

Cevap E

3. Parçanın son cümlesinde geçen “ iltifat” sözü “kötü söz” 
anlamında kullanılmıştır. Fakat bu sözcüğün gerçek an
lamı övgüdür. Dolayısıyla parçada geçen iltifat sözcüğü 
“anlatılmak istenen düşünceyi, alaylı bir biçimde, tersini 
belirterek anlatma" için kullanılmıştır.

Cevap C

5. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen açıklamalarla, ilgili ol
duğu numaralı sözcükler arasında kurulan ilişki doğrudur.
IV numarada verilen “kendine çeken” öbeğinin anlamı 
“hoşa gitmek, bir duyguyu içinde yaşamak, okumaktan 
zevk almak” gibi pek çok anlamı üstlenir. Buna göre D 
seçeneğinde verilen “cesaretlendiren, güçlendiren” an
lamlarını karşılamaz.

Cevap D

6 . A seçeneğinde verilen cümlede geçen “yaptık - 1 > yaptı
ğı, olduk - u > olduğu” sözcüklerinde ünsüz değişimi (ün
süz yumuşaması) olayı görülür, “k” sert ünsüzü yerini “ğ” 
yumuşak ünsüzüne bırakmıştır.

B seçeneğinde verilen cümlede geçen “tanıtmış - tır” 
sözcüğünde “ş” sert ünsüzünden sonra “t” sert ünsüzü 
gelmiştir yani ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi) olayı 
görülür.

C seçeneğinde verilen cümlede geçen “göstermiş - ti” 
sözcüğünde “ş” sert ünsüzünden sonra “t ” sert ünsüzü 
gelmiştir yani ünsüz sertleşmesi olayı görülür.

D seçeneğinde verilen cümlede geçen “kabul et- > kabul 
edildi” sözcüğünde ünsüz yumuşaması (ünsüz değişimi) 
olayı görülür.

E seçeneğinde verilen cümlede herhangi bir ses olayı 
yoktur.

Cevap E

C D
Diğer sayfaya geçiniz.
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7. I numaralı sözcük “kavra - m - ı - n - a" sırayla fiilden 
isim yapım eki, iyelik eki, kaynaştırma ünsüzü ve yönelme 
durumu eki almıştır. Bünyesinde hem yapım hem çekim 
eki kullanılmıştır.

II numaralı sözcük “ülke - miz - de” “-miz” birinci çoğul 
kişi iyelik eki almıştır.

III numaralı sözcük “ol - gun - laş - ir” sırayla fiilden isim 
yapım eki, isimden fiil yapım eki ve geniş zaman eki almış
tır. Sözcük yapım eki aldığı için türemiş yapılıdır.

V numaralı sözcük “baş - la - n - gıç" sırayla isimden fiil 
yapım eki, fiilden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki al
mıştır. Sözcük gövdeden türemiştir.

IV numaralı sözcük “fazla - dır” sadece bildirme eki al
mıştır.

Cevap D

8 . B, C, D ve E seçeneklerinde geçen “ İçin” edatı eklendi
ği cümlede “amaç” ilgisi oluşturmuştur. A seçeneğinde
ki “ için" edatı ise eklendiği cümlede “neden” ilgisi oluş
turmuştur. Seçeneklerde verilen “ için" edatlarının yerine 
“amacıyla” sözcüğünü getirdiğimiz zaman, anlam uygun
luğu olan cümlelerde amaç-sonuç ilişkisi kurarken anlam ; 
uygunluğunun olmadığı cümlelerde neden-sonuç ilişkisi jj 
kurar. !

Cevap A

9. A, C, D ve E seçeneklerinde ayraçla belirtilen yerlere, be
lirtilen noktalama işaretleri getirilebilir. A seçeneğinde alın
tı cümle tamamlandığı için “nokta" kullanılır. C seçeneğin
de özel adın üzerine gelen çekim eki olduğu için "kesme 
işareti” kullanılır. D seçeneğinde öğeye vurgu amacıyla 
“virgül” kullanılır. E seçeneğindeki cümle sıralı cümledir 
ve sıralı cümlenin herhangi bir yerinde noktalama işareti 
olduğu için cümleleri ayırmak için “noktalı virgül” kullanılır. 
B seçeneğindeki cümle soru cümlesi değildir. “Soru işa
reti” kullanılmaz.

Cevap B

10. I, III, IV ve V numaralı sözcük ve söz öbeklerinin yazımı 
doğrudur. II numaralı sözcüğün yazımı yanlış verilmiştir 
Sert ünsüzle biten bir sözcük üzerine ünsüzle başlayan 
bir ek aldığı durumlarda o ekin de sert ünsüzle başlaması 
gerekir. Bu kural sayılar içinde geçerlidir. “ 1854’de” değil, 
“ 1854'te” şeklinde yazılmalıdır.

Cevap B #

11. I, III, IV ve V numaralı cümlelerde tek yüklem ve fiilimsi 
ekiyle yapılmış yan cümleler bulunmaktadır. Bu yapıdaki 
cümleler girişik birleşik cümle özelliği gösterir.

I! numaralı cümlede “oluşur” ve “fazladır” sözcükleri yük
lem görevindedir. Bu yüklemler "ancak” bağlacı ile birbi
rine bağlanmıştır. Bu yapıdaki cümleler de bağlı cümle 
özelliği gösterir.

Cevap B

12. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen cümlelerin yüklem
lerinde “ -I, -n” ekleri olmadığı için bu cümleler edilgen 
çatı özelliği gösteremez. Dolayısıyla bu seçenekler elenir. 
C seçeneğindeki cümlede geçen “ karşılandı” sözcüğü 
yüklemdir ve “-n" edilgen çatı ekini almıştır. Bu cümle
nin öznesi "Birleşmiş Milletlerin Filistin kararı” öbeğidir 
ve bu öbek sözde özne durumundadır. Cümlede sözde 
özne varsa o cümle edilgen çatı özelliği gösterir. Cüm
lede özne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci bulunmaktadır. 
Cümlede nesne görevinde kullanılan sözcük olmadığı için 
cümle geçişsiz çatı özelliği gösterir.

Cevap C

4
Diğer sayfaya geçiniz.
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13. A seçeneğindeki cümlede geçen “etmenlerdi” sözcüğün
de yer alan “ -di” ek fiil eki, ismi yüklem yapmıştır. B seçe
neğindeki cümlede geçen “bölgeleridir” sözcüğünde yer 
alan “ -dir” ek fiil eki ismi yüklem yapmıştır. C seçeneğin
deki cümlede geçen “sestir” sözcüğünde yer alan “-tir” 
ek fiil eki ismi yüklem yapmıştır. D seçeneğindeki cümlede 
geçen “fazladır" sözcüğünde yer alan “ -dır” ek fiil eki ismi 
yüklem yapmıştır. E seçeneğindeki cümlede geçen “artı
yordu" sözcüğü “-yor" şimdiki zaman eki üzerine "-du” 
hikâye eki alarak basit zamanlı (çekimli) fiili, birleşik za
manlı (çekimli) fiil yapmıştır.

Cevap E

14. III numaralı sözcük “bu” kendinden sonra gelen ismi be
lirttiği için işaret sıfatıdır. IV numaralı sözcük “ve” önceki 
ve sonraki sözcükleri bağladığı için bağlaçtır. V numaralı 
sözcük “bunun” ismin yerine geçen bir sözcük olduğu için 
işaret zamiridir. I numaralı sözcük “olarak" “ -arak" zarf-fiil 
fiilimsi eki alarak zarf görevini üstlenmiştir. II numaralı söz
cükte “daha çok” kendinden sonra gelen sıfatı derecelen
dirdiği için üstünlük zarfı olarak kullanılmıştır.

