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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Ye-
tenek Testi ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır.

2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 
120 dakikadır (2 saat).

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Aşağıdakilerin hangisinde “bakarak” sözcüğü yerine
“göre” edatının getirilmesi anlamda değişme veya
bozulmaya yol açmaz?

Hayatını bu işlere bakarak geçirmeye karar verdi.

Komşuların çocuklarına bakarak biraz para
kazanıyordu.

Yere bakarak bir şeyler düşünüyordu.

Sen onlara bakarak daha çalışkansın.

Senden daha iyi durumdakilere bakarak üzülme.

9.

10.

A)

B)

C)

D)

E)

Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir?

Cam; 4.000 yılı aşkın zamandır kum, çakmak taşı ya
da kuvarstan yapılmaktadır.

Arabalardaki çok katlı ön camlar, iki levhanın
arasına bir plastik tabakası koyularak üretilir.

Pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi için cam, kalay
üzerinde kalınlığı her yerde eşitlenene kadar sıvı
hâlde tutulur.

Vitraylar; küçük, renkli cam parçalarının kurşun
şeritlerle birbirine eklenmesiyle yapılır.

Cam üfleme ustaları sıcak, erimiş cam madenini
keser; içine borudan hava üfleyerek şekillendirir.

11.

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3

DOĞRU CEVAP: D DOĞRU CEVAP: E 
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13.

14.

Sözlü kültürümüzde halk hikâyeciliği geleneği çok
köklüdür. Leyla ile Mecnun’u, Kerem ile Aslı’yı
duymayanımız; onlardan hoşlanmayanımız yoktur. Bu
hikâyeleri dinlerken çoğu zaman kendimizi
kahramanların yerine koyarız. Çünkü bu hikâyeler bizi
anlatır. Anlatıcı, “Ben böyle severim.” demeye getirirse
öfkeleniriz. ----.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu yüzden halk hikâyesinde anlatıcı kendini
anlatmamalı, anlatsa bile gizlemelidir

Sanatçı, kendi duygularıyla izleyicisinin duyguları
arasında denge kurabilmelidir

Bundan dolayı sanatçı; kendisi açısından neyin iyi,
neyin güzel olduğunu açıkça belirtmelidir

Anlatıcı, gerçeği bir süzgeçten geçirerek dinleyiciye
sunmalıdır

İşte bu sebeple anlatıcı, anlatırken kahramanları
tazelemelidir

15.

16.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4

DOĞRU CEVAP: A 
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17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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20.

21.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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31.

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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35.

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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39.

40.

eşitsizliklerini sağlayan a, b ve c gerçel sayıları için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

41.

A) B) C)

D) E)

42.

Diğer sayfaya geçiniz.11

DOĞRU CEVAP: D 
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43.

44.

45.

46.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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47.

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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Bir hava yolu şirketi, yolcularına bagaj ağırlığı için kişi
başı bir sınır koymuştur. Ağırlığı bu sınıra kadar olan
bagajları ücretsiz taşıyan şirket, sınırı aşan yolculardan
ise sınırı aşan her bir kilogram için ücret almaktadır. 

Bu şirket ile seyahat eden

 bir kişi 60 kilogram ağırlığındaki bagajı için       
105 TL, 

 her ikisinin de bagaj ağırlığı sınırı geçen ve bagaj
ağırlıklarının toplamı 60 kilogram olan iki kişi
toplam 30 TL 

ücret ödemiştir.

Buna göre şirketin, bagaj ağırlığı için koyduğu sınır
kaç kilogramdır?

10 15 20 25 30

51.

A) B) C) D) E)

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.14

DOĞRU CEVAP: D 
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55.

56.

57.

58.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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Kenar uzunluğu 1 birim olan yedi tane düzgün altıgen
şekildeki gibi birleştiriliyor. A, B, C, D, E ve F
noktalarından geçen çember çiziliyor. 

Buna göre, boyalı alanların toplamı kaç birim
karedir?

59.

A) B) C)

D) E)

60.

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.16

DOĞRU CEVAP: B 
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

963-1187 yılları arasında Afganistan, Özbekistan,
İran, Horasan, Pakistan ve Kuzey Hindistan’a kadar
uzanan geniş bir coğrafyaya hâkim olan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

Karahanlı Akkoyunlu

Gazneli Büyük Selçuklu

Karakoyunlu

1.

2.

3.

A) B)

C) D)

E)

4.

5.

Diğer sayfaya geçiniz.17

DOĞRU CEVAP: C 
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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Misak-ı Millî aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi
tarafından ilk kez kabul edilmiştir?

Yunanistan İngiltere Fransa

Rusya İtalya

12.

13.

14.

15.

A) B) C)

D) E)

16.

17.

18.

Diğer sayfaya geçiniz.19

DOĞRU CEVAP: D 
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Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve antlaşmayı
imzalayan devletlerden birinin ayrılmasından sonra
CENTO adını alan pakt aşağıdakilerden hangisidir?

Bağdat Balkan Akdeniz

Sadabat Briand-Kellogg

19.

20.

21.

22.

A) B) C)

D) E)

23.

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.20

DOĞRU CEVAP: A 
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26.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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Türkiye’deki bir meteoroloji istasyonundan alınan yağış
rejim grafiği aşağıda verilmiştir. 

Buna göre, bu grafik hangi yağış rejim tipine aittir?

Akdeniz yağış rejimi

Karadeniz yağış rejimi

İç Anadolu yarı karasal yağış rejimi

Doğu Anadolu karasal yağış rejimi

Akdeniz-Karadeniz geçiş yağış rejimi

31.

32.

A)

B)

C)

D)

E)

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.22

DOĞRU CEVAP: D 
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Üniversitede arkadaş olan dört öğrenci, yaşadıkları
kentler ve bu kentlerin ekonomik faaliyetleri hakkında
aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.

Ayşen: Yaşadığım kent Türkiye’nin en büyük maden      
kömürü havzasında yer alır.

Şahin: Akdeniz Bölgesi’nde bir kentte yaşıyorum.
Kentteki en önemli sanayi kolu demir-çelik
sektörüdür.

Ayhan: Benim yaşadığım kent kıyıdadır ve burada ham
petrolü işleyen bir rafineri bulunmaktadır. 

Burak: Yaşadığım kentte Türkiye’nin en küçük petrol
rafinerisi bulunmaktadır. Rafineride işlenen petrol
yöreden elde edilmektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu öğrencilerin
yaşadıkları kentlerden biri değildir?

Zonguldak İskenderun Aliağa

Batman Kırıkkale

35.

A) B) C)

D) E)

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.23

DOĞRU CEVAP: E 
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39.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.24
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43.

44.

45.

46.

47.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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55.

56.

57.

58.

8 Mart 2014 tarihinde Malezya’nın başkenti Kuala
Lumpur’dan havalandıktan sonra içindeki 227 yolcu
ve 12 mürettebatla kaybolan uçak aşağıdaki
şehirlerden hangisine gitmekteydi?

Manila Seul Bangkok

Tokyo Pekin

59.

A) B) C)

D) E)

60.

GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.27

DOĞRU CEVAP: E 

Ortalama 4.900 metre rakımıyla Dünya’nın en yüksek
bölgesi olan ve “Dünya’nın Çatısı” olarak adlandırılan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

Hindistan Tibet Çin

Afganistan Nepal

Bu soru, Bilim Kurulunun tavsiyesi 
üzerine ÖSYM Yönetim Kurulu 
tarafından iptal edilmiştir. 



Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde 
kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel 
vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tuta-
nağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve 
kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15 dakika içinde 
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden ta-
mamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. 
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.

15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevli-
lerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.


