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GENEL YETENEK TESTİ

Diğer sayfaya geçiniz.

1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. Şiirin bir süreç içerisinde oluştuğunun altını çizmeliyiz. 
Şair dönem dönem önüne sunulan toplumsalın 
resmini kendi bilinci içerisinde işleyerek ortaya koyar 
eserini. Bireysel algı biçimi olarak ortaya çıkan bu 
metinler kişisellikten toplumsallığa doğru uzanan bir 
izlemenin de özeti niteliğindedir.

Bu parçada geçen “toplumsalın resmini kendi bilinci 
içerisinde işlemek” sözüyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatı toplum için kullanmaya çalışmak

B) Mevcut olanı kendi duygu ve düşünceleriyle 
harmanlamak

C) Toplumsal sorunlara eğilirken nesnel olmaya 
çalışmak

D) Bireysel konuları toplumsal konulardan bağımsız 
işlemek

E) Toplumsal konuları işlerken kendi düşüncelerinden 
sıyrılabilmek

2. Kuşkusuz şans oyunlarında büyük ikramiyeyi 
kazanmayı herkes ister. Daha kazanmadığınız 
ödülü nasıl harcayacağınızın hayallerini kurarken bir 
başkasının bu ödülü almasına ve hayatının tümüyle 
değişmesine imrendiğinizi de biliyoruz. Kim imrenmez 
ki! Ancak ilginçtir ki büyük ödülü kazanan insanlar bir 
türlü mutlu olamamışlar. Hatta ----.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) büyük talihsizlikler bile yaşamışlardır

B) ne yapacaklarını bilememişlerdir

C) kazandıklarına bile inanmamışlardır

D) hiç mi hiç mutlu olamamışlardır

E) kazandıkları için hayıflanmışlardır

3. 

I. Karakterli insan olmak için doğru ve iyi olana 
odaklanmak ve bunların peşinden gitmek de 
gerekiyor. 

II. Karakterli insan olmanın yolu, sadece yanlış ve 
kötü olan şeyler üzerine odaklanmak ve kötüden 
uzak durmaya çalışmak değildir. 

III. Çünkü sadece kötülüklere "hayır" demek, insanı 
ahlâklı ve karakterli yapmaz. 

IV. Güzel çiçeklerin dikilip yetiştirilmesine de 
çalışmak lâzımdır. 

V. Benzetmeyle ifade edecek olursak mükemmel 
bir bahçe meydana getirmek, sadece bahçedeki 
yabani otların temizlenmesiyle mümkün olmaz. 

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir 
bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi 
baştan üçüncü olur?

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

4. 

I. Bermuda üçgeni, Atlantik Okyanusu’nun 
500.000 mil karelik bir alanını kaplayan, 
Amerika’nın Atlantik Okyanusu’na açılan 
güneydoğu sahillerinde yer alan kuşbakışı 
bakıldığında ise Miami, Bermuda ve Puerto 
Rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir 
alandır. 

II. Bu nedenle uzun bir dönem lanetli yer veya 
Bermuda Şeytan'ın Üçgeni gibi isimlerle 
anılmıştır. 

III. Kaybolan gemi, uçak ve insanların sayısı tam 
olarak bilinmemektedir. 

IV. Son 100 sene içerisinde batan gemi, düşen 
uçak ve kaybolan insan sayısı 1000'lerle ifade 
edilmektedir.

V. Üçgen şeklinde görülen bu bölgede, bu zamana 
kadar açıklanamayan birçok esrarengiz olay 
gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin anlamlı 
bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer 
değiştirmelidir?

A) I. ile II. B) II. ile V.  C) III. ile IV.

 D) III. ile V. E) IV. ile V.
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5. Daha önce, Mariana Çukuru adı verilen su altı 
kanyonundaki koşulların herhangi bir organizmanın 
yaşamasına izin vermediği düşünülüyordu ancak 
araştırmalarla, bazı canlıların donma seviyesine yakın 
sularda, büyük basınç altında ve tam bir karanlıkta 
yaşayabileceğini gösteren kanıtlar bulundu.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir?

A) Mariana Çukuru, dünyanın en derin çukurudur.

B) Bilim adamları su altında yeni canlı türlerine 
rastlamıştır.

C) Araştırmalar kanıların değişmesini sağlamıştır.

D) Bazı canlı türleri zorlu her tür ortamda 
yaşamaktadır.

E) Sözü edilen araştırmalar farklı bölgelerde de 
yapılmaktadır.

6. Gündelik konuşma miktarlarına bakıldığında 
erkeklerin günde 12 bin, kadınların ise 24 bin kelime 
konuştukları görülmektedir.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir?

A) Erkekler, daha çok dinlemeyi tercih etmektedir.

B) Kadınlar, erkeklere konuşma fırsatı 
vermemektedir.

C) Kadınlar, erkeklere göre konuşmaya daha çok 
meyillidir.

D) Erkekler ve kadınlar arasında her yönden farklar 
vardır.

E) Kadınlar, sorunlarını erkeklere göre daha açık 
ifade edebilmektedir.

7. (I) Bilinen bütün gökcisimlerinin içinde yalnızca 
Dünya’da suyun bulunuyor olması, üstelik de canlılık 
için uygun nitelikte olması son derece önemlidir. 
(II) Bu, dünyayı diğer gezegenlerden farklı kılan en 
önemli özelliktir. (III) Güneş Sistemi’ndeki diğer 63 
gök cisminden hiçbirinde yaşamın temel şartı olan 
su bulunmaz. (IV) Oysa Dünya yüzeyinin dörtte üçü 
suyla kaplıdır. (V) Yeryüzündeki milyonlarca çeşit 
canlı, su sayesinde hayatlarını sürdürür; yaşam için 
gerekli olan dengeler de suyun varlığı sayesinde 
devamlılığını korur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

8. (I) Birçok insan toplum önünde konuşmaktan, karşı 
cinsle temastan, sorulan soruları cevaplayamamaktan 
korku duyar. (II) Hatta çoğunun kalabalık ortamlarda 
yüzleri kızarır, sesleri titrer; kendilerini çok fazla ifade 
edemez ve haklarını savunamazlar. (III) Kişilik özelliği 
zannedildiği için çoğunlukla gizli kalan sosyal fobi, 
tedavi gerektiren psikolojik bir rahatsızlık. (IV) Sosyal 
fobi; kişinin başkalarının yanında küçük düşeceği, 
sıkıntı ya da utanç duyacağı bir davranışta bulunacağı 
korkusudur. (V) Bu kişiler başkalarıyla etkileşimde 
bulunmayı gerektiren ya da herhangi bir eylemi 
başkalarının yanında yapmayı gerektiren durumlardan 
korkar ve bunlardan olabildiğince kaçmaya çalışırlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde sosyal fobinin insanlar üzerindeki 
etkisinden söz edilmemiştir?

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

9. Çalmıştır senden sevdiğini

İçinde biriken zehir

Kendini öldürecektir

Ölümdür yaşanan yalnız

Aşk, iki kişiliktir

Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 
yoktur?

