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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.

000000002KPSS / Lise-Ön Lisans

1. Unkapanı deyince aklınıza ilk ne geliyor?
Plakçılar Çarşısı ya da SGK Binası mı? Unkapanı 
Köprüsü’nden Saraçhane’ye giden caddenin  sol 
tarafını hemen hemen herkes bilir. Peki ya sağ 
tarafını? Belki de önünden defalarca geçip gittiğimiz, 
adını duyduğumuz, bildiğimiz ama sokaklarında, 
yokuşlarında dolaşmadığımız İstanbul’un en 
eski semtlerinden biri Zeyrek. Bir o kadar şehrin 
göbeğinde, bir o kadar uzak şehirden. Birbirine 
yaslanmış, köhne evler arasında çocukların 
sokaklarda gönüllerince oynadığı, mahalle kültürünü 
yaşatan ve insanın içini de burkan bir yer Zeyrek. 
Perişan halde, yıkıldı yıkılacak evler var ama 
yenilenen ve ayakta durmaya çalışanlar da var.

Bu parçada geçen “Bir o kadar şehrin göbeğinde, 
bir o kadar uzak şehirden” sözüyle Zeyrek’in hangi
yönü anlatılmak istenmiştir?

A) İnsanlar tarafından ilgi görmediği

B) Farklı grupların yaşadığı

C) Şehrin dışında yer aldığı

D) İstanbul’un tarihini yansıttığı

E) Kenti ziyaret edenler için yabancı bir yer olduğu

2. Acaba sınırsız gökte dilediğince uçan kuşlar, köklerini 
kenarları olmayan bir toprakta uzatan bitkiler ve dibi 
görünmeyen denizlerde fütursuzca yaşayan balıklar 
özgürlüğü idrak edebilir mi? Sınırsızlığı algılar mı? 
Saksıdaki bir çiçek, kafesteki bir muhabbet kuşu, 
gösteri havuzundaki bir yunus anlar mı ---- , özler mi 
----?

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) doğayı - çevresini

B) hapsolmayı - yaşamayı

C) tutsaklığı - özgürlüğü

D) insanı - sınırsızlığı

E) esareti - geçmişini

3. 

I. Karalar üzerinde birbirinden oldukça farklı yüzey 
şekilleri ve yükseltiler vardır. 

II. Her 250 metrede ısı 10 derece düşer.

III. Bu yüzey şekillerinde yukarı doğru çıktıkça hava 
soğur. 

IV. Bu nedenle deniz seviyesi ile dağlar ve platolar 
arasında bütün koşullar aynı kalsa bile, sıcaklık 
önemli ölçüde farklı olur.

V. Bu da insanların neden deniz kenarlarına 
yerleştiklerini açıklamaktadır.

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. Antik Yunanlardan tutun da Babillilere, 
Sümerlere kadar ortak olan iki söz vardır. 

II. Bu iki söz, karakter eğitiminin bütün kültürlerde 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

III. Bunlardan biri “Kendini bil!”, diğeri de “Hiçbir 
şeyde aşırıya kaçma!”dır. 

IV. Özellikle orta yolun ve dengede kalmanın 
ehemmiyetini vurgulaması bakımından oldukça 
çarpıcıdır bu sözler.

V. Bütün kültürlerde ortak bir başka nokta da iç 
dünyasını, ruhunu ve özünü görebilmek için 
insanın kendi varlığı üzerinde düşünmesi 
gerektiği inancıdır. 

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

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

 D) III. ile V. E)  IV. ile V.

5. Kişiden kişiye farklılık gösteren öğrenme biçimleri, 
birer detay gibi görünse de aslında öğrenmede büyük 
rol oynuyor.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin
olarak ulaşılabilir?

A) Karakter kişinin özelliklerinin dışavurumudur.

B) Öğrenme düzeyi yaşa göre değişebilmektedir.

C) Öğrenilen konunun değişmesi öğrenme düzeyini 
etkilemektedir.

D) Her birey aynı öğrenme biçimini 
kullanmamaktadır.

E) Öğrenme biçimleri kişinin işteki başarısını 
etkilemektedir.
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6. Edebiyatımızın kilometre taşlarından biri olan yazar 
roman, öykü kitapları yazmış; ülkemizde ve ülkemiz 
dışında birçok ödül almıştır.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin
olarak ulaşılabilir?

A) Yazarın eserleri yabancı dillere çevrilmiştir.

B) Edebiyatımızda özgün eserler veren çok az 
yazar vardır.

C) Yazar, yurt dışında da tanınmaktadır.

D) Yazar, daha çok yurt içinde ödüller almıştır.

E) Yazar, roman türünde daha başarılı olmuştur.

7. Kısa öykü insanının gizleriyle ilgili bir sanat ... Çağdaş
    I
insanın yaşamındaki ilmekleri dokur,
dokunmuş kilimleri çözer. Bu, insanın sıradan
             II
yaşamını anlamlandırıp bambaşka gösterecektir. 
Kendi gerçekliği sandığı şeyden bambaşka bir 
gerçeklik önüne koyar. Öykü, yazınsal 
        III
bakımından insan için böyle bir değer taşır. İnsanın 
kendisiyle, ötekiyle, farklı olanla çatışmasından ve 
bunların değerleri arasındaki elektrikten doğar.
        IV
Yaşamı dokuyan ilmeklerin birbirine örülmesiyle 
ortaya çıkan dokunun, kısacası yaşamın can evinin 
yazınsal yazıyla çatışmasında yaşar.
     V

Bu parçadaki altı çizili sözlerin hangisinde 
mecazlı bir anlatım yoktur?

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

8. (I) Küçük boyutlu balıkların sürüler halinde 
yüzdüğünü, izlediğiniz belgesellerden 
hatırlayabilirsiniz. (II) Bilim insanları tarafından ortaya 
konmuş 40 binin üzerinde balık türünün en az %80’lik 
kısmının okyanuslarda yaşadığı belirlenmiştir. 
(III) Balık sürüleri yüzme esnasında çok çeşitli şekiller 
alır; en dıştaki balık bir anda en içe girebilir, en öndeki 
bir balık ters bir hareket ile sürünün en arkasına 
geçebilir. (IV) Kafaların yanlarına konumlandırılmış 
gözleri ile önlerini görmekten aciz olduklarını 
düşündüren balıkların, özellikle sürü halinde yüzerken 
bu hareketleri nasıl yaptıkları merak konusudur. 
(V) Bir düşman yaklaştığında, sürünün tek bir 
balıkmış gibi hareket edebilmesi de insanı hayrete 
düşürmektedir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

9. (I) Kış mevsiminde soğuğa maruz kalan cildin nem 
içeriğinin azalması sonucu ciltte kuruluk oluşabiliyor. 
(II) Bunun nedeni ise soğuk hava şartlarında vücudun 
ısı kaybını önlemek için damarların çapını daraltması 
sonucu cilt yüzeyindeki kan dolaşımının azalması.
(III)  Kuruluk ciltte kepeklenme, pullanma, kızarıklık, 
koyulaşma, yanma ve kaşıntı gibi pek çok sorun 
oluşturabiliyor. (IV) Kadınlarda yüz ve göz çevresinde 
oluşan kuruluk tahrişe, özellikle de göz çevresinde 
koyulaşma ile yaşlı cilt görünümüne sebep olabiliyor. 
(V) Kuruyan cildin neden olduğu bir başka sorun ise 
ciltte egzama hastalığını tetikleyebilmesi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, ciltte kuruluğun oluşmasına neden 
olan bir etkene  yer verilmiştir.