Cevap A

15. I numaralı cümlede sel ve taşkınlar hakkında bilgi verildiği 
için bundan yola çıkılarak soru kökünde verilen cümlenin 
(selin oluşumundaki nedenler) I numaralı cümleden sonra 
getirilmesi en uygun olur.

Cevap A

16. II. cümlede kişilerin hangi sanat türünde oldukları, III. 
cümlede kişilerin hayat hikâyelerinin verildiği; IV. cümlede 
sanata bakış açılanna, sahne uygulamalarına ve eserle
rine yani üç özelliğe yer verildiği; V. cümlede literatür ta
ranıp yeni kaynaklardan yararlanıldığı ve güncel olduğu 
vurgulanmıştır. I. cümlede ise eserdeki kişilerin dünyadan 
ve ülkemizden seçildiği, sayıları, ilk eserlerden günümüze 
kadar olan dönemi incelediği ve önemini koruduğuyla İlgili 
dört özellik verilmiştir. Buna göre en kapsamlı I. cümledir.

Cevap A

17. Verilen cümlede geçen “yanımda oturan genç öğretmen” 
ifadesi, yolculuk yapan kişinin yolculuk sırasında yalnız 
olmadığını gösterir.

Cevap D

18. Verilen cümlede geçen “uyarlandığı öykünün metnine bire 
bir bağlı kalınmasa da” öbeğinden filmde öyküde anlatı
lanların dışına çıkıldığı anlaşılmaktadır.

Cevap E

19. IV. cümlede yapılan açıklamada bir durum belirtilmiş ve 
bu durumun sonucunda olanlar sıralanmıştır. Buna göre 
de bu durumun sonucuna istinaden, öncülde verilen so
nucun da getirilmesi düşüncenin akışına uygun olacaktır.

Cevap D

5
Diğer sayfaya geçiniz.
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20. Parçada verilen “Nüfusun büyüklüğü, artış hızı, alansal 
dağılımı ve özellikleriyle ilgili devletin çıkarmış olduğu ka
nunlar ve uygulamalara nüfus politikaları denir." bu cümle 
tanım cümlesidir ve bu cümlede sayıp dökmelere yer ve
rilmiştir. “ 1929’da beş ve daha fazla çocuğu olan ailelerin 
yol vergisinden muaf tutulması, 1930 yılında altı ve daha 
fazla çocuğu olan ailelere madalya verilmesi örnek veri
lebilir.” cümlesinde sunulan bir düşünce örnekle pekişti
rilmiştir. “1926 yıllı Türk Ceza Kanunu, kasten çocuk dü
şürmek ve düşürtmeyi suç saymış, 1936 yılında kanunun 
ilgili faslında yapılan değişikliklerle kısırlaştırma ve gebelik 
önleyici bilgileri yayma da yasak edilmiştir.” parçada söy
lenenler bu cümleyle sonuca bağlanmıştır.

Yerleşik bir düşüncedeki yanlışlıklarla ilgili bir açıklama 
yapılmamıştır.

Cevap C

23. Parçada verilen I. cümlede İstanbul'da oturan Rumlarla 
Batı Trakya’da oturan Müslümanların mübadele dışı tu
tulması kararının alındığı belirtilmiş. Bu karara V. cümlede 
dayanak olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla II ve V. cümle
lerin yerlerinin değiştirilmesi anlam bütünlüğünü sağlaya
caktır.

Cevap B

21. Parçada dilin toplumsal varlığımızı korumak için dil bi
lincinin geliştirilmesinin istenmesinden A seçeneğine; 
okuyanlara ya da dinleyenlere ne yapması gerektiğinin 
söylenmesinden E seçeneğine; parçadaki ilk cümleden C 
seçeneğine; “ulusal kimliğimizi yansıtan ayna gibidir” ifa
desinden D seçeneğine ulaşılabilir. Parçada örneklerden 
yararlanma yoktur.

Cevap B

22. Numaralı cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğun
da (I - V - II - IV - III) sıralaması ortaya çıkar. I. cümlede 
koyunun Türkiye'de en fazla beslenen hayvan türü olduğu 
ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde geliştiği 
belirtilmiştir. Buna göre devamında, anlam uygunluğu ve 
işlediği içerik bakımından V. cümle getirilmesi şarttır.

Cevap E

24. Parçadaki III numaralı cümlede “Bölgenin yer şekillerinin 
çok sade olması bölgede; ulaşımı kolaylaştırmış, tarım 
alanlarını genişletmiş, makineli tarımı geliştirmiş, akar
suların akış hızını ve enerji potansiyelini azaltmıştır.” ne- 
den-sonuç ilişkisi vardır. Akarsuların akış hızının ve enerji 
potansiyellerinin az olmasının nedeni bölgenin yer şekille
rinin sade olmasıdır.

Cevap C

25. Parçada verilen “Bölgenin güneyinde Sapanca, İznik, 
Manyas (Kuş) ve Ulubat gölleri vardır ve bu göller tektonik 
olaylar sonucu oluşmuştur." bu cümleden A seçeneğine; 
“ ...Güney Marmara ve Marmara Denizi kıyılarında Akde
niz iklimi...” bu ifadeden B seçeneğine; "Bölgenin yer şe
killerinin çok sade olması bölgede; ulaşımı kolaylaştırmış, 
tarım alanlarını genişletmiş, makineli tarımı geliştirmiş...” 
bu ifadeden C seçeneğine; “ ...ülkemizde ortalama yük
seltinin en az olduğu bölgedir...” bu ifadeden D seçene
ğine ulaşılabilir. E seçeneğinde verilen ifadeye ulaşılamaz. 
Bölgenin yer şekillerinin sade olması tarım alanlarını ge
nişletmiştir.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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26. Parçada verilen “ ...iki süper güç uzay yanşında karşı kar
şıya gelmiştir.” ifadesinden A seçeneğine; “ ...uzay yarı
şına pek çok ülke katılmış ve büyük bütçelerle uzay ça- 
lışmalan yapmışlardır." ifadesinden C seçeneğine; “Uzay 
araştırmalan ülkelerin gelişmişlik düzeyinde bir ölçüt 
olarak görülmüş hatta devletlerin iç ve dış politikalarında 
yaptıkları uzay çalışmalan bir propaganda aracı olmuş
tur." ifadesinden D ve E seçeneklerine ulaşılabilir. B seçe
neğinde verilen ifadeyle ilgili parçada bilgi verilmemiştir. 
İlk uzay aracını, SSCB uzaya fırlatmıştır.

Cevap B

29. Cumartesi 5. salonda gösterilen film Ingiliz yapımıdır. 
Pazar gösterilen Ingiliz yapımı film sayısı fazla olması ge
rektiğinden 2 . salonda gösterilen film de İngiliz yapımıdır. 
Cumartesi 4. salonda gösterilen film de Alman yapımıdır. 
Buna göre pazar günü 5. salonda Alman filmi gösterildi
ğinden cumartesi günü Ingiliz filmi gösterilmek zorunda- 

dır.

Cevap E

27. Parçada geçen “özellikle bu dönemde iki süper güç uzay 
yanşında karşı karşıya gelmiştir.” ifadesinden A seçene
ğine; “SSCB’nin 1957’de ilk uzay aracı Sputnik’i uzaya 
fırlatmasının ardından bu gelişmeyi bir yıl sonra Ameri
ka’nın NASA’yı (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) kurarak 
ilk uzay uydusunu uzaya göndermesi izledi. 1961'de Rus 
Kozmonot Yuri Gagarin Vostok-1 uzay aracı ile ilk kez 
uzaya giden insan olurken ABD 1969’da bu gelişmeye 
karşılık vermiş, Astronot Neil Armstrong’u aya indirmeyi 
başarmıştı.” ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir. Parça
dan geçen “soğuk, önemli” sözcükleri niteleyici kelimeler
dir. “Ele geçirmek” ifadesi deyimdir. Parçanın anlatımında 
“tanık göstermeye” yer verilmemiştir.

