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55. Avrupa Birliği Konseyi tarafından 1 Temmuz 
2013’te Avrupa Birliğinin 28. üyesi olması ka
rarlaştırılan ve üyelik imzasını atmış olan ülke 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sırbistan

B) Hırvatistan

C) Bosna Hersek

D) Ukrayna

E) Letonya

56. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Herman Van Rompuy

B) Jean-Claude Trichet

C) Christine Lagarde

D) Ben Bernanke

E) Antonio Fazio

57. Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Ör
gütüne üye devletlerden biri değildir?

A) Çin

B) Kazakistan

C) Tacikistan

D) Türkmenistan

E) Özbekistan

58. Ekim 2013'te beşincisi düzenlenen İzmir İk
tisat Kongresine de katılan Dünya Bankası 
Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mario Draghi

B) JacquesCount Rogge

C) Ben Bernanke

D) Jorge Mario Bergoglio

E) Jim Yong Kim

59. 2014 Dünya kupası aşağıdaki ülkelerden han
gisinde yapılacaktır?

A) Brezilya

B) Rusya

C) Katar

D) Fransa

E) Güney Afrika

60. 70. Venedik Film Festivalinde Avrupa Kısa 
Film Ödülü Kazanan "Houses with Small Win
dows" filminin Türk yönetmeni aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Bülent öztürk

B) İsmail Güneş

C) Nuri Bilge Ceylan

D) Reis Çelik

E) Yeşim Ustaoğlu
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49. Ülkemizde yapılan genel seçimler için hangi 
seçim çevresinin ve hangi ilin kaç milletvekili 
çıkaracağına dair kararı aşağıdaki kurumlar- 
dan hangisi verir?

A) TBMM

B) Yüksek Seçim Kurulu

C) Bakanlar Kurulu

D) Başbakanlık

E) Danıştay

50. I. Hazine yardımı

II. Üye aidatı

III. Ticari faaliyet

IV. Türk uyruğunda bulunanların bağışları

V. Yabancı uyruğundaki kişi ve kurumlardan ba
ğışlar

1982 Anayasası’na göre yukarıdakilerden 
hangileri siyasi partilerin gelir kaynakların
dan biri olamaz?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve IV

D) III ve V E) III, IV ve V

51. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde uygula
nan parlamenter sistemin özelliklerinden biri
değildir?

A) Yürütme iki başlıdır.

B) Aynı kişi hem yürütmede hem de yasamada 
görev alabilir.

C) Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’na karşı so
rumludur.

D) Yasama organı hükümeti görevden düşürebi
lir.

E) Yürütme organı bazı durumlarda yasamayı 
feshedebilir.

52. 1982 Anayasası'nda 21 Ekim 2007 referandumu 
sonucunda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili ola
rak birçok değişiklik yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden 
biri değildir?

A) Görev süresi biten Cumhurbaşkanının bir 
sefere mahsus olmak üzere yeniden seçilme 
hakkı vardır.

B) Cumhurbaşkanlığı seçimi halk tarafından ya
pılır.

C) Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.

D) TBMM dışında kalan siyasi partiler, Cumhur
başkanlığına aday gösterebilir.

E) Cumhurbaşkanlığı seçimi görevdeki Cum
hurbaşkanının görev süresinin dolmasına 90 
gün kala yapılır.

53. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında
ki yargı bağımsızlığı ile ilgili bir ifade değil-
dir?

A) Hâkimler görevlerinde bağımsızdırlar.

B) Hâkimler anayasaya, kanuna ve hukuka uy
gun olarak vicdani kanaatlerine göre karar 
verirler.

C) Hâkimler ve savcılar azlolunamazlar.

D) Görülmekte olan bir dava hakkında yasama 
meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile il
gili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
herhangi bir beyanda bulunulamaz.

E) Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır.

54. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın
“Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet” anlayışı ile
çelişir?

A) Etnik köken anlayışına dayalı milliyetçilik an
layışı

B) Tarih birliğine dayalı milliyetçilik anlayışı

C) Ortak vatan ve ortak vatandaşlık anlayışına 
bağlı milliyetçilik anlayışı

D) Ortak dil anlayışı üzerine kurulu milliyetçilik 
anlayışı

E) Ülkü birliği anlayışı üzerine kurulu milliyetçilik 
anlayışı
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43. Türkiye’de son yıllarda ulaşım ağlarının hızlı bir 
gelişme gösterdiği bilinmektedir. Bu bağlamda 
öncelikle Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hız
lı tren hatlarının ulaşıma açılmasında,

I. nüfusun yoğun olması

II. yer şekilleri

III. iklim özellikleri

IV. jeolojik yapısı

yukarıda verilen faktörlerden hangilerinin en 
fazla etkili olduğu söylenebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

44. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın 
Türkiye’deki etkilerinden birisi olamaz?

A) Delta ovalarında toprak kayıpların artması

B) Mevsimlerin başlangıç ve bitiş dönemlerinin 
değişmesi

C) Bitki ve hayvan türlerinin azalması

D) Deniz seviyesindeki değişim

E) Dağlardaki kalıcı kar alt sınırının alçalması

45. Türkiye’de kaplıca turizminin yaygın olmasın
da;

I. jeolojik özellikler

II. yer şekilleri

III. toprak yapısı

gibi etmenlerden hangilerinin etkili olduğu 
söylenemez?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B) Yalnız II 

D) I ve II

E) II ve

46. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar arasında 
yaptırımları bakımından bir gruplanma yapı
lırsa aşağıdaki kurallardan hangisi grup dı
şında kalır?