B) II. cümlede, vücudun soğuk havaya karşı 
geliştirdiği bir savunma mekanizmasına 
değinilmiştir.

C) III. cümlede, ciltte kuruluğun vücutta yarattığı 
etkilere değinilmiştir.

D) IV. cümlede, ciltte kuruluğun kadınlarda daha 
etkili olduğundan söz edilmiştir.

E) V. cümlede, kuruyan ciltte meydana gelebilecek 
bir sorundan söz edilmiştir.

10. Küçücük bir çiftlikte yapayalnız kalmıştım. Kimsecikler 
yoktu. Günler geçmek bilmiyordu.

Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi
yoktur?

A) Ünsüz düşmesi

B) Ünlü türemesi

C) Ünlü daralması

D) Ünsüz sertleşmesi

E) Ünsüz yumuşaması

11. ABD’deki Harvard Üniversitesinden bilim adamlarının 
yaptığı araştırma, gündelik hayatta ya da internet 
ortamında kendinden bahsetmenin beynin mutluluk 
ve coşku veren dopamin kimyasalını salgılamasını 
sağladığını gösterdi.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

A) Birden fazla isim tamlamasına yer verilmiştir.

B) Dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.

C) Birden fazla bağlaç kullanılmıştır.

D) Farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır.

E) Bileşik yapılı, kurallı bir isim cümlesidir.
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12. Kişiye sosyal fobi tanısı konabilmesi için korku 
ya da kaçınma davranışlarının; kişinin olağan 
günlük işlerini, iş ya da okul yaşamını, toplumsal 
etkileşimlerini bozacak düzeyde olması gerekiyor.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İsim fiil

B) Bağlaç

C) Edat

D) Sıfat

E) Zarf fiil

13. (I) İç evrenimizi nasıl ki sadece sanat yapıtları 
belirlemiyorsa sanat yapıtının anlamını da sadece 
okur belirlemez. (II) Eserin önemli bir boyutu olarak 
anlamın oluşmasında okurun edimleri, duygusal 
zenginliği, bilgi birikimi kısaca onun algı ve anlama 
dünyası önemli etkenlerdir. (III) Metin ile okur, yazar 
ile okur arasında kurulan ilişkinin baskın ögesi 
okurdur dersek düpedüz yazarı da metni de hesaba 
katmamış olmaz mıyız? (IV) Sanat yapıtının her 
alımlayıcıda farklı algılamalarla karşılık bulması 
yazarın metne, metnin okura etkisini ortadan kaldırıcı, 
zayıflatıcı niteliğinden değildir. (V) Her şeyden önce 
okur anlam çoğaltırken metinden yola çıkmıyor mu?

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden
hangileri yüklemine göre ötekilerden farklıdır?

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

 D) III ve V E) IV ve V

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
vardır?

A) Üniversite mezunlarının bile Türkçeyi doğru 
kullanmadığı bir yerde diğer insanlardan ne 
bekleyebilirsiniz!

B) Yaşadığı coğrafyadan karakterini alan 
insanımızın göç bulutları geçmiştir üzerinden 
âdeta.

C) Yolların pusulasızlığından dem vurduk hep oysa 
pusulaları görmemize yine kendimizdik engel.

D) İngiltere’de yerel yönetim yaşlılar üzülüyor 
gerekçesiyle çalışanlarına kayınvalideleri 
hakkında şaka yapmayı yasakladı.

E) İlk Türk Müzecisiydi ve aynı zamanda ressamdı, 
çeşitli müzelerde müdürlük de yapmıştı.

15. (I) Genelde çok kısa öyküler yazıyorum. (II) Ama 
birkaç tane de, normal uzunluğa yakın öyküm var. 
(III) Evet, her kitapta yeni bir şeyler denemeye 
çalışıyorum. (IV) Burada da öyle oldu aslında. 
(V) "Hastalar ve Işıklar"ın baş taraflarında yer almış 
birkaç kısa öykü vardı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin
hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

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

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım
bozukluğu vardır?

A) Çömleğin altınla dolu olduğunu görünce gözü fal 
taşı gibi açıldı.

B) Öyle herkesin içinde her şeyi damdan düşer gibi 
söylememelisin.

C) Kapının eski tokmağı bu karlı gecenin 
durgunluğu içinde kof bir ses çıkardı.

D) Çalışanların iş yerinde beyaz kravat ve koyu 
renk gömlek giymeleri gerekiyor.

E) Okunacak kitapları çocukların yaşlarına ve 
ilgilerine göre seçmek gerekir.

17. Kırgın ruhumla nasıl zaman geçirebilirdim ki? 
Sokaklara savurduğum yorgun bedenim, acaba 
geleceği bulmama yardım edebilir miydi, bilmiyorum. 
Aslında hiçbir şeyi bilmiyor, bilmek de istemiyordum. 
Sürükleniyordum işte, geçmişten kalan tek şeye, 
Sobacılar Çarşısı’na. Sokağa saptığımda anladım 
burukluğunu. Uzun boynu kısalmış, omuzları bir 
parça içe çökmüş. Ama kokoreç kokusu, dağılmış 
duman, dizilmiş parlak sobalar bir de “tak, tak…” 
seslerine karışmış yanık türküler hep aynı.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.

B) Farklı görüşler karşılaştırılmıştır.

C) Birinci tekil anlatıma başvurulmuştur.

D) Kişileştirme yapılmıştır.

E) Farklı duyulara yer verilmiştir.



4 Diğer sayfaya geçiniz.

KPSS / Lise-Ön Lisans 000000002

18. Sanatçı doğayla etkileşiminden birtakım izlenimler 
edinir. Bu izlenimleri bazı işlemlere tabi tutarak estetik 
bir duyguya ulaşır ve bu duygu onun oluşturduğu 
yeni bir fenomendir. O, kendi ruhunda yarattığı 
bu fenomenle tatmin olur. Ancak bu yaratma, bu 
duygu çok uzun sürmez. Sanatçı bu duyguyu bir 
müddet sonra tekrar canlandırmak isterse belki 
de bunu başaramayacaktır. Estetik yaratma ve 
estetik tatmin bir defa yaşanabilir. Onun sürekli aynı 
yoğunlukta tekrarı mümkün değildir. Çünkü o, özel anı 
yaşamadır.