Cevap C

1 2 3 4 5

Cumartesi

Alman Anim. Epik Western

İngiliz Aşk
Bilim
Kurgu

Pazar

Alman Epik Anim.

İngiliz
Bilim
Kurgu

Western Aşk

Alman; 2 animasyon, 2 epik, 1 western

İngiliz; 2 bilim kurgu, 2 aşk, 1 western

Tabloya göre cumartesi 2. salonda epik türde film gös-

terilmiştir. 

Cevap C

1 2 3 4 5

Cumartesi

Alman Anim. Western Epik

İngiliz Aşk
Bilim
Kurgu

Pazar

Alman Epik Anim.

İngiliz Western
Bilim
Kurgu

Aşk

Pazar günü gösterilen İngiliz yapımı film sayısı cumartesi 
gösterilenden fazla olduğu için cumartesi 2. salonda Al
man yapımı western film gösterilir. İngiliz yapımı western 
filmi pazar günü 2 . salonda gösterilemeyeceği için (aynı 
tür filmler aynı salonda gösterilmez) 1. salonda gösteril
miştir. Dolayısıyla cumartesi animasyon filminin gösteril
diği salonda bilim kurgu gösterilmez, western gösterilir.

Cevap C

O ' Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Genel Yetenek Genel Kültür Denem* Sınavı - (

31.
1 22 

-  5 7
1 22 
5 '  7 

- L  + ±  /7  + 15
15 7 \ 7 15

2  22 
_ 5~ 7

5x + ̂ _  5X + 1 5X + 1(5^ — i)
35. 5- : --5;------- 120 ^  ^ -----11-

22
7-15

1  22  7 # 3
5 7 4 22

2x + 2

Cevap B

■2x + 2

. 5~x_1 24 = 120 

5_x_1 = 51 

- x - 1 = 1  

x = - 2  bulunur.

= — bulunur.
4

Cevap B

32. 3 +

33.

2 +
0,2
0,4

= 3 +

Cevap B

= 3 +

2 + 36.

= 3 + 2 

= 5 bulunur.

V3Ö + 2VT0 = 4 w ( İ3 + 2 )  
V2Ö + VÎ5 45(2 + 43 ) 

= 42  bulunur.

A B C

x___ Ş9_
3 - 6 2

KLMNP

9-ABC
3-ABC

3*62 sayısı 9 İle tam bölüneceğinden 3762 olmalıdır.

3762
= 418 = ABC olacaktır.

9
418 

x 39 
3762 

+ 1254 
16302

Buradan K + L + M + N + P = 1  + 6 + 3 + 0 + 2 = 12 
bulunur.

Cevap C Cevap A

34. 312- 6 6

38- 2 4 2

Cevap D

312-(2-3)6

38-(23-3f

312- 26-36 

38 - 2 6-32

_ 36(36 - 2 6) 

32(36 - 2 6) 

= 34

= 81 bulunur.

37. b2 • c < 0 => c < 0  olmalıdır.

0 < a - b  =* b < a  olmalıdır.

0 < a2 • b => b > 0  olmalıdır.

O hâlde c < b < a bulunur.

Cevap D

Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

39.

x - y
x.y

y - x
x.y

ise mutlak değerli bir 

y - x
ifade negatif olamayacağından > 0 olmalıdır.x.y

(x*y olduğundan ifade O’a da eşit olamaz.)

J L > 0
x.y x-y x-y

- - - > 0  
x y

— > — bulunur. 
x y

I — > — ifadesi her zaman doğrudur.
' x y

II. x pozitif, y negatif iken ~  ~  ifadesi sağlanır. Dola-x y

yısıyla — > 0 ifadesi her zaman doğrudur diyemeyiz.

1 1 ■ -
III. x ve y’nin her ikisi de pozitif iken —- > ifadesi sağ-

a y

lanabilir.

Dolayısıyla x + y < 0 ifadesi her zaman doğrudur diye
meyiz.

Cevap A

A „ •—  = 4 ise 
C

A = 4 ve C = 1 

veya

A = 8 ve C = 2 ’dir.

B c •— = 5 ise

B = 5 ve D = 1 olmalıdır.

Farkları 64 olan AB ve CD sayıları 85 ve 21 olur. 

Buradan AB + CD = 85 + 21 =106 bulunur. 

Cevap C

40. x2 görülen yerlere x + 3 yazacağız. 

x7 = x2 • x2 • x2 • x 

= <x + 3)(x + 3)(x + 3) • x 

= (x2 + 6x + 9)(x2 + 3x)

= (x + 3 + 6x + 9)(x + 3 + 3x)

= (7x + 12)(4x + 3)

= 28x2 + 69x + 36 

= 28(x + 3) + 69x + 36 

= 97x + 120 bulunur.

Cevap D

41. a2 • b3 + b2 * c5 ifadesinin tek sayı olabilmesi için b tek 
olmalıdır, a çift ise c tek veya a tek ise c çift olur.

Deneme Sınavı - 1

a b

Tek

Tek

c

Tek

Çift

1. durum Çift

2. durum Tek
I. Her iki durumda da a + b + c çift sayıdır.

II. Her iki durumda da en az bir çift sayı bulunduğundan
a • b ■ c çift sayıdır.

III. b kesinlikle tek sayıdır.

Cevap E

42. a = 7 ve b = 4 yazalım.

7 A 4  = 3 7 + 2- 4 —2 -(4A 7) 
x y

x + 2y = 29 elde edilir.

a = 4 ve b = 7 yazalım.

4 A 7  = 3 4 + 2 7 - 2 - ( 7 A 4 )  
y x

y + 2x = 26 elde edilir.

x + 2y = 29

- 2/ y +  2x = 26

-3x = -23
23 bulunur.

Cevap A

43. n çift ise

(fof)(n) = f(f(n)) = f(2n + 3) olur. 

2n + 3 tek olduğundan; 

f(2n + 3) = 5 • (2n + 3) -  3 

= 10n + 12 olur.

10n + 12 = 27=>10n = 15

n = — tam sayı olmaz. 
2

n tek ise

(fof) (n) = f(f(n)) = f(5n -  3) olur. 

5n -  3 çift olduğundan; 

f(5n -  3) = 2 - (5n -  3) + 3 

f(5n -3) = 10n-3o lu r.

10n -  3 = 27 =* 10n = 30

=* n = 3 bulunur.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Başlangıçtaki kiraz sayısı 5x, erik sayısı 4y olsun.

5x + 4y= 108 olur.

Kirazlann 5x J- = 2x ’i yenildiğinde 5x -  2x = 3x kiraz,

eriklerin 4y ■ ~  = y ’si yenildiğinde 4y -  y = 3y erik kalır.

3x = 3y => x = y olur.

5x + 4y = 108 => 5x + 4x = 108 

=>9x = 108 

=* x = 12 olur.

Başlangıçtaki kiraz sayısı 5x = 60 bulunur.

Cevap D

45. Arka arkaya gelen her dört bölmedeki sayıların toplamı
nın eşit olabilmesi için her dört bölmede bir sayılar tekrar 
etmelidir.

y = 17, x = 20 ve b = 5 olur. 

a + x + y + b = 56=>a + 20 + 17+5 = 56 

=> a = 14 olur.

Buradan a + b = 14 + 5 = 19 bulunur. 