A) Ünsüz sertleşmesi

B) Ünlü düşmesi

C) Kaynaştırma

D) Ünsüz yumuşaması

E) Ünsüz düşmesi



3 Diğer sayfaya geçiniz.

KPSS / Lisans 000000001

10. Çanakkale Zaferi'nin, tarihimizde önemli bir yere 

               I

sahip olduğu su götürmez bir gerçektir. Bununla 

                                   II

birlikte onun edebiyatını da hakkıyla yapmadığımız 

                     III

ve orada ciddi bir boşluğun olduğu da ortada. 

Yazılacak olan metinlerin sadece bir durum tespiti 

                 IV

ve insanı coşkuya boğacak bir romantizmi değil aynı

                                V

zamanda geleceğe dönük birtakım mesajları da 

barındırması önemlidir.

Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. söz, tamlayanı bileşik sözcükten oluşmuş 
belirtisiz isim tamlamasıdır.

B) II. söz, tamlayanı deyim olan bir sıfat tamlamasıdır.

C) III. söz, tamlayanı zamir olan belirtili isim 
tamlamasıdır.

D) IV. söz, tamlayanı sıfat-fiilerden oluşmuş bir sıfat 
tamlamasıdır.

E) V. söz, tamlayanı fiilimsilerden oluşan belirtisiz 
isim tamlamasıdır.

11. Küresel ısınmanın neden olacağı doğal olayları 
görmek istemeyen devlet adamları zamanı gelince 
pişman olacaklardır.

Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerin 
hangisiyle özdeştir?

A) Sorunsuz bir hayat yaşamak istiyorum, diyen 
kişi kendini kandırır.

B) Okulumuza yeni atanan öğretmenler ilk günün 
heyecanını yaşıyorlardı.

C) Büyük bir şirkette işe başlayan Hasan Ali, iki ay 
sonra kapının önündeydi.

D) Dağlık alanlarda kamp kurmayı alışkanlık haline 
getirenler, tehlikelerin farkındalar.

E) Sizlerin yanında olduğum için kendimi çok şanslı 
görüyorum.

12. Basit bir tanımla sömürgecilik; askeri ve siyasi güç 

    I

kullanarak, ekonomik açıdan ham madde ve ucuz 

iş gücü kazanılabilecek yabancı bir toprağa girmek 

                                           II

ve buna uygun şartları yaratıp bu durumun idamesi 

için çaba göstermektir. Bu terim, aynı zamanda yabancı

         III

işgal güçleri ile yerli halklar arasında sürekli artarak

                          IV

devam eden sömürgeci güçler lehine kültürler arası 

                                                                      V

alışverişi, etkileşimi ve karşılaşmaları da içerecektir.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı 
bir görevde kullanılmıştır?

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

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır?

A) Karadeniz’e düzenlediğimiz gezinin masrafları 
yirmibeş milyon tuttu.

B) Yaban geyiklerinin sesi duyuluyor bu akşam 
saatinde.

C) Sanki bu genç kadın, rüyasını beraberinde 
götürmüştü.

D) Kendileriyle konuştuğumuz çok az anne baba 
çocuklarından şikâyetçi.

E) Duvardaki asılı fotoğrafların tümünü de bir hayır 
kurumuna bağışladı.

14. Üstümüz başımız (I) odamız, evimiz, kullandığımız 
araç (II) gereçler gibi dilimiz de kirlenir. Dilimizin 
kirlenmesi, salt konuşmamızı, yazmamızı etkisi altına 
almaz (III) düşüncelerimizin, duygularımızın da bir kir 
tabakasıyla kaplanmasına neden olur (IV) Dilimize 
bulaşan, yanlışlık ve savrukluklarla alanını genişleten, 
özensizliklerle gücünü pekiştiren kirlenme sonucunda 
dil (V) arınma, yıkanma gereksinmesi duyar. 

Yukarıdaki numaralanmış yerlere gelecek 
noktalama işaretleriyle ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) I. boşluğa, eş görevli sözcükleri ayırmak için 
virgül konmalıdır.

B) II. boşluğa, "ve" anlamına gelen kısa çizgi 
konmalıdır.

C) III. boşluğa, ögeleri virgülle ayrılmış sıralı 
cümleleri ayırmak için noktalı virgül getirilmelidir.

D) IV. boşluğa, cümle tamamlandığı için nokta 
getirilmelidir.

E) V. boşluğa, ara sözü belirtmek için virgül 
konmalıdır.
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15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 
bozukluğu vardır?

A) İnsan, bilim gözlüğünü takmadan önce, felsefe 
merceğinin ardından görmeye çalışıyordu 
dünyayı.

B) Yıllar önce, deri bavulların üzerine yapıştırılan 
ve gidilen kenti tanıtan resimli etiketler vardı.

C) Son tahminlere göre, dünyadaki bitkilerin dörtte 
biri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

D) Coğrafî Keşifler (1400-1600), insanlık tarihinin 
çok verimli bir dönemidir.

E) Bu tür hataların sebebi neyden kaynaklanıyor, 
bir türlü anlamadık.

16. Sahil bandını kuşatan kenti, yarımada ve koylar 
çevreler; bahar gelince Amasra’nın yamaçlarını 
yemyeşil ağaçlar kuşatır, tarihî konakları deniz kokusu 
ile bütünleşir. Kendine özgü bir silueti olan Amasra’yı 
görmek için her yıl birçok insan gelir Türkiye’nin 
dört bir yanından. Yılın her mevsimi farklı bir özelliği 
ile gezginlere seslenen Amasra’da bahar mevsimi 
yaklaştıkça kıpırtılar başlar. Amasra otellerinin 
telefonları çalmaya başlar önce, sonra Amasra 
otellerinin kapılarını tıklatır Amasra gezginleri. 3000 
yıllık tarihi ile Amasra’da misafir beklemenin heyecanı 
sarar cadde ve sokakları. Amasra otellerinde 
odalar düzenlenip garsonlar beyaz örtülerini serer 
balık lokantalarının masalarına; sabah saatlerinde 
balıkçılar masaları en taze balıklarla donatmak için 
açılır denizlere.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

B) Mecaz anlamlı sözlere yer verilmiştir.

C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.

D) Farklı duyulara yer verilmiştir.

E) Bazı sözcükler yinelenmiştir.

17. Aslında söyleyecek çok bir şey yok. Bu sorunun artık 
basmakalıp hale gelmiş olan yanıtı, pek çok yazar 
tarafından çeşitli kitaplarda, söyleşilerde, internet 
sitelerinde, bloglarda vb. verilmiş durumda. Öyle 
büyük bir sır da değil. Yazar olmak için tek bir şey, 
aslında iki şey, yapmak gerekiyor. Bunlardan birincisi 
yazmak. Yazın! Birinci kural bu. Yazmadan, yalnızca 
“Ben yazar olacağım.” diyerek yazar olamazsınız. O 
yüzden yazar olma hülyalarına dalmak yerine oturup 
her gün yazın. İnsanlara, yalnızca ve yalnızca yazıyor 
oldukları için yazar denilir. Yani sahip oldukları bir 
özellikten değil ama yaptıkları bir eylemden dolayı.

Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine 
verilmiş bir yanıttır?

A) Yazarlıkta dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta nedir? 

B) Herkes iyi bir yazar olabilir mi?

C) Günümüz yazarlarının özellikleri nelerdir?

D) Yazar olmak için neler yapılmalıdır?

E) Yazarlıkta kalıcılık nasıl sağlanır?

18. Halide Edip Adıvar, edebiyatın birçok türünde eser 
vermesine karşın romancı olarak tanınmıştır. O, 
Millî Edebiyat ve Yeni Lisan tartışmaları sırasında 
sade, yeni bir dille ortaya çıkar. Çeşitli dergilerde 
çıkan inceleme ve hikâyeleriyle adını duyurmaya 
başlamış, sonraları romanlarıyla ününü iyice artırmıştır. 
Eserleri romantizmden realizme doğru bir gelişme 
gösterir. Romanlarında ilk başta aşk temasını, kadın 
psikolojisini ele alır. Daha sonra Türkçülük, milliyetçilik 
ve memleketçilik konularına yönelir; kişileri yaşadıkları 
olay çevresinde, gelenek ve göreneklere bağlayarak 
anlatır. Romanlarında canlı, kuvvetli karakterler 
yaratır. Halide Edip, romanlarında çizdiği tiplerle dikkat 
çekmiş bir yazardır. Romanlarında kadın tipler hep ön 
plandadır. Bu kadınlar, idealize edilmiş, güçlü tiplerdir. 
Bu tipler, bütün psikolojik yönleriyle irdelenmiştir. 

Bu parçada Halide Edip’le ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Farklı konuları ele aldığına

B) Farklı türlerde eser verdiğine

C) Karakterlerini gerçek kişilerden seçtiğine

D) Kadın tiplerini iç dünyalarıyla yansıttığına

E) Farklı akımların etkisinde kaldığına  
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19. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) Korku hayatımıza yön veren, türümüzün 
devamlılığını sağlayan temel duygulardan biridir. 
(II) Kimi zaman insana güç ve cesaret kazandıran bu 
duygu kimi zaman da kişiyi zayıf ve güçsüz kılabilir. 
(III) Korkular bazen deneyimleyerek bazen de genetik 
miras misali aktarılarak kazanılabilir. (IV) Matematik, 
günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş bir 
bilimdir. (V) Farkında olsak da olmasak da hepimiz 
yaşamımızın her anında matematiğe başvururuz. 
(VI) Markete gidip alışveriş yaparken, otobüse 
binerken hatta hava durumunu tahmin ederken 
dahi hep matematiğin içindeyizdir. (VII) Peki 
ama matematikle bu kadar iç içeyken ona karşı 
duyduğumuz bu korkunun temelindeki nedenler 
nelerdir? (VIII) İşte bilim insanları bu soruya cevap 
aramalıdır.

19. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Matematiğin günlük yaşamın her alanında 
kullanıldığı

B) Bir şeylere karşı duyulan korkuyu yenmenin 
mümkün olduğu

C) Matematiğe karşı duyulan korkunun nedeninin 
tam olarak bilinmediği

D) Korkunun insan yaşamının olmazsa olmaz 
duygularından biri olduğu

E) Yaşanılan tecrübelerin korkunun oluşmasına 
zemin hazırladığı

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

A) I. cümlede, korkunun tanımı yapılmıştır.

B) II. cümlede, korkunun olumlu ve olumsuz 
etkilerinin olabileceği belirtilmiştir.

C) III. cümlede, korkuların insan yaşamına nasıl 
yerleştiği anlatılmıştır.

D) IV. cümlede, matematiğin önemli bir bilim dalı 
olduğu belirtilmiştir.

E) VI. cümlede, matematiğin kullanım alanlarından 
söz edilmiştir.

21. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde 
öneri söz konusudur?

A) IV B) V  C) VI D) VII E) VIII

22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) İnsan davranışlarında etkili olan özgür irade 
mi, yoksa determinizm yani nedensellik mi sorusu 
yüzyıllardan beri psikologlar ve filozoflar tarafından 
sıkça tartışılmıştır. (II) Determinizme yakın olan kişiler, 
insanların sergilediği tüm davranışları kişiye etki 
eden iç ve dış kuvvetlerin belirlediğini düşünmektedir. 
(III) Aile önemli bir dış kuvvet olarak sayılabilirken 
hormonlar da en önemli iç kuvvetlerdendir. (IV) Karşıt 
görüşte olan kişiler de konunun daha karmaşık 
olduğunu savunurlar. (V) Bu düşünce sistemine göre, 
iç ve dış kuvvetler kişilerin davranışını etkilese de 
kişilerin davranışını seçmek için özgür iradeleri olduğu 
ileri sürülür. (VI) Determinizm ve özgür irade tartışması 
şu soruda birleştirilebilir: Bir kişi isterse kaçınılmaz bir 
durumda farklı bir davranış sergileyebilir mi? 

22. Bu parçaya göre Deterministler aşağıdakilerden 
hangisini ileri sürebilir?

A) Düşüncelerin özgür bir ortamda söylenmesi her 
şeyden önemlidir.

B) Çevresel faktörler bir kişinin alacağı kararları 
etkilemez.

C) İnsanlar yaptıklarından sorumlu oldukları için 
başkalarını suçlayamazlar.

D) Her davranışın bir nedeni vardır ve bunu özgür 
iradesiyle gerçekleştirmez.

E) Özgür bir ortamda herkes düşüncelerini açık 
açık söyleyebilir.

23. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi 
kendinden önceki cümleyi örneklendirmektedir?

A) II B) III C) IV D) V E) VI
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24. - 25. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

Yirmi yıl önce kim derdi ki şu bildiğimiz edebiyat 
dergilerinin yahut elimize alıp kokladığımız kitapların 
dışında, başka bir âlem ortaya çıkacak ve orada 
insanlar gönüllerince yazılar yazacak, alabildiğine 
özgür bir alanda yayınevine, editöre, kağıda, baskıya 
takılmadan edebiyatın dünyasına giriverecek! Şimdi 
böyle uçsuz bucaksız bir âlemin tanığıyız. Sanal 
ortamda edebiyat ya da e-edebiyat diyebileceğimiz 
bu sınırsız yazı alanı, düşüncenin özgür bir ifade 
ortamı bulması adına sevindirici bir durum ama 
bunca üretim, bazı soruları da sormayı gerekli 
kılıyor. Yayınevlerinin ince eleklerinden geçemeyen 
yazar ve şairler için internet bir imkân olabilir mi? 
Sanal ortamdaki bu edebî üretim ne kadar gerçeklik 
taşıyor? Burada yazıp çizen herkese yazar, şair 
diyecek miyiz? Bu âlemin başıboşluğu giderek bir 
yazı çöplüğüne mi dönüşecek? Buradan gerçek bir 
edebiyat çıkabilir mi? 

24. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 
sanal ortamın edebiyat üzerinde yarattığı 
olumsuzluklardan biri değildir?