Bu parçaya göre ifadelerin süreklilik
kazanmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A) İzlenimlerin anlık yaşanması

B) Sanatta özgünlüğün şart olması

C) Doğanın sürekli bir değişim içinde olması

D) Sanatçının farklı duygular arayışında olması

E) Heyecanın zamanla kaybolması

19. Yazıyoruz çünkü var olduğumuzu öncelikle 
çevremize, daha sonra da dünyaya duyurmaya 
çalışıyoruz. Sanırım bu durum, bizlere ilköğretim ya 
da liseden kalma bir durumdur. Özellikle lise yıllarında 
çeşitli yazılar yazanlara yahut şiir karalayanlara 
efsane gözüyle bakılır. Bir de edebiyat hocası 
şahısları tahtaya çıkarıp: “İşte, beklediğim öğrenci! 
Benim öğrencim...” vs. nidalarına başlarsa içimizden, 
“Biz de buradayız hocam!” demek gelir. Esasında, 
orada anlarız  insan olmak ile sayısal bir veri olmak 
arasındaki derin farkı. Nedense öğretmenler, 
öğrencilerin isimleri yerine öğrencilerin okul 
numaralarını kullanmayı tercih ederler. Bu durumun 
istisnası, genellikle ya en zeki öğrencide ya da şair, 
yazar olduğu düşünülen öğrencide görülür.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
yazmanın etkilerinden biri olabilir?

A) Sanatın gerçek değerini ortaya koyduğu

B) Dünyaya farklı açılardan bakılmasını sağladığı

C) Sanatsal bir doyuma ulaştırdığı

D) Olaylara farklı açılardan bakabilmesini sağladığı

E) İnsanların duygu ve düşüncelerini etkilediği

20. Amerika Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar dünyanın 
birçok bölgesinde rastlanan piramitlerin içinde en 
fazla ilgi uyandıranlar Mısır’daki piramitler olmuştur. 
Bu nedenle de Mısır deyince kuşkusuz ki akla 
ilk gelen konuların başında, o devasa piramitler 
gelir. Bu gizemli yapıları gerçekten de alnından 
ter damlayan ve kırbaç altında zorla çalıştırılan 
binlerce köle mi inşa etmiştir? Tek parça, tonlarca 
ağırlığındaki dev taş blokları sadece kas kuvvetiyle 
mi üst üste yerleştirildiler? İşte akılları karıştırmaya 
başlayan ilk sorular bunlardı. Ancak konu üzerinde 
araştırmalar sürdürüldükçe kafaları karıştıracak daha 
pek çok sorunun daha ortaya çıkmakta gecikmediği 
görüldü. Öncelikle, bilinen insanlık tarihinin bize 
sunduğu verilerle, Mısırlıların bu devasa yapıları 
hangi teknolojiyle yaptıkları sorusuna mantıklı bir 
cevap verilemeyeceği kesin olarak anlaşılmıştı.

Bu parçada Mısır piramitleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisine bir yanıt aranmaktadır?

A) Kimler tarafından yapıldığı

B) Nerede yapıldığı

C) Nasıl yapıldığı

D) Ne kadar insanın çalıştığı

E) Niçin yapıldığı

21. - 22. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Hiçbir kültürde donma olmaz, İstanbul bugün de 
16-19 yy.da olduğu gibi düşüncesini, edebiyatını, 
sanatını tek kelime ile kültürünü üretiyor. Namık 
Kemal, Sezai Karakoç, Nâzım bir Bâki olmasa 
da bugün de kendimize has bir şiirimiz var çünkü 
ruhumuz var. Genel olarak toplumumuzun kültürel 
köklerini oluşturan tarihten gelen kurumlarının büyük 
bir budama ameliyesinden geçirildiğini ifade edebiliriz. 
Bu işlem esnasında kuru dallar kesildi ama bazı 
yaşayan dallar da kesildi; çare yok, budama böyle 
olur. Ancak şahsen bu budamanın hayırlı taraflarının, 
hayırsız taraflarından çok olduğunu düşünüyorum. 
Cumhuriyetin başındaki bir tutukluk döneminden 
sonra, şimdi o budanan altı yüzyıllık çınarın yanı 
başında genç bir fidan fışkırdı. Bu fidan çok sağlam 
bir kökün üzerinde sürgün veren yepyeni bir ümit.

21. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

A) Kültürün her zaman değişime açık olduğu

B) Her dönemin kendine has edebî özellikleri 
olduğu

C) Farklı kültürlerin birbirlerinden etkilenebildiği

D) Kültürel ögelerden bazılarının zamanla atıldığı

E) Sanatçıların dönemin özelliklerinden etkilendiği
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22. Bu paragrafta geçen “donma olmaz” sözüyle
kültürün hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Gelenekçi olduğu

B) Değişime açık olduğu

C) Belli kalıplarının olduğu

D) Kalıcı olduğu

E) Etkileyici olduğu

23. - 24. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Geleneksel mimarimizde kapı, bulunduğu yapı için 
ayrı bir anlam ifade eder. Mabet kapısı ilahi huzura, 
mektep kapısı ilime, irfana; kervansaray kapısı, 
emniyete, güvene; hane kapısı ise aile huzuruna ve 
bir çeşit sığınmaya açılan, küçük bir dünyaya geçiş 
unsuru gibidir. Bunlar arasında ev kapılarının elbette 
daha ayrıcalıklı ve kişiye özel bir konumu vardır. Bu 
konum, aile mahremiyetinin başladığı bir sınır niteliği 
taşımaktadır. Evet, normal şartlarda hane halkı 
dışında kimsenin bu kapıdan izinsiz girmeye ve onu 
zorlamaya hakkı yoktur. Keza bunun aksi haneye 
tecavüz sayılır. Bu, geçmişte böyleydi, bugün de 
böyle. Bugünkü kapı zillerinin işlevini, eskiden ana 
giriş kapıları üzerinde bulunan tokmaklar yapıyordu. 
Dışarıdan gelen kişi bu tokmağa dokunur, ziyaretini 
evdekilere böyle duyururdu. Ev sakinleri çoğu kez 
tokmağın sesinden gelenin erkek mi; kadın mı 
olduğunu anlar, hatta bir kulak aşinalığıyla, gelen kişi 
tanıdık biri ise, vuruş şeklinden onun kim olduğunu 
tahmin de edebilirdi. Gelenin kimliğini daha kolay 
tanıyabilmek için kimi kapılara büyük ve küçük olmak 
üzere iki ayrı tokmak konurdu. Bazen de, kapının 
çekilip kapatılması için tokmağın yanına yerleştirilen, 
‘şakşak’ veya ‘çekecek’ denilen bir halka ikinci 
tokmağın görevini yapardı. Eve kadın veya çocuk 
geldiğinde küçük olan tokmakla ya da halkayla 
kapıya vurur; yabancı bir erkek geldiğinde ise büyük 
tokmakla kapıyı çalardı. 