Cevap A

46. Başlangıçtaki kitap fiyatı 100x olsun. Bu durumdaki KDV 
miktan 8x olur. Kitaba %20 zam yapıldığında 120x olur.

6 8
Bu durumda KDV miktarı -------= 9,6x 'tir.

ytâ
5

80 kuruş = 0,8 TL olduğundan

9,6x -  8x = 0,8 => 1,6x = 0,8

1
=> x =

İlk satış fiyatı 100x = 100 — = 50 TL bulunur. 

Cevap C

47. Fıstığın alış fiyatı 10x ise fındığın alış fiyatı 20x'tir. Fıstığın 
150satış fiyatı 10x 15x olacağından bademin alış fi

yatı 15x * 2 = 30x’tir. Fındığın satış fiyatı 20x = 30x,

150bademin satış fiyatı 30x------ = 45x ’tir.100
Alış Satış Kâr

Fıstık 10x 15x 5x

Fındık 20x 30x 10x

Badem 30x 45x 15x

8 * 5x + 6 • 10x + 2 ■ 15x = 260 

130x = 260 

x = 2 ’dir.

Fındığın kilogram alış fiyatı 20x = 20 • 2 = 40 TL, fıstığın 
kilogram satış fiyatı 15x = 15 • = 30 TL’dir.

4 0 - 3 0  = 10 bulunur.

Cevap B

48. Dolduran musluk sayısı x, boşaltan musluk sayısı 16 -  x 
3...olsun. Havuzun —’ü doldurulacaktır.
4

(16 -x )  5 = |
1 1V —  —

40
A —  '*

60
(3) (2)

/ 3 x -
)*■!

5x — 32 = 18 => 5x = 50

=> x = 10 bulunur.

Cevap C

49. Pist 20x olsun. Ayhan 20x — = 15x koştuğunda, Mazhar

2
2°x j  = 8x koşmuştur. Ayhan koşuyu tamamladığında

20x koşmuş olur. Aynı süre içinde alacaklan yollar doğru 
orantılı olduğundan

Mazhar 

8x 

?

Avhan

15x

20x

? 15X = 8X 20x

o 32x I? = —  olur.

32x

Yani tüm yolun - 3 -  = |? -  = - ^ ’¡ni almıştır. 
¿UX oO 15

Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.
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50. Kurul başkanı matematik öğretmeni olursa ( 7 j  = 7 farklı 

şekilde seçilir. Kalan 6 matematik öğretmeninden 1 üye 

( 1 ). 5 fizik öğretmeninden 1 üye ( ® j  farklı şekilde seçi

lir.

= 210 ’dur.[ \ n >
Kurul başkanı fizik öğretmeni olursa ( ^ ) = 5 farklı şekilde 

seçilir. Kalan 4 fizik öğretmeninden 1 üye ( *  j ,  7 mate

matik öğretmeninden 1 üye ^ 7 j  farklı şekilde seçilir.

Buradan 210 + 140 = 350 bulunur.

Cevap B

51.

I. 1 + 2  + ... + 10 = ^  ^  = 55 onlu bir sayıdır ancak

10’un tam katı değildir.

II. En küçük onlu sayı 1 + 2 + ... + 10 = 55’tir.

III. 1 + 2 + ...+ 10 = 55

2 + 3 + ...+ 11 = 65

3 + 4 + ... + 12 = 75

Onlu sayılar arasındaki fark 10’dur.

Cevap C

52. Birinci grafikteki sayılar 30 ile sadeleştirilerek mavi 3x, ye
şil 4x ve sarı 5x, ikinci grafikteki sayılar 60 ile sadeleştiri
lerek mavi 3y, yeşil y ve san 2y seçilir.

Toplam yeşil boya 4x + y ve toplam kanştm miktan 
12x + 6y’dir.

4x + y f f )1
12x + 6y yQÖ5

20x + 5y = 12x + 6y 

8x = y olur.

1. karışımdaki toplam boya miktarının 2 . karışımdaki top-
12x 12x 1

lam boya miktarına oranı —— -  ^ Q~ -  ~r bulunur.3 6y 6 8x 4

Cevap B

53. 5x + 2y = 470 

-2 /  4x + y = 340

5x + #  = 470 

+ - 8 x - # = - 6 8 0

-3x = -210 m x = 70 ve y = 60tır.

Mavi boya miktan 3x + 3y = 3 -7 0  + 3*60  

= 390 bulunur.

Cevap D

54. 27

93

27

= (2 7 -2 5 )+  ( 3 6 - 2 7 ) =  11

= (93-81) + (1 0 0 -9 3 )=  19 
___2

93 = 1 1 + 1 9  = 30 bulunur.

Cevap B

55. Verilen kurala dikkat edilirse aslında [A j  sayısının A’dan 
büyük en küçük tam kare sayı ile, A’dan küçük en büyük 
tam kare sayının farkı olduğu görülecektir.

Tam kare sayılar ardışık tek doğal sayıların toplamı biçi
minde yazılabileceğinden

1 + 3 + 5 + ... + 37 = 192 = 361

1 + 3 + 5 + ... + 39 = 202 = 400’dür.

Yani araianndaki fark 39 olan tam kare sayılar 361 ve 
400’dür. O hâlde A en az 362 ve en çok 399 olur. Toplanı
lan 362 + 399 = 761 bulunur.

Cevap C

56. Araianndaki fark tam kare olan en küçük üç basamaklı iki 
tam kare 144 ve 169’dur.

eşitliğini sağlayan en küçük üç basamaklı A sayısı 145tir. 
Rakamlan toplamı 1 + 4 + 5 = 10 bulunur.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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ABC -  ACD’dir.

AD AC _6_
10

10
| AC | | AB(

=> 36 + 6x = 100 

=* 6x = 64 

32x = —  birim bulunur. 
3

Cevap E

59. 2|AE| = 3|DE| ~  |AE| = 3k

|DE| = 2k’dır. 

|AB| = 2|DC| «  |AB| = 2m 

|DC| = m'dir.

D m C

2m 7m |EF| = m + _  = _ t,r.

A(EFCD) (m +
7 m \
5 /

A(ABFE) 3 K - ( ^ L  + 2m) 3

12jrf
5

17pti

17
bulunur.

Cevap C

58.

m(ADB) + 18 = 44 => m(ADB) = 26° dir. 

m(FB) = = 26 -2  = 52° 

m(DC) = 44 ■ 2 = 88° dir. 

m(DF)= 1 8 0 - 5 2 - 8 8  = 40° dir.

Buradan x = 

Cevap B

m(DF) 40 OAO , .— i— -  = —  = 20 bulunur. 
2 2

y = - x v e y - x = 1 6  ortak çözülürse 

y + y = 16 

y = 8

x = - 8 ’dir.

Yani kesişim noktaları ( - 8 , 8)’dir.
1 &. 8

Taralı alan —-— = 64 birimkare bulunur.

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Tanrı tarafından “kut" 
ile beraber verildiğine inanılan iktisadi güce “ülüş” denir. 
Ülüş ile bolluk ve bereketin de arttığına inanılmıştır. So
ruda bulunan diğer seçeneklerin anlamları şu şekildedir: 

Tutuk: Askeri vali.

• Orun: Kurultay mensuplarının oturma düzenini ifade 
eden hiyerarşik düzen, makam.

Yelme: Keşif seferi.

Savga: Haraç.

4. Maarif Nezaretince Osmanlı Beyliği'nin bağımsızlık tarihi
ni bulmakla görevlendirilmiş, araştırmaları neticesinde 
“ 1299" yılını tespit etmiş “Tarih-i Osmani Encümeni" ku
rucu üyesi “Efdaledddin Bey”dir. Efdaleddin Bey, Beyâtî 
Haşan b. Mahmud, "Câmi’i Cem Ayin" adlı eserindeki 
kayıttan hareketle uç gazilerinin Osman Bey’İ 1299’da oy 
birliğiyle resmî bir törenle başa getirdiklerini, el öpme ve 
kımız ikramının yapıldığını ifade etmiştir.