A) Nitelikli eserlerin ayırt edilememesi

B) Yazar, şair ölçütünün belirsizleşmesi

C) Her türlü yazının kontrolsüzce yayımlanması

D) Eserlerin eleştiri süzgecinden geçirilememesi

E) Herkesin düşüncelerini ifade edebilmesi

25. Bu parçada geçen “ince eleklerinden geçemeyen” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eleştiri aşamasından olumsuz sonuç alma

B) Her türlü yayının sergilenebilmesi

C) Sanatçıların kendini özgür hissetmesi

D) Sınırsız bir yazı alanının oluşması

E) Sanatçı üzerinde hiçbir baskının olmaması

26. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız.

(I) Savaşlar, ülkelerin insan kaynaklarını, yılların 
üretimi ile sağlanan ekonomik zenginliklerini ve 
kültürel birikimlerini yok eden yapay afetlerdir.
(II) 4000 yıllık yazılı tarih ve daha öncesinde savaşsız 
geçen süre 100 yıldan daha azdır. (III) Nedeni ne 
olursa olsun bir savaşta askerleri yaşama içgüdüsü 
ve ölmemek için öldürme zorunluluğu yönlendirir. 
(IV) Bu nedenle toplu yaralanmalar ve ölümler, 
savaşlarda kaçınılmazdır. (V) Hekimlik mesleği, insan 
hayatını koruma, kurtarma ve tedavi etme sanatıdır. 
(VI) Savaş gibi böylesine zıt bir duygu, düşünce ve 
olaylar dizisinin, modern tıbbın gelişimine bu kadar 
büyük katkısının olabileceğini görmek gerçekten 
şaşırtıcıdır.

26. Bu parçadan savaşlarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) Tıbbın gelişmesinde rolü olduğu

B) Toplumsal hayatı derinden etkilediği

C) İnsanlık tarihinin her döneminde görüldüğü

D) Temel nedeninin ekonomik sıkıntı olduğu

E) Olumlu sonuçları da olabileceği

27. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde tanım yapılmıştır?

A) I. ve II. B) I. ve V.  C) II. ve V.

 D) III. ve IV. E) IV. ve VI.
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28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aybars, Burak, Cemil, Duygu, Esra, Feride ve Gülsüm 
aynı güne denk gelen ve farklı şehirlerde evlenen üç 
kişinin düğünlerine katılacaklardır. Bu düğünler Sivas, 
Mersin, Trabzon şehirlerinde gerçekleşecektir. Bu 
arkadaşların katılacakları düğünlerle ilgili aşağıdaki 
bilgiler verilmiştir:

• Esra, Sivas’a gitmiştir.

• Burak ve Duygu aynı yere; Gülsüm ise onlardan 
farklı bir şehre gitmiştir.

• Trabzon’a, yalnızca iki kız gitmiştir.

• İkisi erkek biri kız olmak üzere üç kişi Mersin’e 
gitmiştir.

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle doğrudur?

A) Gülsüm, Mersin’e gitmiştir.

B) Aybars, mersine gitmiştir.

C) Feride, Sivas’a gitmiştir.

D) Cemil ve Burak, Mersin’e gitmişlerdir.

E) Esra ve Duygu, farklı yerlere gitmişlerdir.

29. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Cemil, Mersin’e gitmiştir.

B) Aybars, Sivas’a gitmiştir.

C) Burak ve Duygu, Sivas’a gitmiştir.

D) Aybars ve Esra, farklı yerlere gitmiştir.

E) Cemil ve Feride, farklı yerlere gitmiştir.

30. Aşağıda ismi verilen kişilerden hangisinin nereye 
ve kiminle gittiği kesin olarak bilinmektedir?

A) Aybars

B) Cemil

C) Gülsüm

D) Esra

E) Duygu

31. Bir okulun kantini açıldığı ilk günden itibaren her gün 
bir önceki günden 3 lira fazla kazanıyor. 

Kantin 45 gün sonunda 3780 lira kazandığına 
göre, kantinin ilk günkü kazancı kaç TL'dir?

A) 12  B)15  C) 16  D) 18  E) 20

32. Üç basamaklı xyz sayısı iki basamaklı xy 
sayısından 519 fazla olduğuna göre, x + y + z 
toplamı kaçtır?

A) 12 B) 13  C) 15 D) 18 E) 21

33. 

xyz7 32

k

Yanda verilen bölme işleminde xyz7 
dört basamaklı doğal sayı, k bir doğal 
sayıdır.

Buna göre, k kaç farklı değer alabilir?

A) 31 B) 30  C) 23 D) 18 E) 16

34. x ve y pozitif tam sayı olmak üzere; 108! = 7
x
 ⋅ y 

olduğuna göre, x'in alabileceği değerlerin toplamı 
kaçtır?

A) 55 B) 66  C) 105 D) 120 E) 153

35. Bir tüccar fiyatları sırasıyla 24, 32 ve 45 TL olan üç 
farklı üründen farklı sayılarda alarak bütün ürünler için 
aynı parayı ödemiştir. 

Buna göre bu ürünler için ödenen en düşük fiyat 
kaç TL'dir?

A) 1080 B) 1200  C) 1440 D) 1600 E) 1760
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36. .......
12 13

1
13 14

1
14 15

1
35 36

1
: : : :

+ + + +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 
18
1

 B) 
9
1

 C) 
6
1

 D) 
9
2

 E) 
3
1

37. 
x x

x ax b

3 102

2

− −

+ +
 ifadesinin sadeleşmiş şekli 

x

x

2

3
+

−
 

olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?

A) −7 B) −3  C) 3  D) 7  E) 8

38. (2,3 − 3,7)
2 + (4,6) ⋅ (7,4)

işleminin sonucu kaçtır?

A) 4 B) 9  C) 16  D) 25  E) 36

39. 6x + (m + 2)y − 2 = 0

(m − 5) ⋅ x + 3y + 3 = 0

denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme 
olduğuna göre, m kaçtır?

A) −4  B) −1  C) 3  D) 4  E) 7

40. x − 2 + 6 − 3x = 20

olduğuna göre, x'in alabileceği değerler çarpımı 
kaçtır?

A) −21  B) −15  C) −14  D) 7  E) 14

41. x < y < 0 < z olmak üzere;

I. 
x y

x z
+

+
 pozitif

II. (x − y) ⋅ z negatif

III. y2 − y ⋅ z pozitif 

ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle 
doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

42. 5x = 3y olduğuna göre, 
y
xy125 9

x
+  ifadesinin değeri 

kaçtır?

A) 27 B) 32  C) 42 D) 45 E) 52

43. 17 2 52 13 24
:− +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 B) 2  C) 3 D) 13  E) 15

44. Bir şehirdeki taksilerin ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

Açılış ücreti 2,6 TL

0-5 km arası km başı 120 kr

5 km ve sonrası km başı 80 kr

beklediği her dakika için 20 kr 

yazmaktadır.

Bir kişi bindiği noktadan 9 km uzaklıktaki bir noktaya 
gidip taksiyi 15 dakika beklettikten sonra aynı taksiyle 
bindiği noktaya geri dönüyor.