23. Bu parçaya göre bazı kapılara iki ayrı tokmak
konmasının amacı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

A) Eve gelen kişinin kim olduğunu anlamak

B) Çocuk ve kadınların tokmağa ulaşmalarını 
sağlamak

C) Gelenlerin kapıda beklemelerini engellemek

D) Sesin daha da net çıkmasını sağlamak

E) Kapıya estetik bir görünüm kazandırmak

24. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi
çıkarılamaz?

A) Kapı zilleriyle tokmaklar aynı amaç için 
kullanılmıştır.

B) Bulunduğu yapılara göre kapılar farklı anlamlar 
içermektedir.

C) Kapı tokmakları zaman içinde farklı amaçlar için 
kullanılmıştır.

D) Tokmağın sesinden gelen kişinin kim olduğu 
tahmin edilebilmektedir.

E) Ev kapıları hâlâ önemini korumaktadır.

25. - 27. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

(I) Modern yer biliminin sağladığı bilgilerden önce 
tuzun nerede bulunduğunu bilmeyen insanoğlu, 20. 
yüzyıla kadar umutsuz bir biçimde tuzun peşinde 
koştu. (II) Tarih boyunca tuz o kadar değerliydi ki 
bazı ülkelerde asker ve işçiler maaşlarını tuz olarak 
alıyordu. (III) Büyük Roma yollarından ilki, tuzu 
sadece Roma’ya değil yarımadanın iç kesimlerine 
de taşımak için inşa edilmişti. (IV) Çinliler, Romalılar, 
Fransızlar, Venedikliler, Habsburglar ve diğer 
birçok yönetim, savaşlar için para bulmak üzere tuz 
vergisi koymuştu. (V) Çin’de tuz üretimine ilişkin 
en eski yazılı kaynak, İÖ 800’e aitti. (VI) Belgede, 
Xia Hanedanlığı sırasında bin yıl önceki deniz tuzu 
üretimi ve ticaretinden söz ediliyordu. 

25. Bu parçadan tuzla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi çıkarılabilir?

A) 20.yüzyıldan itibaren gerçek anlamda 
kullanılmaya başlanmıştır.

B) Bilimin gelişmesiyle kaynakları tespit edilmeye 
başlanmıştır.

C) İlk olarak Çinliler kullanmıştır.

D) Roma Dönemi'nde farklı yerlerden çıkarılmıştır.

E) Avrupa’nın birçok bölgesinde çıkarılmaktadır.

26. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
tuzun ekonomik değerinin olduğundan söz
edilmiştir?

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

 D) IV. ve V. E) V. ve VI

27. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisiyle yeni
bir paragrafa geçilebilir?

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



6 Diğer sayfaya geçiniz.

KPSS / Lise-Ön Lisans 000000002

28. - 30. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Ayla, Beray, Cem, Dilan, Elem adlı anaokulu öğrencileri 
sınıflarında yapılacak yıl sonu etkinliği için  4 paket 
balon, 3 paket konfeti, 2 paket fener, 1 paket grafon 
kağıdı almıştır. Bu yıl sonu etkinliği hazırlığıyla ilgili 
aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Her üründen en çok 1 tane almak koşuluyla 
2’şer tane almışlardır.

• Cem balon almamıştır.

• Konfeti alan herkes balon da almıştır.

• Alya ve Dilan aynı üründen almıştır.

28. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak yanlıştır?

A) Ayla balon almıştır.

B) Beray fener almıştır.

C) Dilan fener almıştır.

D) Cem grafon kağıdı almıştır.

E) Elem konfeti almıştır.

29. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin
olarak doğrudur?

A) Beray konfeti almıştır.

B) Dilan grafon kağıdı almıştır.

C) Elem fener almıştır.

D) Fener alan herkes balon da almıştır.

E) Grafon kağıdı alan kişi fener de almıştır.

30. Bu bilgilere göre aldıkları ürünün neler olduğu
kesin olarak bilinenler aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?

A) Ayla - Beray

B) Beray - Cem

C) Cem - Elem

D) Ayla - Cem - Dilan

E) Beray - Dilan - Elem

31. 

2
7

7
1

3
1

12
+

−

işleminin sonucu kaçtır?

A) 
4

79
 B) 

4
77

 C) 
4

67
 D) 

4
65

 E) 
4

57
     

32. Ardışık dört tek sayının dörtte biri 22 olduğuna
göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 19 B) 21 C) 23 D) 25 E) 27

33. A sayısı 104 tane 2014 sayısının toplamıdır.

Buna göre, A'nın 9 ile bölümünden kalan kaçtır?

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

34. A = 15 − x

B = x − 3

olduğuna göre, A.B çarpımının alabileceği en
büyük değer kaçtır?

A) 32 B) 35 C) 36 D) 40 E) 45

35. n pozitif tam sayı olmak üzere,

( )
�( )
� �( )

�
n

n
n

n

1

1 1
48

−

+
−

+
=

olduğuna göre, n kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
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36. a b
3 4

1+ =

olduğuna göre, 12a + 9b ifadesinin değeri kaçtır?

A) 36 B) 35 C) 30 D) 24 E) 18

37. 

4
1

16
1

9
1

− +

işleminin sonucu kaçtır?

A) 
3
2

 B) 
6
1

 C) 
24
1

−  D) 
12
1

−  E) 
6
1

−

38. K, L, M, N ve P araçlarının fiyatları sırasıyla k, ,, m, n 
ve p TL'dir.

Bu fiyatlar arasında, 

 k > 3, > m > 3n > p

biçiminde bir ilişki vardır.

Buna göre,

I. K aracı en pahalı olanıdır.

II. P aracı en ucuz olanıdır.

III. N aracı L aracından daha ucuzdur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

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

D) I ve II E) I ve III

39. 64 ⋅ 254  işleminin sonucu kaç basamaklı  doğal
sayıdır?

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

40. x

y

3 5

6 3

# #

# #

−

−

olduğuna göre, x⋅y çarpımının en geniş tanım 
aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ,15 186 @ B) ,9 30−6 @ C) ,18 9− −6 @

D) ,30 18−6 @ E) ,30 15−6 @

41. 

x y xy

x y xy
2 2

3 3

−

−

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) x B) y C) x ⋅ y D) x + y E) x − y

42. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f fonksiyonu 

f (x) = 3x − 5

biçiminde tanımlanıyor.

fof (a) = 7

olduğuna göre, a kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

43. a, b ve c gerçel sayıları için

a . b < 0 < c − a < c − b

olduğuna göre; a, b ve c'nin işaretleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?