Cevap A

Cevap B

2. Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey, Abbasi Halifesini 
Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardığı için kendisi
ne “Doğu’nun ve Batı’nın Sultam” ile “Rükneddin” unvan
ları verilmiştir. Tuğrul Bey, Büveyhoğullarının Bağdat’taki 
hâkimiyetine son vermiştir. “Bağdat Fatihi” lakabına sa
hiptir.

Cevap C

5. Çelebi Mehmet zamanında dinî, siyasi nitelikte meydana 
gelen ve ülke güvenliğini olumsuz etkileyen isyanın adı 
Şeyh Bedrettin İsyam’dır. Şeyh Bedrettin, Musa Çefe- 
bi’nin kazaskeridir. “Varidat” eseriyle ünlüdür. Çıkardığı is
yan, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in desteğiyle hız
lıca yayılmıştır. İsyan bastırılmış, Şeyh Bedrettin 1420’de 
idam edilmiştir.

Cevap D

3. Soruda bulunan yazar ve eser eşleştirmelerinden C se
çeneği yanlıştır. Kitabül Cebr vef Mukabele adlı eseri ‘ Ha- 
rezmi” yazmıştır. Biruni, “£/ Asarüi Bakiye” ve “Hint Tarihi 
adlı eserleri yazmıştır.

Cevap C

6. Osmanlı Devleti’nde nüfus ve gelir tespiti için tımar sis
teminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayıma “tahrir” 
denir. Sayım ile belirlenen gelir, maaş ve gelir olarak tah
sis edilmiştir. Tahrir, kamu hizmetlerinin karşılanmasını 
kolaylaştırmıştır.

Tereke, miraslara ait kayıtların tutulduğu defterlerdir.

Esham, I. Abdülhamit zamanında uygulamaya soku
lan iç borç senetleridir.

Zeamet, geliri orta düzeyli bürokratlara maaş olarak 
tahsis edilen dirlik topraklarıdır.

Paşmaklık, geliri hükümdarın, eş ve çocuklarına bıra
kılan mirî topraklardır.

Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.
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7. İlmiye sınıfına mensup kişiler arasında vakanüvis (resmî 
tarih yazarı) bulunmaz. Vakanüvis, “kalemiye” sınıfına 
mensuptur. İlmiye sınıfında bulunan diğer kişiler arasın
da kazasker, müftü, padişah hocası, kassam, vaiz, imam, 
müezzin, hacegan bulunur.

Cevap E

8 . Sorudaki gelişmeler “ II. Murat" zamanında yaşanmıştır. 
Bu dönemde alimler Türkçe yazışma konusunda teşvik 
edilmiştir. Yazıcızade Ali, Molla Arif, Şeyhi, Mercimek Ah
met dönemin Önemli kültür insanlarıdır.

Cevap C

11 OsmanlI Devleti’nde bir azınlığın ilk defa ayncalık elde et
tiği anlaşma “Edirne” değil, “Bükreş"tir. Bükreş Antlaşma
sı ile Sırplar ayncalık elde ederken, Edirne Antlaşması İle 
Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştır.

Cevap E

12. Serkan Aksoy’un tahtaya yazdığı konu başlığı Kınm Har-
bi’dir. Serkan Hoca, tahtaya yazı yazmadan önce “Kutsal 
Yerler Meselesi"nden söz etmiştir. Kutsal Yerler Meselesi, 
Kırım Harbi’nin sebeplerindendir.

Cevap A

9. Osmanlı Devleti’nin siyasetname niteliğindeki ilk eseri 
ofan “Kenzü’l-kübera ve Mehekkü’! Ulemâ”nın ve Me- 
hekkü’l Ulemâ’nın yazarı Şeyhoğlu Mustafa’dır. Soruda 
bulunan diğer kişiler siyasetname niteliğindeki diğer bazı 
eserlerin yazarlarıdır.

Cevap A

13. “Millî sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür.” cüm
lesinde Millî Mücadele’nin halktan alınacak güçle yapı
lacağına dair bir ifade bulunmamaktadır. “Vatan toprağı” 
olarak Türk nüfusunun hâkim olduğu yerler gösterilmiştir. 
Diğer seçeneklerde bulunan: “milletin azim ve karan” , 
“meclisin açılması”, “irade-i milfîye” , “belediye meclisleri, 
ulusal kongre” ifadeleri Millî Mücadele’nin halktan alına
cak güçle yapılacağını gösterir.

Cevap E

10. Soruda özellikleri verilen antlaşmanın adı “Karlofça”dır. 
Antlaşma, İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğu ile ya
pılmıştır. Avusturya, Venedik, Lehistan ve Osmanlı Devleti 
tarafından imzalanmıştır. Rusya antlaşmanın müzakerele
rinde bulunsa da imza yetkisi olmadığı için antlaşmada 
imzası bulunmamaktadır. Karlofça’da “masabaşı diplo
masisi” uygulanmıştır. Rusya iie ayrıca “ İstanbul Antlaş
ması” yapılmıştır.

Cevap C

14. “Türkçülüğün Esaslan” adlı kitabın sahibi, Diyarbakır 
milletvekili, Hâkimiyet-i Millîye, Yeni Gün ve Cumhuriyet 
gazetelerinin yazarı Ziya Gökalp’tir. Ziya Gökalp’in diğer 
önemli eserleri arasında uTürkleşmek, İslamlaşmak ve 
Muasırlaşmak” , “Yeni Hayat” , “Türk TöresT, “Kızıl E/ma", 
bulunur.

Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.



15. Seçeneklerde yer alan isimlerden son Osmanl, Mebusan 
Meclisi Başkanlığı yapan kişi Reşat Hikmet Bey’dir.

Cevap C
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16. İstiklal Yolu: İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara yer
leşim ̂ yerlerini kapsar, öğrenciler arama motoruna “Sa
karya yazmaları hâlinde yanlış bir arama yapmış olurlar.

Cevap E

17. “Kalpaklılar*' adlı eser ‘Tarık Buğra”nın değil, Samim Ko- 
cagöz ündür. Tank Buğra, “Küçük Ağa’’ adlı romanıyla 
ünlüdür.

Cevap D

18. “Her iki taraftan birinin tanımadığı devletler arası anlaş
mayı diğeri de tanımaz.” hükmü Sovyet Rusya’nın Sevr 
Antlaşması’nt tanımayacağını gösterir. TBMM, Sevr’i tanı
madığı için Sovyet Rusya’da Sevr’i tanımayacaktır. Güçlü 
çeldirici olan A seçeneğidir. Sevr Antlaşması, Osman
lI Devleti ve Rusya arasında yapılmamıştır. Bu sebeple 
Sevr’i ilgilendirir bir madde değildir.

Cevap C

19. Lozan Barış Görüşmeleri’nde Boğazlarla ilgili görüşme
lere Sovyet Rusya, Bulgaristan ve İngiltere devletlerinin 
tümü katılmıştır. Sovyet Rusya ve Bulgaristan yalnızca 
Boğazlarla ilgili görüşmelerde, İngiltere ise Lozan’daki 
tüm görüşmelerde bulunmuştur.

Cevap E

Deneme Sınavı -1

20. Türkiye ve İngiltere arasında 19 Mayıs 1924’te yapılan 
Haliç Konferansı “Musul Sorunu”nun çözümüne yönelik 
olarak toplanmıştır. Sorunu, Türkiye adına Fethi Okyar 
müzakere etmiştir.