Buna göre, bu kişinin taksiye ödediği ücret kaç 
TL'dir?

A) 20,6 B) 21 C) 21,8 D) 22 E) 24
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45. 10'ar kişinin bulunduğu A ve B sınıflarındaki öğrencilerin 
notlarının ortalaması birbirine eşit ve 78'dir. A sınıfından 
2 kişi B sınıfına geçtiğinde A sınıfının notlarının 
ortalaması B sınıfının not ortalamasından 10 fazla  
olmaktadır.

Buna göre B sınfına geçen 2 kişinin notları 
toplamı kaçtır?

A) 108 B) 120  C) 128 D) 144 E) 150 

46. Etiket fiyatının % 40 eksiğine alınıp etiket fiyatının 
% 11 fazlasına satılan bir maldan elde edilen kâr 
yüzde kaçtır?

A) 60 B) 65 C) 70 D) 80 E) 85

47. Bir hareketli gideceği yolun 
3
1

ünü 120 km/s hızla, 

kalanını ise 80 km/s hızla gitmiştir.

Buna göre, aracın tüm yol boyunca ortalama hızı 
kaç km/s'tir?

A) 90 B)96  C) 100 D) 108 E) 110

48. Sinem bir işi 15 günde, Bülent aynı işi 24 günde 
yapmaktadır. İkisi birlikte çalıştıktan 4 gün sonra, 
Fatih yardıma gelerek kalan işi 4 günde bitiriyorlar.

Buna göre, Fatih tüm işi tek başına kaç günde 
bitirir?

A) 25 B) 30  C) 36 D) 40 E) 60

49. A = {x : 75 < x < 200, x = 3k, x ∈ N}

B = {x : 100 < x < 375, x = 5k, x ∈ N}

kümeleri veriliyor.

Buna göre, A \ B kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 31 B) 32  C) 33 D) 34 E) 35

50. Bugün günlerden pazar, saat 17.00 olduğuna 
göre, 1830 saat sonra hangi gün, hangi saattir?

A) Cuma 21.00

B) Cumartesi 23.00

C) Cumartesi 21.00

D) Pazar 21.00

E) Pazar 23.00

51. Bir torbadan 1'den 9'a kadar numaralandırılmış 9 top 
vardır. 

Torbadan arka arkaya geri atılmaksızın çekilen 2 
topun üzerinde yazan sayıların toplamının 13 ve 
13'den büyük gelme olasılığı kaçtır?

A) 
8
1

 B) 
36
5

 C) 
6
1

 D) 
24
5

 E) 
4
1

52. 

A

F

E

C12DB

25

ABCF dörtgen [AB] ⊥ [BC], E∈[FC], [AD] \\ [FC]

AB = 25 cm, DC = 12 cm

Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm2 dir?

A) 180  B) 160  C) 150 D) 120 E) 100

53. 

B E
D

A

OC

O merkezli çeyrek 
çemberde OABC bir 
dikdörtgen

OA = 16 cm

BE = 8 cm

Yukarıdaki verilere göre OABC dikdörtgenin 
çevresi kaç cm'dir?

A) 112 B) 102  C) 92 D) 82 E) 72
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GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.

54. Taban kenarı 6 cm, yüksekliği 15 cm olan kare prizma 
şeklindeki bir varilin içinde 10 cm yüksekliğinde su 
vardır. 

Buna göre, varil yan yüzeylerinden birinin üzerine 
devrilirse suyun yüksekliği kaç cm olur?

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

55. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
cevaplandırınız.

Güney

Doğu

Kuzey

Batı

Site
Girişi

6 Katlı
 A

4 Katlı
 B

4 Katlı
 C

8 Katlı
 D

4 Katlı
 E

F
4 Katlı

G
4 Katlı

H
6 Katlı

K
8 Katlı

Yüzme
Havuzu

O
to

pa
rk

O
to

pa
rk

Ye
şi

l 
A

la
n

Ye
şi

l 
A

la
n

Ye
şi

l 
A

la
n

Ye
şi

l 
A

la
n

Şekildeki bir sitenin krokisi verilmiştir. Bu sitedeki 
evlerin kapı numaraları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 - Numaralandırma işlemi site girişindeki binadan 
başlanmıştır.

 - Katlardaki evler alttan üste doğru 
numaralandırılmıştır.

 - Sitenin batı tarafındaki evlere 1'den başlayarak 
tek sayılar, doğu tarafındaki evlere 2'den 
başlayarak çift sayılar verilmiştir.

 - Yeşil alandan geçilirken yeşil alandan önceki 
son evin numarasından 4 fazla, otoparktan 
geçilirken 6 fazla, yüzme havuzundan geçilirken 
8 fazla yazılarak diğer binaya geçilecektir.

55. Buna göre E binasının 3. katındaki evin numarası 
kaçtır?

A) 51 B) 53 C) 55 D) 57 E) 59

56. Buna göre G binasının 2. katındaki evin numarası 
kaçtır?

A) 36 B) 38  C) 40 D) 44 E) 48

57. D binasının 1. katındaki evin numarası ile F 
binasının 1. katındaki evin numarasının toplamı 
kaçtır?

A) 81 B) 83  C) 87 D) 89 E) 93

58. - 60. soruları aşağıdaki grafiklere göre 
birbirinden bağımsız cevaplayınız.

160° 72°

18°

60°50°

Sebze

Mandalina

Elma

Nar

Muz

150° 75°

90°45°

Domates
Patlıcan

Salatalık
Biber

Bir bölgede tarım arazisinin ne kadarının, hangi ürün 
için kullanıldığını gösteren daire grafik ve sebze 
ürünlerinin çeşitlerini göstermek için ayrıca başka bir 
daire grafik çizilmiştir.

58. Bu bölgedeki elma üretimi için kullanılan arazi 
tüm ürünler için kullanılan arazinin yüzde kaçıdır?

A) 10 B) 15 C) 18 D) 20 E) 25

59. Bu bölgede domates için kulanılan arazi 
200 dönüm ise, nar için kullanılan arazi kaç 
dönümdür?

A) 36 B) 54 C) 60 D) 64 E) 72

60. Bu bölgede patlıcan için kullanılan arazi biber için 
kullanılan araziden 45 dönüm az olduğuna göre, 
muz için kullanılan arazi kaç dönümdür?

A) 400 B) 405 C) 410 D) 415 E) 420
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

000000001KPSS / Lisans

1. Eski Türklerde, budunların bir yönetim altında 
birleşmesiyle oluşan, vatanı koruyarak milleti 
huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi 
teşkilatın ismi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl

B) Oğuş

C) Urug

D) Boy

E) Kut

2. Türk - İslam devletlerinde merkez teşkilatı içerisinde;

I. hükümdar,

II. hükûmet,

III. saray

unsurlarından hangileri yer alır?

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

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

3. Tirmiz Sarayı ve Ayşe Bibi Türbesi aşağıdaki 
Türk - İslam devletlerinden hangisi dönemine 
aittir?

A) Harzemşahlar

B) Karahanlılar

C) Gazneliler

D) Büyük Selçuklular

E) Timurlular

4. II. Mehmet Dönemi'nde artan Osmanlı - Memlûk 
gerilimi, II. Bayezid Dönemi'nde savaşa dönüşmüş, 
I. Selim'in Mısır Seferi ile de Memlûkler tarih 
sahnesinden silinmiştir. 