A) −, −, − B) +, −, − C) +, −, +

D) +, +, − E) +, +, +
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44. a pozitif, b negatif tam sayı olmak üzere,

I. a + b

II. b − a

III. a ⋅ b

IV. 
b
a

işlemlerinden hangilerinin sonucu her zaman 
negatif bir tam sayıdır?

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

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

45. a, b ve c pozitif tam sayıları sırasıyla 3, 4 ve 5 
sayılarıyla doğru orantılıdır.

b > 33 olduğuna göre, a + c toplamı en az kaç olabilir?

A) 36 B) 45 C) 54 D) 64 E) 72

46. a ve b asal sayı, c pozitif tam sayıdır.

a + b = 99

b + c = 56 

olduğuna göre, c kaçtır?

A) 49 B) 51 C) 54 D) 56 E) 58

47. - 48. soruları aşağıdaki parçaya göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Her saatte 6 dakika olmak üzere düzenli olarak 
ileri gitmeye ayarlanan bir saat 11'de doğru 
zamana ayarlanmıştır. (24'lük saat dilimi olarak 
düşünülmüştür.)

47. Ayarlamanın yapıldığı gün doğru zamanın 19.00
olduğu anda saat kaç dakika ileri gitmiş olur?

A) 42 B) 48 C) 54 D) 60 E) 66

48. Ayarlamanın yapıldığı günün ertesi sabahında
doğru zamana göre, 06.00' da uyanmak isteyen bir
kişi, saatini kaça kurmalıdır?

A) 03.28 B) 03.32 C) 07.06

 D) 08.28 E) 07.54

49. Bir sınıftaki öğrencilerin %50'si matematik, %85'i 
Türkçe dersinden başarılı olmuştur. Her iki dersten de 
başarılı olan öğrenci sayısı 14'tür.

Her öğrenci bu derslerin en az birinden başarılı
olduğuna göre, sınıfta kaç öğrenci vardır?

A) 40 B) 35 C) 30 D) 28 E) 21
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50. Yeşil ışığın yayalara her 4 dakikada bir yandığı
yaya geçidinde karşıya geçmek için bekleyen
yayaların sayısının zamana göre değişimini
modelleyen en uygun grafik aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

4 8 12

Zaman 
(dk.)

Yaya sayısı

A)

4 8 12

Zaman 
(dk.)

Yaya sayısı

C)

4 8 12

Zaman 
(dk.)

Yaya sayısı

E)

4 8 12

Zaman 
(dk.)

Yaya sayısı

B)

4 8 12

Zaman 
(dk.)

Yaya sayısı

D)

51. - 52. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Bir davete katılan konukların hepsi meyve suyu 
içmiştir. Konukların bir kısmı 1 bardak, kalanları ise 2 
bardak meyve suyu içmiştir.

51. Bu davete katılan, 20 kişi toplam 24 bardak meyve 
suyu içmiştir.

Buna göre 2 bardak meyve suyu içen kaç kişidir?

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

52. Toplam 31 bardak meyve suyu içilmiş ise davete
en az kaç kişi katılmıştır?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

53. Bir yolun birinci gün 
5
2

 'i, ikinci gün geriye kalan yolun 

4
1

 'ü gidiliyor. Üçüncü gün 36 km daha gidilince yol 

bitiyor.

Buna göre yolun tamamı kaç km'dir?

A) 55 B) 60 C) 70 D) 72 E) 80

54. 12 kişilik bir gruptan 5 kişi seçilecektir. Bu 5 kişi 
içinden de 1 başkan ve 4 üye seçilecektir. 

1' i başkan 4' ü üye olan bu 5 kişilik ekip kaç farklı
biçimde oluşturulabilir?

A) 2690 B) 2960 C) 3660 D) 3960 E) 4560

55. ABCD karesi, aşağıdaki şekildeki gibi biri dikdörtgen, 
üçü eş kare olan dört parçaya ayrılmıştır.

150cm2

A

E F

CD

B

EFCD dikdörtgenin alanı 150 cm2 olduğuna göre, 
ABCD karesinin çevresi kaç cm'dir ?

A) 60 B) 54 C) 48 D) 40 E) 36
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GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.

56. 

0

A
B

18

Uzunluğu 1092 cm olan bir ip parçası yarıçapı 18 cm 
olan bir çember üzerine, bir ucu çemberin A noktasıyla 
çakıştırılıp, şekilde gösterildiği gibi ok yönünde sonuna 
kadar sarılmıştır. Bu işlem sonunda ipin öbür ucu 
çemberin B noktası ile çakışmıştır.

İpin kalınlığının ihmal edilmesi koşuluyla, AOB açı-
sı kaç derecedir? (π = 3 alınız.)

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

57. Ayrıtının uzunluğu tam sayı olan bir küpün alanı x 
birim kare ve hacmi y birim küptür.

x > y olduğuna göre, bu küpün hacmi en fazla kaç
birim küp olabilir?

A) 125 B) 175 C) 192 D) 206 E) 216

58. - 60. soruları aşağıdaki bilgilere göre
cevaplayınız.

Aşağıdaki tabloda A, B, C, D ve E ürünlerinin birim 
alış ve satış fiyatları ile satış adetleri verilmiştir.

Ürün Alış (TL) Satış(TL) Adet

A 10 15 2000

B 8 10 1200

C 6 10 1600

D 15 20 4200

E 25 30 1800

58. Kâr oranı en yüksek olan ürün hangisidir?

A) A B) B C) C D) D E) E

59. D ürününün satışından elde edilen toplam kâr ile
C ürününden kaç adet satın alınabilir?

A) 3600 B) 3500 C) 3250

 D) 3100 E) 3050

60. Bu beş ürünün toplam satış adedi bir daire grafiği
ile gösterildiğinde E ürününü gösteren dilimin
merkez açısı kaç derece olur?

A) 60 B) 65 C) 72 D) 75 E) 90
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1. Bu testte 60 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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1. 

• İlk Türk devlet teşkilatının oluşturulması

• Bilinen ilk hükümdarının Teoman olması

• Ordunun ilk kez onlu sisteme göre teşkilatlanması

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki İslamiyet Öncesi 
Türk devletlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Göktürkler

B) Hunlar

C) Uygurlar

D) Hazarlar

E) Avarlar

2. Kaşgarlı Mahmut'un ortaya koyduğu
Divan-ı Lügati't- Türk adlı eserle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ansiklopedik sözlük olma niteliği taşıma

B) Abbasî halifesi El-Muktedî Billah'a sunulma

C) Sagu, koşuk ve sav gibi nazım şekillerini içerme

D) Türk dünyası ile ilgili harita içerme

E) Karahanlılar Dönemi'nde ortaya konulan ilk 
Türk-İslam eseri olma

3. Selçuklular zamanında Kayseri'de kurulan Ahi
teşkilatının yanında Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı
liderliğinde Türkmen hanımlarının da kendi
aralarında örgütlenerek kurmuş oldukları kadın
teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacıyan-ı Rum

B) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

C) Terakki-i Muhadderat

D) Gaziyan-ı Rum

E) Mekkari Taifesi

4. Osmanlı Devleti'nde Altı Bölük Halkı olarak da
bilinen kapıkulu süvarileri içinde;

I. sipah,

II. garip,

III. cebeci

askerlerinden hangileri yer alır?