Cevap B

21 . “Sandler Raporu” , Hatay Sorunu (Sancak Meselesi) se
bebiyle Milletler Cemiyeti raportörü Sandler tarafından 
hazırlanmış uluslararası bir belgedir. Sandler Raporu’nda, 
İskenderun’a özerklik verilmesi ve bu durumun Fransızlar
ca denetlenmesi kararı alınmıştır. Mustafa Kemal, Hatay 
konusundaki görüşlerini “Asım Us’’ imzasıyla beş’ maka
leden oluşan bir yazı dizisi ile Kurun (Vakit) Gazetesi’nde 
yazmıştır.

Cevap B

Diğer sayfaya geçiniz.
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22. Devletçi ekonomi: Devletin sanayi alanındaki yatınmla- 
ra öncülük etmesini ifade eder bir kavramdır. Resimden, 
devlet ve ekonomi arasındaki ilişkinin niteliğini anlamak 
mümkün değildir. Resimdeki pankartta : MCumhuriyet"in 
ilanına ait yazı bulunmaktadır. Bu yazıdan harf inkılabı ol
duğunu da anlamak mümkündür. Yine resimde “şapkalı” 
kişilerin bulunması da şapka inkılabı olduğunu gösterir. 
Resimde bulunan bayraklar halkta milfî duygulann geliş
tiğini gösterir.

Cevap E

25. Lenin Dönemi’nde, NEP (Novaya Ekonomiçeskaya Politi- 
ka-Yeni Ekonomi Politikası) uygulanmıştır. Bu kapsamda 
Özel mülkiyete ve yabancı sermayeye kısıtlı da olsa imkan 
tanınmıştır. Çiftçilere ürünlerini pazarlama imkânı veril
miştir. Devlet federatif şekilde teşkilatlandınlmıştır. Ticari 
işletmeler “Nepmen” denilen iş adamlanna bırakılmıştır. 
Duma Meclisi, Lenin Dönemi’nde kapatılmıştır. Duma 
Meclisi, 1905 Devrimi sonrasında açılmıştır. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise Stalin tarafından uygulanmıştır.

Cevap A

23. özellikler ve seçenekler eşleştirildiğinde Rauf Orbay dışa
rıda kalır. Rauf Orbay, Mondros Ateşkesi’ni imzalamıştır. I. 
Balkan Savaşı'nın Hamidiye Kahramanı’dır. Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularındandır.

Atatürk Dönemi'nin son başbakanı: Celâl Bayar 

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk meclis başkanı: Fethi Okyar 

Atatürk Dönemi’nin son Dış İşleri Bakanı: Tevfik Rüştü 
Aras

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Diyanet İşleri Başkanı: Rı
fat Börekçi

Cevap D

26. İşçi eylemleri sonrasında Macaristan’da iktidara gelen 
ılımlı komünist lider İmre Nagi’dir. Soruda bulunan diğer 
liderlerin başında olduğu devletler şu şekildedir:

Leh Valesa -  Polonya

Josip Broz Tito -  Yugoslavya

Enver Hoca -  Arnavutluk

Aleksander Dubcek -  Çekoslovakya

Cevap B

27.
24. Anıtkabir’in mimarları Orhan Arda ve Emin Onat’tır. 

Cevap A

ABD ve SSCB mücadelesini resmen başlatma, ABD’nin 
Batı Bloku liderliği için attığı ilk somut adım olma ve Tür
kiye ve Yunanistan’a yönelik yardım içerme özellikleri Tru- 
man Doktrini’nindir. Truman Doktrini ile Türkiye, Batı Gü
venlik Sistemi’ne dâhil olmuştur. Yunanistan’da ise Batı 
yanlısı EDES hareketi İktidara gelmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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28. Türkiye’de gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması 
yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almasının sonucudur.

A) 26°D ve 45°D boylamlan arasında yer alması (Boylamın 
sonucu)

B) Dağlık ve engebeli bir ülke (Göreceli konumun sonucu)

D) Çizgisel hızın kuzeyinde daha az olması (Kuzey yarım 
kürede olmasının sonucu)

E) Kutup yıldızının (Polaris) Türkiye’den görünüyor olması 
(Kuzey yanm kürede olmasının sonucu)

Gölge yönünün her zaman aynı olması (her zaman kuzey 
olması) yengeç dönencesinin kuzeyinde olmasının sonu
cudur.

Cevap C

29. Haritada işaretli olanlardan I numaralı merkez (Teke Plato
su) ile II numaralı merkez (Obruk Platosu) kalkerli kayaçla- 
nn yaygın olduğu karstik topografyalardır. Karstik şekillere 
bu atanlarda daha çok rastlanılır.

Cevap A

31.
A) Tortum -  Heyelan set gölü

B) Salda -  Karstik göl

C) Manyas -  Tektonik göl

D) Köyceğiz -  Alüvyal set gölü

doğru eşleşmelerdir. Nemrut gölü dünyanın ikinci Türki
ye’nin en büyük krater gölüdür. Bir set gölü değil volkanik 
çanak gölüdür.

Cevap E

32. Bitki kökleri ve toprak altında yaşayan canlı organizmala- 
nn salgılanyla, topraktaki canlı artıkları olan organik mad
delerin parçalanmasıyla, organik asitlerin ve humusun 
etkisiyle oluşan çözülmeye biyolojik çözülme denir.

Cevap B

30. Kuzeydoğu Anadolu’da kış mevsimde sıcaklıkların duşuk 
olmasına bağlı olarak yağış biçimi çoğunlukla kar ır. 
lar ilk etapta erimeyip toprakta kaldığı için u önem 
akarsulann debisi düşer. İlkbahar sonu yaz başlarında 
kar erimeleri ile beslenen akarsulann debileri artar.

Cevap C

33. Yağış için gerekli olan temel şart soğumadır. Aynı yanm 
ada da yer almalarına rağmen Taşeli Platosu yükseltisi 
fazla olduğu için yağışında fazla, Silifke Ovası ise delta 
ovası olduğu için yükseltinin az ve yağış miktan Taşeli 
Platosu’na göre daha azdır.

Cevap D

Diğer sayfaya geçiniz.



34. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makilerdir. Bir maki olan 
zeytin, Akdeniz iklim özelliklerine bağlı olarak kış ılıklığı İs
ter. Çoruh vadisi derin bir vadi özelliği gösterdiği için mik- 
roklima iklim alanıdır. Buna bağlı olarak kış ılıklığı yaşar

Cevap D
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35. Fizyolojik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun, tanm alanla
rına bölünmesiyle bulunur.

Antmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun, yüz ölçümü
ne bölünmesiyle bulunur.

Yüzey şekilleri sade olan bir bölgenin tanm alanları yüz 
ölçümüne yakın olacağı için bu iki yoğunluk birbirine ya
kın sonuçlar verir.

Cevap A

36. Tuz gölünün güneyi (P) Türkiye’nin en az yağış alan yöre
sidir. Ayrıca arazinin litolojik yapısının (kayaç yapısı) kars- 
tik olmasıda tenha nüfuslanmasına neden olmuştur.

Cevap E

37. Mezra ve Kom Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak 
görülen temelde hayvancılık faaliyetlerinin ön planda ol
duğu geçici köyaltı yerleşmeleridir.

Cevap A

38. Kayseri yöresi, dışında kalan yerler yağışın fazla veya su
lama şartlarının elverişli olduğu alanlardır. Bu yüzden üre
timde dalgalanmaların daha az olduğu yerlerdir.

Cevap E

Denem* Sınavı - f

39. Aliağa körfezi; İzmir’in kuzeyinde yer alan petrol rafinerisi, 
gemi söküm tesisi, demir-çelik sanayisi gibi ağır sanayi 
olan Aliağa ilçesine yakın olduğu için verilen diğer kör
fezlerden daha çok sanayileşmenin turizme etkisi bulun
maktadır.