Osmanlı Devleti ile Memlûkler arasında yaşanan 
bu mücadelenin nedenleri arasında;

I. mezhepsel gerilim,

II. Süveyş Kanalı hakimiyeti,

III. Baharat Yolu egemenliği

durumlarından hangileri yer alır?

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

 D) I ve II E) II ve III

5. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin deneyim ve 
tecrübe kazanmaları için gönderildikleri sancak 
merkezleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Amasya

B) Manisa

C) Bursa

D) Kütahya

E) Edirne

6. Osmanlı Devleti'nde hazineden maaş alan 
askerler arasında;

I. cebelüler,

II. cebeciler,

III. humbaracılar

unsularından hangileri yer alır?

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

 D) II ve III E) I, II ve III
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7. Osmanlı Devleti'nde eyaletler kendi içerisinde 
salyaneli (yıllıklı), salyanesiz (yıllıksız) ve özel 
yönetimi olan eyaletler olmak üzere üç gruba 
ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi özel yönetimi olan 
eyaletler içerisinde yer alır?

A) Habeş

B) Bosna

C) Rumeli

D) Hicaz

E) Karaman

8. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda "Duraklama 
Dönemi'ni" yaşamasına yol açan dış nedenler 
arasında; 

I. Sanayi Devrimi,

II. Fransız İhtilali,

III. Coğrafi Keşifler

gelişmelerinden hangileri yer alır?

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

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

9. Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi tarafından yazılan ve 
Osmanlı Devleti'nin Batı'ya açılan ilk penceresi 
olarak da kabul edilen eser aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Seyahatname

B) Sefaretname

C) Siyasetname

D) Cihannüma

E) Sihah-ı Cevheri

10. 

I. Osmanlıcılık

II. İslamcılık

III. Panslavizm

Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik 
akımına karşı, ihtilalden sonra Osmanlı ülkesinde 
çözüm olarak ortaya atılan ve Osmanlı'nın toprak 
bütünlüğünü korumayı amaç edinen fikir akımları 
arasında, yukarıdakilerden hangileri yer alır?

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

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

11. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemi'nde;

I. Ceride-i Havadis,

II. Tercüman-ı Ahval,

III. Takvim-i Vekayi

gazetelerinden hangileri çıkarılmıştır?

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

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

12. Osmanlı Devleti'nde 19. yy.da Sultan Abdülmecit 
Dönemi'nde ilan edilen Islahat Fermanı (1856) 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A) Demokratikleşme hareketidir.

B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmıştır.

C) Kurumsal ve toplumsal ikilikleri ortadan 
kaldırmıştır.

D) İlanında Avrupalı büyük devletlerin baskısı da 
etkili olmuştur.

E) Azınlıkların devlete bağlılığı artırılmak istenmiştir.
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13. 19. yy.da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da 
kaybettiği topraklar arasında;

I. Cezayir,

II. Tunus,

III. Mısır,

IV. Trablusgarp

bölgelerinden hangileri yer alır?

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

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

14. 1912-1913 yılları arasında gerçekleşen I. Balkan 
Savaşı'nın nedenleri arasında, aşağıdakilerden 
hangisinin yer aldığı söylenemez?

A) Rusya'nın Panslavizm politikası 

B) Fransız İhtilali'nin doğurduğu milliyetçilik 
düşüncesi

C) Balkan devletlerinin Trablusgarp Savaşı'nı 
fırsata çevirme düşüncesi 

D) Kiliseler sorununun çözümlenmiş olması

E) Osmanlı Devleti'nin bölgeyle kara bağlantısının 
bulunmayışı

15. İttihat ve Terakki yönetimi, I. Dünya Savaşı'nın 
başlamasının ardından 9 Eylül 1914'te aldığı kararla 
1 Ekim 1914'ten itibaren geçerli olmak üzere Osmanlı 
Devleti'nin iktisadi ve adli bağımsızlığını sağlamak 
üzere kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını 
ilan etmiştir.

İttihat ve Terakki yönetiminin bu kararına ilk 
tepkiyi veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere

B) Fransa

C) Almanya

D) Rusya

E) Hollanda

16. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından 
sonra Anadolu'yu işgal eden devletler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Ermenistan

B) Gürcistan

C) Rusya

D) İtalya

E) Fransa

17. 1889-1974 yılları arasında yaşamış, İkdam ve 
Akşam'da yazdığı makale ve hikâyelerle Millî 
Mücadele'yi destekleyen, Sakarya Savaşı'ndan 
sonra Yunan ordusunun yakıp yıktığı bölgelerle 
Yunan mezalimini, tetkik heyeti ile birlikte 
yaptığı incemelerinde gördüklerini, "Düşmanın 
Yaktığı Köyler Ahalisi"ne adını taşıyan hikâye ve 
makalelerde ele alan, "Yaban" adlı romanında bir 
Anadolu köyü üzerinden Millî Mücadele yıllarını 
anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Edip Adıvar

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Falih Rıfkı Atay

D) Şevket Süreyya Aydemir

E) Ali Fuat Cebesoy

18. I. TBMM;

I. Güçler birliği ülkesini benimsemiştir.

II. Kabine sistemi ile çalışmıştır.

III. Kurucu meclistir.

özelliklerinden hangilerine sahiptir?

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

 D) I ve III E) I, II ve III
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19. 24 Ekim 1920'de gerçekleştirilen Gediz 
Muharebeleri için;

I. Ali Fuat Cebesoy komutasında gerçekleştirilmiştir.

II. Kuvayımilliye birlikleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

III. Batı Cephesi birleştirilmiştir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

20. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes 
Anlaşması'na aşağıdakilerden hangisi 
katılmamıştır?

A) General İsmet İnönü

B) General Herrington (Heringtın)

C) General Charpy (Şarpi)

D) General Monbelli (Monbeli)

E) General Mazarakis

21. Aşağıdakilerden hangisi II. TBMM'nin görevde 
olduğu süreçte yaşanan gelişmeler arasında yer 
almaz?

A) Lozan Antlaşması'nın onaylanması

B) Ankara'nın başkent yapılması

C) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

D) Medeni Kanun'un kabulü

E) Harf İnkılabı

22. Türk Dil Kurumunun kurulması;

I. halkçılık,

II. milliyetçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileriyle ilgilidir?

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

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

23. 30 Kasım 1925'te alınan kararla tekke, zaviye ve 
türbeler kapatılmıştır.

Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi 
hızlandırıcı bir etkiye sahiptir?

A) Şeyh Sait İsyanı

B) Menemen Olayı

C) İzmir Suikastı

D) Bursa Olayı

E) Dersim İsyanı

24. 9 Şubat 1934'te oluşturulan Balkan Antantı için 
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya 
arasında imzalanmıştır.

B) İmzalanmasında İtalya ve Almanya'nın 
yayılmacı politikaları etkili olmuştur.