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

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

5. Osmanlı Devleti'nin Yükselme Dönemi'yle ilgili
olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
arasında bir ilişki kurulamaz?

A) Karadeniz'in Türk gölü olması→ Kırım'ın 
alınması

B) Baharat Yolu'nun hakimiyet altına 
alınması→ Mısır Seferi

C) Osmanlı donanmasının Haçlılar tarafından ilk 
kez yakılması → Preveze Deniz Savaşı

D) Batı'ya karşı pasif bir politika izlenmesi → Cem 
Sultan Olayı

E) Avusturya'nın Osmanlı üstünlüğünü kabul 
etmesi →1533 İstanbul Antlaşması

6. 

I. Kazasker

II. Defterdar

III. Müderris

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde 
eğitim, öğretim ve yargı görevlerini yürüten ilmiye 
sınıfına mensuptur?

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

 D) I ve III E) I, II ve III
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7. 

•  Osmanlı iktisadi hayatında, geçimini ticaret ve 
zanaatla sağlamak, bir dükkân açmak için verilen 
izin

•  Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara müda-
hale edilmesi

•  Devlete ait mukataa denilen işletmelerin (maden, 
orman vb.) üç yıllığına kiralanması

• Koyun ve keçi üzerinden alınan vergi

Osmanlı Devleti'nin ekonomik hayatıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yukarıda 
yoktur?

A) Narh B) Gedik C) Ağnam

 D) İltizam E) Malikâne

8. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan isyanlar, 
devlet kurumlarındaki bozulmalar, savaşlarda 
hedeflenen başarının kazanılamaması devletin eski 
gücünde olmadığının göstergeleriydi. Gerek bu 
aksaklıkları gidermek gerekse devlete eski güçlü 
dönemlerini yaşatabilmek için bazı düzenlemeler 
yapılmıştır.

Yapılan bu düzenlemeler;

I. askerî, 

II. mali,

III. eğitim

alanlarından hangilerini kapsar?

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

 D) Yalnız II E) Yalnız I

9. Divanıhümayunu kaldırarak yerine Meclis-i
Vükelayı oluşturan Osmanlı padişahı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Selim

B) II. Abdülhamit

C) Abdülmecit

D) Abdülaziz

E) II. Mahmut

10. Fransız İhtilali'yle birlikte ortaya çıkan milliyetçilik
akımı doğrultusunda Osmanlı'nın elinden çıkan
yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kırım

B) Yunanistan

C) Sırbistan

D) Karadağ

E) Romanya

11. II. Abdülhamit tarafından 23 Aralık 1876'da 
yürürlüğe koyulan Kanunuesasi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hükûmet padişaha karşı sorumludur.

B) Parlamento çift meclisten oluşur.

C) Anayasacılık faaliyetleri başlamıştır.

D) Halk kısıtlı olsa da ilk defa seçme ve seçilme 
hakkını elde etmiştir.

E) Mebusan Meclisinin üyeleri dört yılda bir yapılan 
seçimlerle belirlenir.

12. I.  Ermeni sorununun uluslararası statü 
kazanması→ Berlin Antlaşması

II.  Boğazlar sorununun ortaya çıkması→ Hünkâr İs-
kelesi Antlaşması

III.  Osmanlı'nın Avrupa devleti sayılması→ Balta Li-
manı Antlaşması

IV.  Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması → Edirne 
Antlaşması

V.  Sırbistan'ın özerk hâle gelmesi → Bükreş Antlaş-
ması

19.yy. Osmanlı Devleti'yle ilgili yukarıdaki
eşleştirmelerden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve IV

 D) III ve IV E) III ve V

13. Osmanlı Devleti'nin I. Balkan Savaşı'nda
mücadele ettiği devletler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Karadağ B) Sırbistan  C) Yunanistan

 D) Romanya E) Bulgaristan
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14. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı'nda Rusya'ya
yardım ulaştırmak amacıyla;

I. Çanakkale,

II. Irak,

III. Kafkas

cephelerinden hangilerini açmıştır?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III

 D) Yalnız II E) I, II ve III

15. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes
Anlaşması'ndan sonra Anadolu'daki işgallere
tepki olarak;

I. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti,

II. Hürriyet ve İtilaf Fırkası,

III. Millî Kongre Cemiyeti, 

IV. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

kuruluşlarından hangileri ortaya çıkmıştır?

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

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

16. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ortak özellikleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yurdun her bölgesinden gelen temsilcilerin 
katılımıyla toplanması

B) Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı yapması

C) Manda ve himayenin reddedilmesi

D) Mebusan Meclisinin toplanması gerektiğinin 
vurgulanması

E) Azınlıklara daha önce tanınmış olan haklara 
karşı gelinmesi

17. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'ye karşı
ayaklanmaların yaşanmasında;

I. azınlıkların ayrı birer devlet kurmak istemeleri,

II. İngilizlerin, Boğazlar'ın her iki yakasına yerleş-
mek istemeleri,

III. Osmanlı Hükûmeti'nin ve İtilaf Devletlerinin Millî 
Mücadele'nin padişah ve halifeye karşı yapıldığı 
şeklindeki propagandaları

sebeplerinden hangilerinin etkisinden söz 
edilebilir?

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

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

18. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele
Dönemi'nde düzenli orduya geçiş çalışmaları
arasında yer almaz?

A) Kuvayımilliye giderlerinin Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından karşılanması ve halkın 
yardımlarının mülki idarelerce kayıt altına 
alınması

B) Subay Yetiştirme Merkezlerinin açılması 
ve seferberlik ilan edilerek askere alınma 
işlemlerinin başlatılması

C) Erkan-ı Harbiye Vekaletinin kaldırılması

D) İsmet Bey'in Bilecik'te düzenli ordu çalışmalarını 
başlatması

E) Batı Cephesi'nin ikiye ayrılması, kuzeyine Batı 
Cephesi Komutanı sıfatıyla Albay İsmet Bey'in, 
güneyine Refet (Bele) Bey'in komutan olarak 
atanması

19. Lozan Antlaşması'ndan sonra;

I. Hatay, 

II. Musul,

III. borçlar

sorunlarından hangileri Türkiye ile Fransa 
arasında görüşme konusu olmuştur?

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

 D) I ve III E) I, II ve III
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20. Mustafa Kemal Paşa'nın teşvikiyle 12 Ağustos
1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkasının
kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?