Cevap B

40.

I. Soma - Manisa

II. Ovaakça - Bursa

III. Hamitabat - Kırklareli

IV. Çatalağzı - Zonguldak

doğru verilmişken, Afşin Kahramanmaraş’ta bulunur. 

Cevap E

Diğer sayfaya geçiniz.
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41. Veri ten merkezlerden;

Efes ve Bergama İzmir’de,

Sardes Manisa'da,

Afrodisios Aydın’da yer alır.

Aziz Nikolaos Kilisesi Antalya’nın Demre ilçesinde yer alır. 

Cevap E

45. Türkiye'nin GAP’tan sonra en büyük sulama projesi Kon

ya Ovası Projesi’dir.

Bu projede yer alan iller; Konya, Karaman, Niğde, Nevşe
hir, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat tır.

Cevap D

42.

A) Sanayi için önemli bir hammadde kaynağı olması

B) Çalışan nüfusta sanayi ve hizmet sektöründen daha 
az paya sahip olması

D) Cumhuriyetten günümüze tanmsal üretim ve çeşitliği
nin artmış olması

E) En geniş ekim alanlanna sahip ürün grubunun tahıllar 
olması

tanm için doğru bilgilerdir. Fakat Türkiye’nin ihracatında
ilk sırada yer alan ürünler daha çok sanayi ürünleridir.

Cevap C

43. Dış ticaret fazlası; dış satımın (ihracat), dış alımdan fazla 
olması durumudur. Verilen yıllarda Türkiye sürekli dış tica
ret açığı olan bir ülke görüntüsündedir.

Cevap E

44. Kümes hayvancılığı üretim tüketim ilişkisine bağlı olarak 
büyük şehirlerin çevresinde yoğunlaşmıştır. Türkiye de 
kümes hayvancılığında ilk sırada yer alan iller Mamsa, Ba- 

lıkesir, Sakarya ve Bolu’dur.

Cevap A

46. Sendika, çalışanların sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını 
korumak, sorunlannı çözme amacı ile kurulmuş ekonomik 
öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenme
lerinden bağımsız örgütlerdir. Sendika en az 7 işçi veya 
işveren tarafından kurulur.

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklan
mamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, 
en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını 
sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir 
kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır.

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik 
menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ih
tiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, 
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıy
la gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı 
ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Koope
ratifler en az 7 ortak tarafından İmzalanan ana sözleşme 
iie kurulur.

Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları 
belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel 
kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü 
veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her tür
lü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç 
federasyonun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfa
tıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS /  Gen«! Yetenek Genel Kültür Deneme Sınavı - (

47. Atatürk M illiyetçiliğine Bağlı Devlet

Milliyetçilik ilkesi 1924 Anayasası’nda 1937 yılında ya
pılan değişiklikle ilk kez yer almıştır. 1961 Anayasası 
milliyetçilik yerine m illî devlet ifadesini kullanmıştır. 1982 
Anayasası'nda da Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağ
lı olan herkesin Türk olduğu belirtilerek sübjektif millet 
anlayışı benimsenmiştir. Bu milliyetçilik, ırk, din, mezhep 
esasına değil(objektif milliyetçilik), kültür birliğine ve birlik
te yaşama istek ve iradesine dayanır. “Atatürk milliyetçi
liğine bağlılık" aynı zamanda devletin ulusal niteliğine de 
işaret etmektedir. Bunun Anayasadaki yansımalarından 
biri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ol
duğuna yönelik Anayasanın 3. Maddesindeki üniter ya- * 
pıyı korumaya yönelik düzenlemedir. Yine aynı maddede 
resmi dilin Türkçe olduğuna ilişkin düzenleme de, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesinin sonucudur.

Cevap A

49. Meclis Başkanının Görevleri

■ Meclis toplantılarına başkanlık etmek,

Meclisi, sevk ve idare etmek

Meclisi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

• TBMM’nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kol
luk ve yönetim hizmetlerini gerçekleştirmek,

• Tatil ve ara verme sırasında doğrudan doğruya veya 
Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine 
Meclisi toplantıya çağırmak.

*****TBMM seçimlerini yenilemek Cumhurbaşkanı ve 
TBMM Genel Kurulunun görevidir. Anayasa Mahkemesi
ne iptal davası açmak Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam 
sayısının beşte biri tutarındaki milletvekili ve Mecliste gru
bu bulunan en yüksek üyeye sahip iki parti grubunun gö
revidir. Cumhurbaşkanına vekâlet etmek Cumhurbaşkanı 
yardımcısının görevidir. Bakanları atamak ve görevden 
almak Cumhurbaşkanının görevidir.

Cevap B

48. Ticaret hukukunun kapsamına giren diğer hukuk dal
lan

Ticari İşletme Hukuku.

Şirketler Hukuku.

Kıymetli Evrak Hukuku.

Taşıma Hukuku.

Deniz Ticareti Hukuku.

Sigorta Hukuku.

**~Borçlar Hukuku, ticaret hukukundan bağımsız ayrı bir 
hukuk dalıdır.

Cevap E

50. 1961 Anayasası’mn Özellikleri

1961 Anayasası, bir tarafı, 27 Mayıs darbesi sonucunda 
oluşturulan Millî Birlik Komitesi ve diğer tarafı Temsilci
ler Meclisinden oluşan Asli Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanmıştır. Daha sonra Anayasa tasarısı 9 Temmuz 
1961’de halkoylamasına sunulmuş ve % 61,5 evet oyu 
alarak kabul edilmiştir.

Genel Özellikleri

Referandum ile kabul edilen ilk anayasadır.

1924 Anayasası gibi sert ve kazuistik bir anayasadır. 

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organlar eliyle kullanır” . Hükmü ilk kez 
anayasaya girmiş ve TBMM egemenliği kullanan 
yegane organ olmaktan çıkanlmıştır. Böylece ilk kez 
kuvvetler aynlığına yer verilmiştir.

Yasa yapma yetkisi TBMM’ye, yargı yetkisi bağımsız 
mahkemelere ve yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kuruluna verilerek parlamenter sisteme 
geçilip tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı ilk kez benim
senmiş oldu.

Yasama yetkisi Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosu olarak iki meclis arasında bölüşülmüştür. 1961 
Anayasası, iki meclisli bir parlâmento kurmuştur. 
Cumhuriyet döneminde ikinci meclis kuran tek Ana
yasa budur. Bu ikinci meclisin adı Cumhuriyet Sena- 
tosu’dur.

Diğer sayfaya geçiniz.
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. 1961 Anayasası, 1924 Anayasasfnda (1937 değişik
liğiyle) düzenlenen halkçılık, inkılapçılık ve devletçilik 
ilkelerini kabul etmemiş, milliyetçilik ilkesini ise “millî 
devlet” şeklinde kabul etmiştir.

. Sosyal devlet ilkesini ilk defa kabul eden anayasa 
1961 Anayasası’dır. 1924 Anayasası’nda yer almayan 
sosyal ve ekonomik haklar ve ödevleri ilk defa anaya
sal düzeyde tanıyan Anayasadır.

• Temel hak ve özgürlükler 1924 Anayasası’ndaki gibi 
tek başlık (Türklerin Kamu Hakları) altında değil kişi 
hakları, sosyal ve iktisadi haklar, siyasi haklar olarak 
üç ayrıma tabi tutulmuştur.

• Sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik devlet, insan 
haklarına dayalı devlet ilkeleri ilk kez anayasada yer 
bulmuştur.