C) Türkiye bölge ve dünya barışına katkıda 
bulunmuştur.

D) Atina'da imzalanmıştır.

E) Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, Antantın 
imzalanmasını kolaylaştırmıştır.
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25. Sovyetler Birliği'nin Türkistan Türklerine yönelik 
olarak uyguladığı asimilasyon politikaları 
arasında;

I. Türkler arasında farklı lehçelerin kullanımının 
yaygınlaştırılması,

II. sürgün ve iskan politikası,

III. Kiril alfabesinin kullanımının zorunlu hale 
getirilmesi

gelişmelerinden hangileri yer alır?

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

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

26. II. Dünya Savaşı'nda yer alan devletlerle bu 
devletlerin başında bulunan devlet adamları 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
eşleştirilmiştir?

        Hirohito Mussolini Hitler Roosevelt

A) Japonya İtalya Almanya ABD

B) Japonya ABD Almanya İtalya

C) Japonya Almanya İtalya ABD

D) ABD İtalya Almanya Japonya

E) İtalya ABD Japonya Almanya

27. Hindistan ile Pakistan arasında 1948'den itibaren 
süregelen ve bugün halâ çözüm bekleyen en 
temel sorun aşağıdaki hangi bölge üzerindeki 
hakimiyet mücadelesinden kaynaklanmaktadır?

A) Tibet

B) Keşmir

C) Golan Tepeleri

D) Dağlık Karabağ

E) Gazze

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de enlemin 
sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak 
gösterilebilir?

A) Antalya'da denize girilirken Erciyes Dağı'nın 
üzerinde kayak yapılması

B) Maki üst sınırının Hatay'da 700 m'ye çıkarken 
Çanakkale'de 200 m'de kalması

C) Samsun'un kışın Ankara'dan daha sıcak olması

D) Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ürünlerinin 
daha geç olgunlaşması

E) Marmara Bölgesi'nin Akdeniz Bölgesi'ne göre 
daha sık nüfuslanması

29. 

x

x merkezinden ok yönünde hareket eden bir kişi;

I. Sıcaklık farkları

II. Karasallık

III. Mutlak nem

IV. Tarım ürünlerinin çeşitliliği

kavram ve durumlarından hangilerinde artma 
gözlemleyemez?

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

 D) II ve IV E) II, III ve IV 

30. 

- Yıldız Dağları Bölümü

- Biga Yarımadası

- Teke Yarımadası

- Menteşe Yöresi

verilen alanların ortak özellikleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kıyıda yer almaları

B) Seyrek nüfuslu olmaları

C) Karstik yeryüzü şekillerine sık rastlanılması

D) Çevrelerine göre ulaşımın gelişmemiş olması

E) Sanayinin yeterince gelişmemesi
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31. 

Yukarıdaki Türkiye haritasında Türkiye'de görülen 
üç farklı doğal afetin en sık görüldüğü yerler 
eşleştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu eşleştirme doğru 
yapılmıştır?

A) Deprem Orman yangını Çığ

B) Sel-Taşkın Heyelan Çığ

C) Deprem Sel-Taşkın Heyelan

D) Deprem Heyelan Çığ

E) Sel-Taşkın Deprem  Orman yangını

32. Türkiye indirgenmiş yıllık ortalama sıcaklık haritası

14°

15°

16°

17°
18° 20°

19°

21°19°19°

13°
14°

Buna göre;

I. Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu yer 
Kuzeydoğu Anadolu'dur.

II. Sıcaklıklar güneyden-kuzeye genelde azalır.

III. Sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu yer 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.

Yukarıdaki durumların oluşmalarını sağlayan 
nedenler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir?

I II III

A) Rüzgar yönleri Enlem Yükselti

B) Yükselti Karasallık Enlem

C) Karasallık-enlem Enlem Karasallık-enlem
Güney rüzgarları

D) Enlem Yükselti Yükselti

E) Karasallık Rüzgar 
yönleri

Yükselti

33. Buğday Karadeniz Bölgesi'nin kıyı şeridinde 
yetiştirilememektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumun 
oluşmasıyla aynı nedene bağlanabilir?

A) Karadeniz'de fiziksel çözülmenin az görülmesi

B) Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin fazla göç 
vermesi 

C) Karadeniz'de ulaşımın geçitlerle sağlanmaya 
çalışılması

D) Büyükbaş hayvancılığın kıyı kesimlerde 
yoğunlaşması

E) Kaçkar Dağları üzerinde buzul göllerinin 
bulunması

34. 

ETKİLER

I.   Hayvancılık faaliyetleri

II.   Basınç merkezleri - 
rüzgarlar

III. Denizler

IV. Matematik konum

a. Tarım ürünleri

b. Nüfus dağılışı

c. Dağların uzanış yönü

d. Yerleşme tipleri

ETKİLENİR

İKLİM

Yukarıdaki diyagramda iklimi etkileyen ve iklimden 
etkilenen faktörler verilmiştir.

Buna göre, hangi ögelerin yer değiştirmesi 
diyagramdaki hatayı düzeltir?

A) I - c B) III - a C) III - b

 D) IV - c E) I - d

35. Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi ve Marmara 
Bölgesi akarsularının genel özellikleri arasında 
yer almaz?

A) Akımlarının az olması nedeniyle hidroelektrik 
enerji potansiyellerinin düşük olması

B) Dar ve derin vadiler içinde akmamaları 

C) Sanayileşme nedeniyle kirlilik oranlarının fazla 
olması

D) Yağışın arttığı dönemlerde yataklarında sel-
taşkın riskini fazla taşımaları

E) Kar erimelerine bağlı olarak ilkbahar aylarında 
akımlarında artmanın meydana gelmesi
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36. İnstansif tarım yöntemi, üretimde iklim koşullarına 
bağımlılığın az olduğu, sulama, ilaç, gübre, makine 
kullanımın yoğun olduğu, üretimde verimliliğin 
sağlandığı gelişmiş ülke tarım metodudur.

I

III IV

V
II

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen 
alanlardan hangisinde intansif tarım yöntemi daha 
yaygın kullanılmaktadır?

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

37. 

I. Besi ve ahır hayvancılığı

II. Arıcılık

III. Kümes hayvancılığı

IV. Mera hayvancılığı

Yukarıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangileri 
iklime bağlı olarak üretimde dalgalanmalar 
yaşayabilir?

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

 D) II ve IV E) III ve IV

38. 

**
Yukarıdaki Türkiye haritasında üç farklı madenin 
çıkarımının en yoğun yapıldığı merkezler belirtilmiştir.

Bu madenler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

*
A) Krom Bor Bakır

B) Boksit Barit Petrol

C) Kükürt  Krom Doğalgaz

D) Bakır  Bor Feldispat

E) Boksit Bor Fosfat

39. Bazı sanayi kuruluşlarında ham maddeye yakınlık 
zorunlu değildir. Fakat genel olarak ham maddeye 
yakınlık üretim maliyetini düşüreceğinden üretim 
alanının ham maddeye yakın alanlarda kurulması 
tercih edilir.