A) Ali Fethi Okyar

B) Nuri Conker

C) Nuri Demirağ

D) Ahmet Ağaoğlu

E) Mehmet Emin Yurdakul

21. 1925'te yaşanan gelişmeler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) 29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı olarak 
kutlanmasının yasalaşması

B) Laik cumhuriyet rejimine karşı ilk isyanın 
çıkarılması

C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması

D) Takrir-i Sükûn Kanunu'nun çıkarılması

E) Aşar vergisinin kaldırılması

22. Atatürk Dönemi'nde çağdaş dünya ile bütünleşme
doğrultusunda;

I. miladi takviminin kullanılmaya başlanması,

II. uluslararası uzunluk ve ağırlık birimlerinin kabul 
edilmesi,

III. hafta tatilinin cuma gününden pazar gününe alın-
ması

çalışmalarından hangileri yapılmıştır?

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

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

23. Atatürk'ün "Din bir vicdan meselesidir. Herkes, 
vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı 
gösteririz. Düşünüşe karşı değiliz. Biz sadece, din 
işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya 
çalışıyor, kaste ve fiile dayanan taassupkâr 
hareketlerden sakınıyoruz. " sözü aşağıdaki
ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) İnkılapçılık

B) Devletçilik

C) Laiklik

D) Milliyetçilik

E) Bağımsızlık

24. 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabat Paktı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında 
imzalanmıştır.

B) İmzalanmasında İtalya'nın Doğu Akdeniz ve 
Orta Doğu'ya yönelme politikası etkili olmuştur.

C) Tahran'da imzalanmıştır.

D) Türkiye'nin güney sınırı kesinlik kazanmıştır.

E) 1980'de İran - Irak Savaşı'nın başlamasıyla 
tamamen geçerliliğini yitirmiştir.

25. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı
Dönemi'yle ilgili değildir?

A) Rusya'da Bolşevik İhtilali yaşandı.

B) ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atom 
bombası atıldı.

C) Yalta Konferansı'nda ABD, İngiltere ve SSCB; 
Mihver Devletlere savaş ilan eden devletlerin 
Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilmesine 
karar verdi.

D) Birleşmiş Milletleri resmen kurmak için San 
Francisco Konferansı toplandı.

E) Almanya, Barbarossa Harekâtı ile SSCB'yi altı 
ay içerisinde teslim almayı düşündü.
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26. Soğuk Savaş Dönemi'nde Batı Bloku içinde
yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) NATO'nun kurulması

B) Balfour Deklarasyonu'nun yayımlanması

C) Marshall Planı'nın hazırlanması

D) Avrupa Konseyinin kurulması

E) Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması

27. Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi'nde
bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden
biri değildir?

A) Rus kozmonot Yuri Gagarin Vostok-1 uzay 
aracıyla ilk kez uzaya giden insan oldu.

B) Amerikalı astronot Neil Amstrong aya indi.

C) İlk uzay yürüyüşü Alexy Leonev tarafından 
gerçekleştirildi.

D) İlk kalp nakli Chirstian Bernard tarafından 
gerçekleştirildi.

E) DNA'nın yapısı çözüldü.

28. Aşağıdakilerden hangisi Mersin ili ile Sinop ili
arasındaki farklılığın nedeni olan enlem etkisiyle
açıklanamaz?

A) Sıcaklık değeri

B) Denizin tuzluluk oranı

C) Yağışın en fazla olduğun ay

D) Ormanların üst sınırı

E) Toktağan kar alt sınırı

29. Türkiye'de fay hatlarının yaygınlığı yer altı sularının 
mağmayla temasını kolaylaştırarak kaplıcaların 
yaygın olmasına neden olmuştur.

kaynak

fa
y 

ha
ttı

Buna göre, yukarıda yer alan kaynak çeşidi 
düşünüldüğünde hangi özelliğin bu kaynak çeşidine 
sahip olan bir yöreye ait olması beklenmez?

A) Yıl boyunca etkili turizm faaliyetleri

B) Deprem riskinin fazla olması

C) Mineral bakımından zengin su kaynaklarının 
varlığı

D) Nüfus ve yerleşmenin fazla olması

E) Yer altı su seviyesinin düşük olması

30. K

G
GDGB

KB

B D

KD

Yukarıdaki şekilde bir merkeze ait rüzgarın esiş yönü 
gösterilmiştir.

Buna göre, yer şekillerinin rüzgara yön verici 
etkisi dikkate alındığında bu rüzgar frekans 
gülünün aşağıdaki merkezlerden hangisine ait 
olması beklenir?

A) Konya B) Aydın C) İzmir

 D) İstanbul E) Çanakkale
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31. 

Yukarıdaki haritada ok yönünde hareket eden bir 
yolcunun sırasıyla hangi delta ovalarını görmesi 
beklenir?

A) Bakırçay, Menemen, Göksu

B) K. Menderes, B. Menderes, Silifke

C) B. Menderes, Menemen, Çarşamba

D) Gediz, K. Menderes, Çukurova

E) Gediz, Bakırçay, Silifke

32. Fiziksel ufalanma, gece ile gündüz sıcaklık farkının 
fazla olduğu merkezlerde görülmektedir.

Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde fiziksel
çözülmenin en fazla olması beklenir?

A) Yukarı Kızılırmak Bölümü

B) Adana Bölümü

C) Güney Marmara Bölümü

D) Batı Karadeniz Bölümü

E) Yıldız Dağları Bölümü

33. Bağıl nem; belli bir sıcaklıkta havada bulunan su 
buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği 
maksimum su buharı miktarına oranıdır.

Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinde
bağıl nem miktarı en fazladır?

A) Doğu Karadeniz Bölümü

B) Kıyı Ege Bölümü

C) Batı Karadeniz Bölümü

D) Antalya Bölümü

E) İçbatı Anadolu Bölümü

34. Türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri arasında yer 
almaktadır. 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisi Türkiye'nin
sahip olduğu 36° - 42° enlem aralığının iklime
etkilerinden biri değildir?

A) Akdeniz iklim bölgesinde yer alması

B) Dört mevsimin belirgin yaşanması

C) Cephesel yağışların görülmesi

D) Batı rüzgarlarının etkisinde olması

E) Fön rüzgarlarının oluşması

35. Aritmetik Nüfus Yoğunluğu: Bir bölgede yaşayan 
toplam kişi sayısının bölge yüz ölçümüne oranıdır.

I II

III
IV

V

Buna göre, yukarıdaki haritada işaretlenmiş 
alanların hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğu 
en azdır?

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

36. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sık nüfuslu
alanlardan biri değildir?