1924 Anayasası gibi anayasanın üstünlüğünü kabul 
etmiş ve bu üstünlüğü sağlayacak, kanunlann anaya
saya uygunluğunu denetleyecek olan Anayasa Mah
kemesini kurmuştur.

Hakimlik teminatını sağlamak için Yüksek Hakimler 
Kurulu’nu kurmuştur. Danıştay, Yargıtay, Uyuşmazlık 
Mahkemesi, Askeri Yargıtay yüksek mahkeme olarak j
Anayasa’da düzenlenmiştir.

1950 kurulan Yüksek Seçim Kurulu ve 1924 kurulan !
Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez Anayasa’da yer almış- >
tır. |

1960'ta kurulan Devlet Planlama Teşkilatı Anayasa'da •
düzenlenmiştir. DPT, 1982 Anayasası’nda yer alma
mış. 2011 yılında Kalkınma Bakanlığına dönüştürül
müştür.

1961 Anayasasının Düzenlediği İlkler ’

Anayasa Mahkemesi !

Milli Güvenlik Kurulu 

Diyanet İşleri Başkanlığı

• Yüksek Seçim Kurulu

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) j

• Yüksek Hakimler Kurulu j
iıÜniversiteler j|

Radyo ve Televizyon İdaresi ve Haber Ajansları ¡j

Siyasi Partiler
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

• Sosyal devlet, demokratik devlet, insan haklarına da
yalı devlet, hukuk devleti hükümleri

• Başlangıç ilkeleri ve madde kenar başlıkları

• Sosyal ve ekonomik haklar

Cevap B

51. Memurların Hak ve Ayrıcalıkları

Güvenlik ve hizmet hakkı,

Sendika kurma ve üye olma hakkı.

Uygulamayı isteme hakkı,

Kovuşturma ve yargılama hakkı,

İsnat ve iftiralara karşı koruma hakkı,

Müracaat, şikâyet ve dava açma hakkı,

Çekilme(istifa) hakkı,

• İzin hakkı: Çalışma saatleri içinde işinin başında bu
lunma durumunda olan memura, izin hakkı tanınmış

tır.

Maaş hakkı (aylık hakkı),

Yolluk hakkı,

Emeklilik hakkı
• Grev yapmak ve toplu eylemlere katılmak memurlara 

yasaklanmıştır.

Cevap B

52. Kamu Düzeni Kavramı

İdarenin kolluk faaliyetlerindeki amaç unsuru, kamu dü
zeninin korunmasıdır. Kamu düzeni kolluk kuvvetlerinin 
özel amacıdır. İdare kolluk faaliyetleriyle kişilerin ancak 
dışa yansıyan davranışlarına müdahale edebilir. Kişilerin 
iç dünyası veya öznel anlayışları kolluk faaliyetlerinin dı
şındadır. Kamu düzeninin dört unsuru şunlardır:

a. Güvenlik

b. Dirlik ve esenlik

c. Genel Sağlık

d. Genel Ahlak

Cevap D

53. İstimval: Devlete olağanüstü hâllerde bazı taşınırların 
mülkiyetini veya kullanma yahut yararlanma hakkını, gay- 
rimenkullerin de kullanma ve yararlanma hakkını, haklı bir 
tazminat karşılığında kazandıran bir işlemi ifade eder. El 
konulan mal, olağanüstü hâl sona erince sahibine geri 
verilir, örneğin bir doğa afeti durumunda devlet birçok iş 
makinesine ihtiyaç duyabilir ve bunları çabuk bir şekilde 
elde etmesi normal şartlarda kolay değildir.

Cevap A

Diğer sayfaya geçiniz.



54. Jandarma Genel Komutanlığı görev ve yetkileri bakımın
dan tamamen İçişleri Bakanlığına bağlıdır.

Cevap B
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58. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim 
Merkezi Corona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı
ğını duyurdu. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 
(SABİM) Danışma Hattı, SABİM Korona Danışma Hattı’na 
dönüştü. Bu hatta yurt dışından gelen biriyle teması ol
mayan, 39 dereceden düşük ateşi olan, kronik hastalığı 
olmayan kişilere aile hekimine başvurması öneriliyor.

Cevap B

Deneme Sınavı - 1

55. G7, dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkenin arasında 
bir birliktir. Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, 
İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden 
oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edil
mektedir.

Cevap E

59. “Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen göl Salda Gölü’dür.
| Salda Gölü, Burdur ili sınırlan içerisinde yer alsa da De

nizli, Burdur ve Antalya illerinin arasında bir konumda yer 
alıyor. Salda Gölü ülkemizin en temiz gölleri sıralamasında 
birinci, dünyanın en temiz gölleri sıralamasında ise beşin
ci sıradadır.

56. Dünyaca ünlü Mona Lisa tablosu Fransa’nın başkenti Pa- Cevap B
ris’te yer alan Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. Bir 
zamanlar saray olan mekân 1793 senesinden bu yana 
müze olarak kullanılmakta olup, dünyanın en önemli mü
zeleri arasında yer almaktadır.

Cevap B

57. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi’nde (AİHM) görev ya
pacak yeni Türk yargıç, Doç. Dr. Saadet Yüksel oldu. 
AİHM’de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Kara- 
kaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine Prof. Dr. Ne
cati Polat, Prof. Dr Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. 
Saadet Yüksel’in isimlerinden oluşan 3 kişilik liste AKPM 
Genel Kurulu’na sunuldu, gerçekleşen seçimde 111 oy 
alarak seçilen Saadet Yüksel’in Türkiye adına AİHM hâki
mi olarak 9 yıl süreyle görev yapması kararlaştınidı.

Cevap C

60. Nötre Dame Katedrali Paris, Fransa’da bulunan dünya
ca ünlü bir katedraldir. Meryem Ana’ya ithafen isimlen
dirilmiştir. Nötre Dame Katedrali, 850 yılı aşktn tarihiyle 
Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösterilir. Victor 
Hugo’nun 1831 tarihli “Nötre Dame’ın Kamburu” eseriyle 
ünü ölümsüzleştirilen katedral, 5 bin 500 metrekarelik ala
nı kapsıyor. Vatikan’ın “Hristiyanlığın Fransa’daki sembo
lü” olarak tanımladığı yapı, Paris Başpiskoposluğuna da 
ev sahipliği yapıyor. Katedral, aynı zamanda Napolyon’un 
imparator ilan edilmesi gibi tarihi olaylara da tanıklık et
miştir.

Cevap E

< s >
Diğer sayfaya geçiniz.
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CEVAP ANAHTARI

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR

46. A

47. A

48. E

49. B

50. B

51. B

52. D

53. A

54. B

55. E

56. B

57. C

58. B

59. B

60. E

31. E

32. B

33. D

34. D

35. A

36. E

37. A

38. E

39. B

40. E

41. E

42. C

43. E

44. A

45. D

1. D

2 . E

3. C

4. B

5. D

6 . E

7. D

8 . A

9. B

10. B

11. B

12. C

13. E

14. A

15. A

16. E

17. D

18. C

19. E

20. B

21. B

22 . E

23. D

24. A

25. A

26. B

27. B

28. C

29. A

30. C

16. A

17. D

J 8 . E

19. D

20 . C

21. B

22 . E

23. B

24. C

25. E

26. B

27. C

28. C

29. E

30. C

1. B

2 . C

3. C

4. A

5. D

6 . B

7. E

8 . C

9. A

10. C

11. E

12. A

13. E

14. B

15. C

46. C

47. B

48. C

49. B

50. B

51. C

52. B

53. D

54. B

55. C

56. E

57. E

58. B

59. C

60. E

31. B

32. B

33. C

34. D

35. B

36. A

37. D

38. A

39. C

40. D

41. E

42. A

43. A

44. D

45. A