Aşağıda verilen endüstri kuruluşlarından 
hangisinde ham maddeye yakınlığa dikkat 
edilmemiştir?

A) Elazığ Ferro Krom Fabrikası

B) Samsun Bakır İşletme Tesisi

C) Bursa İpekli Dokuma Fabrikası

D) Giresun Aksu Kağıt Fabrikası

E) Konya Şeker Fabrikası

40. 

Ambarlı

Soma

Sarayköy

Çatalağzı
Deriner

Yukarıdaki Türkiye haritasında Türkiye'de elektrik 
üretimine katkı sağlayan enerji santrallerinin bir kısmı 
gösterilmiştir. 

Bu elektrik santrallerinden hangisinin üretimi 
doğrudan iklimle ilgilidir?

A) Deriner Santrali

B) Ambarlı Santrali

C) Çatalağzı Santrali

D) Soma Santrali

E) Sarayköy Santrali
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41. 

III
V

II

I IV

Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olan alanlarla 
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) III nolu alan Türkiye'nin en az yağış alan yeridir.

B) IV nolu alanda tarımsal nüfus yoğunluğu azdır. 

C) I nolu alan Türkiye'de keresteciliğin en çok 
geliştiği yerdir.

D) II nolu alan karstik yer şekillerinin en yaygın 
görüldüğü alandır.

E) V nolu alan Türkiye'nin yer şekilleri en sade olan 
yeridir.

42. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte ülkeler 
arasında ithalat ve ihracat artmıştır. Özellikle son 
yıllarda ülkemiz ihracatı büyük ivme kazanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği 
sanayi ürünleri arasında yer almaz?

A) Elektrik ve elektronik ürünler

B) Çimento - cam - seramik sanayi ürünleri

C) Taşıt araçları ve yan sanayi

D) Dokuma ve tekstil ürünleri

E) Kimya sanayi ürünleri

43. 

I. Doğum oranlarının çok yüksek olması

II. Tarımda makine kullanımı nedeniyle tarımsal 
güce duyulan ihtiyacın azalması

III. Sanayinin yeterince gelişmemesi

IV. Eğitim, sağlık, altyapı hizmetlerinin gelişmemesi

Verilen faktörlerden hangileri göç veren yerleşim 
alanlarının ortak özellikleri arasında gösterilebilir?

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

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

44. 

Tarım % 62,5

Sanayi % 11,6

Hizmet % 23,4

1980

Tarım % 27,5

Sanayi % 22,5

Hizmet 50

2010

Yukarıdaki tablolarda Türkiye'de çalışan nüfusun 
sektörlere göre dağılışı gösterilmiştir.

Buna göre;

I. 1980'de tarımsal verim 2010'a göre daha 
yüksektir.

II. Sanayi ürünlerinin dış satımı artmıştır.

III. Tarımda çalışan insan sayısı azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

45. UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Mirasın 
Korunması'na yönelik sözleşme gereğince ilgili 
devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 
kaydedilmesine uygun olan varlıklara dair geçici 
listeyi Unesco Dünya Miras Merkezine iletmekle 
sorumludur. Türkiye geçici listesini 2013 yılında 
güncellemiş ve listesini iletmiştir.

Gönderilen Dünya Geçici Miras Listesi'nde pek 
çok varlığın yanında iletilen tek doğal miras 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Perge Antik Kenti

B) Göbeklitaş Arkeolojik Alanı

C) Göreme Milli Parkı

D) Tuz Gölü Çevre Koruma Alanı

E) İstanbul'un Tarihî Alanları
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46. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları 
arasında yer almaz?

A) Anayasa hukuku

B) İcra-iflas hukuku

C) Kıymetli evrak hukuku

D) Vergi hukuku

E) Yargılama hukuku

47. Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını 
öngördüğü yaptırıma ne ad verilir?

A) Ceza

B) Cebri icra

C) Tazminat

D) Hükümsüzlük

E) İptal

48. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına neden 
olan bir nedenin, gerekli dikkat ve özene rağmen 
bilinmemesine ne ad verilir?

A) Karine

B) Ayni hak

C) Dürüstlük kuralı

D) İyi niyet

E) Hukuki olay

49. Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından hangisi, tek 
yumuşak anayasadır?

A) 1876 Kanunuesasi

B) 1921 Anayasası

C) 1924 Anayasası

D) 1961 Anayasası

E) 1981 Anayasası

50. Anayasa Mahkemesinin üye sayısı kaçtır?

A) 11 üye

B) 13 üye

C) 14 üye

D) 15 üye

E) 17 üye

51. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevleri arasında yer almaz?

A) Yasa koymak, kaldırmak, değiştirmek ve 
kaldırmak

B) Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek

C) Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma 
yetkisi vermek

D) Cumhurbaşkanını seçmek

E) Genel ve özel af ilanına karar vermek

52. 

I. Kınama

II. Aylıktan kesme

III. Kademe ilerlemesinin durdurulması

IV. Devlet memurluğundan çıkarma

Yukarıdakilerden hangileri memurlara verilen 
disiplin cezaları arasında yer alır?

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

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

53. Siyasal organlar tarafından  kamuya yararlı olarak 
kabul edilen, bir kamu kuruluşunun ya kendisi ya 
da yakın denetimi ve gözetimi altında özel kesim 
tarafından yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?

A) Kamu hizmeti

B) Kamu yararı

C) İdari işlem

D) Kamu gücü işlemleri

E) İç düzen faaliyetleri
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

54. Aşağıdakilerden hangisi, merkezden yönetim 
ilkesinin sakıncaları arasında yer alır?

A) Ülke bütünlüğünün ve milî birliğin sarsılma 
tehlikesi vardır.

B) Partizanca uygulamalara yol açar.

C) Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.

D) Hizmetler yeknesak bir biçimde yürütülemez.

E) Mali denetimde güçlükler yaşanır.

55. BM, 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi hangi 
ülkede yapılacaktır?

A) Bulgaristan

B) Türkiye

C) İngiltere

D) Japonya 

E) Çin 

56. Türkiye’nin tek kadın valisi hangi ilde görev 
yapmaktadır?

A) Malatya

B) İzmir

C) Yalova

D) Hatay

E) Muğla

57. Dünyanın en büyük silah ihracatçısı hangi ülkedir?

A) ABD

B) İsrail

C) Suriye

D) Japonya 

E) İran

58. ABD’de 15 Nisan 2013 tarihinde yaşanan patlama 
sonucu tamamlanamayan maraton koşusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Los Angeles koşusu

B) Baston koşusu

C) New York koşusu 

D) Chicago koşusu

E) Houston koşusu

59. Adana’da düzenlenen 20’nci Altın Koza Film 
Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü alan, Mahmut 
Fazıl Coşkun’un yönettiği film aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Lal

B) Jin

C) Çanakkale Yolun Sonu

D) Yozgat Blues

E) Gözümün Nuru

-

60. 2014 FIFA Dünya Kupası, aşağıdaki ülkelerden 
hangisinde gerçekleştirilecektir?

A) Gürcistan

B) Slovenya

C) Türkiye

D) Rusya

E) Brezilya