A) Gaziantep

B) Hatay

C) Bursa

D) Muğla

E) Samsun

37. Aşağıda yer alan merkezlerden hangisinin
nüfuslanmasında diğerlerinden farklı bir neden
etkili olmuştur?

A) Batman

B) Murgul

C) Zonguldak

D) Soma

E) Bursa
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38. Aşağıdaki haritada bazı tarım ürünlerinin en yoğun 
olarak yetiştirildiği yöreler gösterilmiştir.

I

II

III

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tarım 
ürünleri olabilir?

I II III

A) Soya Fasulyesi Zeytin Ayçiçeği

B) Ayçiçeği Buğday Turunçgiller

C) Çay İncir Mercimek

D) Pirinç Zeytin Mercimek

E) Fındık Pamuk Zeytin

39. Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde her mevsim yağışlı 
yaz ayları serin, kış ayları ise ılıman geçmektedir.

Buna göre, aşağıda verilen tarım ürünlerinden
hangisinin Karadeniz kıyı kesiminde yetişme
olanağı yoktur?

A) Çay B) Fındık C) Buğday

 D) Mısır E) Tütün

40. Aşağıdaki tabloda üç ayrı bölgede yetiştirilen üç 
farklı tarım ürününün Türkiye üretimindeki payları yer 
almaktadır.

Bölgeler Oran %

I. Karadeniz 100

II. İç Anadolu 27

III. Akdeniz 88

Bu tabloya göre, bu tarım ürünlerinin hangisi 
olması beklenir?

I II III

A) Çay Buğday Turunçgil

B) Tütün Buğday Ayçiçeği

C) Fındık Üzüm Tütün

D) Pirinç Arpa Üzüm

E) Fındık Fasulye Anason

41. 

Haritada dağılışı gösterilen hayvancılık 
faaliyetinin aşağıdakilerden hangisi olması 
beklenir?

A) Kümes Hayvancılığı

B) Arıcılık

C) Balıkçılık

D) İpek Böcekçiliği

E) Kıl Keçisi

42. Türkiye elektrik üretimini petrol, doğal gaz, linyit, su 
gücü ve rüzgârdan elde etmektedir.

Buna göre,

I. petrol,

II. doğal gaz,

III. linyit,

IV. rüzgâr

gibi kaynaklardan hangilerinden elde edilen 
elektrik daha ekonomiktir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

 D) I ve III E) III ve IV

43. Türkiye'de bazı sanayi kuruluşlarının yıllık üretim 
miktarı iklim koşullarına bağlıdır.

Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin yıllık
üretim miktarının iklim koşullarına bağlı olarak
değişmesi beklenir?

A) Porselen

B) Seramik

C) Çimento

D) Cam

E) Şeker
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44. Türkiye'nin özel ve jeopolitik konumuna bağlı olarak 
ulaşım sistemini etkileyen faktörler bulunmaktadır. 
Dağların genellikle doğu-batı doğrultusunda 
uzanması kuzey-güney yönünde ulaşımı 
zorlaştırmaktadır.

I

II

III IV

V

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılmış 
alanların hangisinde yapılan yolların yapım 
maliyeti daha azdır?

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

45. Aşağıda yer alan merkezlerden hangisi tarihî
özellik ve doğal oluşum yönünden turizm
alanında etkilidir?

A) Pamukkale

B) Bergama

C) Sard

D) Belkıs Harabeleri

E) Efes

46. Ölümüne kesin gözüyle bakılmayı gerektirecek
bir durumda kaybolan kişiler için kişiliğin sona
erdirilmesine ne ad verilir?

A) Gaiplik

B) Ölüm karinesi

C) Birlikte ölüm karinesi

D) Fesih

E) İnfisah

47. Dernekler aşağıdakilerden hangisi ile kurulur?

A) Serbest kuruluş sistemi ile

B) İzin sistemi ile

C) İzin artı tescil sistemi ile

D) Tescil sistemi ile

E) Kanunla

48. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygulanan
ceza türleri arasında yer almaz?

A) Müebbet hapis cezası

B) Ağırlaştırılmış hapis cezası

C) Adli para cezası

D) Genel müsadere cezası

E) Süreli hapis cezası

49. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun dışında
yaptığı tüm işlemlere ne ad verilir?

A) Kanun Hükmünde Kararname

B) Tüzük

C) Yönetmelik

D) Genelge

E) Parlamento kararları

50. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının
yasama ile ilgili görevleri arasında yer almaz?

A) Meclisi gerektiğinde toplantıya çağırmak

B) Kanunları yayımlamak

C) Meclisin açılış konuşmasını yapmak

D) Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak

E) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
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51. Askeri Yargıtay üyelerini seçme görevi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Başbakan

B) Genelkurmay Başkanı

C) Cumhurbaşkanı

D) HSYK

E) Yargıtay

52. Aşağıdakilerden hangisi yerel yerinden yönetim
temsilcileri arasında yer almaz?

A) İl genel meclisi

B) İl idare şube başkanlıkları

C) Belediye başkanı

D) İl daimi encümeni

E) Köy muhtarı

53. Merkezden yönetimin yerinden yönetim
temsilcileri üzerindeki denetim aracına ne ad
verilir?

A) İdari vesayet

B) Hiyerarşi

C) Yetki genişliği

D) Yetki paralelliği

E) Üst ast ilişkisi

54. Hakkında soruşturma açılan bir belediye
başkanını görevden uzaklaştırma yetkisi
aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Vali

B) Başbakan

C) İçişleri Bakanı

D) Danıştay

E) Belediye Meclisi

55. 2013 Akdeniz Oyunları aşağıdaki şehirlerden
hangisinde düzenlenmiştir?

A) Hatay 

B) Mersin

C) Antalya

D) Adana

E) Muğla

56. Aşağıdaki dalların hangisinde Nobel ödülü
verilmemektedir?

A) Fizik

B) Kimya

C) Barış

D) Edebiyat

E) Spor
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TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

57. Günümüzde Merkez Bankası Başkanlığını
aşağıdakilerden hangisi yürütmektedir?

A) Osman Durmuş

B) Egemen Bağış

C) Mehmet Şimşek

D) Erdem Başçı

E) Mehmet Nihat Ömeroğlu

58. 2014 Eurovision şarkı yarışması aşağıdaki
ülkelerden hangisinde yapılacaktır?

A) Almanya

B) Türkiye

C) İsviçre

D) Danimarka

E) Finlandiya

59. Demokratikleşme paketi kapsamında aşağıdaki
ilçelerden hangisinin adı değişmiştir?

A) Siirt – Aydınlar

B) Hakkâri – Yüksekova

C) Mardin – Midyat

D) Trabzon – Beşikdüzü

E) İzmir – Foça

60. Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütünün Genel
Sekreterlik görevine aşağıdakilerden hangisi
seçilmiştir?

A) Celal Ünver

B) Yücel Altunbaşak

C) Necati Demir

D) Hasan Palaz

E) Tuncer Berber