A) Din kuralları

B) Ahlak kuralları

C) Hukuk kuralları

D) örf-adet kuralları

E) Görgü kuralları

47. Hukuk düzenimiz hakkın devlet tarafından korun
masını benimsemiştir ancak bazı istisnai durum
larda kişinin hakkını bizzat kendisinin de koruma
sı mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi hakkını 
kendisinin koruması durumlarından biri de
ğildir?

A) Iztırar hali

B) Meşru müdafaa

C) Zorda kalma

D) Kuvvet kullanma

E) ihkak-ı hak

48. insan iradesi dışında gerçekleşen ve hukuk dü
zeninin sonuç bağladığı olaylara hukuki olay de
nir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hukuki bir 
olaydır?

A) Yağmur yağması

B) Bulutların güneşi kapatması

C) Bir insanın ölümü

D) Ağaçların çiçek açması

E) Leyleklerin göç etmesi
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37. I. Haşhaş

II. Şeker pancarı

III. Fındık

IV. Çay

Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangile
rinin Akdeniz kıyılarında yetiştirilmeme nede
ninin iklim özellikleri olduğu söylenemez?

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

D) II ve III E) III ve IV

38. Türkiye birçok madenin dış satımını yaptığı hal
de madenciliğin dış satımdaki payının çok düşük 
olmasında;

I. maden işleme sanayinin gelişmemesi

II. maden dış satımında yüksek vergilerin olması

III. maden rezervlerinin az olması

gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II

E) II ve III

KPSS • Genel Kültür Testi

iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıda 
verilenlerden hangisinin tarımsal faaliyetleri 
olumsuz etkileyeceği söylenebilir?

A) I numaralı yerde yaz aylarının kurak geçmesi

B) II numaralı yerde yaz aylarının yağışlı geç
mesi

C) III numaralı yerde yaz aylarının yağışlı geç
mesi

D) IV numaralı yerde kış aylarında kar yağışları
nın görülmesi

E ) V numaralı yerde kış aylarının yağışlı geçmesi

40. Türkiye’de rüzgar santrallerinin sayısı giderek 
artmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi rüzgar santrallerinin 
bulunduğu yerler arasında gösterilemez?

A) Trabzon - Rize çevresi

B) Çanakkale - Balıkesir çevresi

C) İzmir-Aydın çevresi

D) Dalaman - Datça çevresi

E) İskenderun - Hatay çevresi

41. I. Tekstil sanayi

II. Kâğıt sanayi

III. Otomotiv sanayi

Yukarıda verilen sanayi kollarından hangileri
nin Türkiye'de önemli düzeyde geliştiği söy
lenebilir?

A) Yalmzl B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

_______________ ^Beyaz  Kalem

42. Sanayi tesisleri kurulurken ham maddeye yakın
lık önemlidir. Buna göre;

I. Batman’da petrol rafinerisi

II. Samsun’da bakır işleme tesisi

III. Seydişehir alüminyum işleme tesisi

IV. Antalya’da ferrokrom tesisi

Yukarıda verilen sanayi tesislerinden hangile
rinin ham maddeye yakın yerlerde kurulduğu 
söylenebilir?

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

D) II ve III E) II ve IV
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31. Türkiye’de tektonik oluşumlu ovaların yaygın ola
rak görülmesinde;

I. orojenez

II. karstik olaylar

III. depremler

verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söyle- 
nemez?

A) Yalnız I 

C) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

E) I ve I

32. • Doğu Karadeniz kıyıları

• Menteşe yöresi

• Antalya yöresi

Belirtilen yörelerin hepsi aşağıda verilen özel
liklerden hangisi bakımından büyük oranda 
benzerlik göstermektedir?

A) Yamaç yağışlarının fazla olması

B) Yağış rejiminin düzensiz olması

C) Yaz yağışının fazla olması

D) Yaz kuraklığının belirgin olması

E) Yükselim yağışlarının fazla olması

33. Türkiye dünyada şiddetli erozyonun görüldüğü 
ülkeler arasındadır. Rüzgâr erozyonunun Konya- 
Karapınar çevresinde fazla görülmesinde;

I. yağış miktarı

II. jeolojik özellikler

III. bitki örtüsünün zayıflığı

gibi etmenlerden hangilerinin etkili olduğu 
söylenemez?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B) Yalnız II 

D) I ve II

E) II ve I

34. Türkiye’de kentlerin nüfuslanması ve gelişmesin
de bazı faaliyetler önemli rol oynamıştır.

I. Antalya

II. Karabük

III. Afyonkarahisar

Yukarıda verilen şehirlerden hangilerinin ge
lişmesinde ulaşım fonksiyonunun daha fazla 
etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B) Yalnız II 

D) I ve II

E) I ve I

35. Türkiye’nin nüfus artış hızı giderek azalmaktadır. 
Cumhuriyet tarihinin en düşük nüfus artış hızının 
1940-1945 döneminde yaşanmasında;

I. yurt dışına olan göçler

II. evliliklerin az olması

III. bebek ölümlerinin fazla olması

verilen faktörlerden hangilerinin en temel et
kiye sahip olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

C) Yalnız II

B) Yalnız II 

D) I ve II

E) II ve III

36. Türkiye’de bakı etkisinin belirgin olmasında,

I. yer şekilleri

II. yüz ölçümünün geniş olması

III. dönenceler kuşağının dışında olması

IV. en doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık 
zaman farkının olması

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

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

D) II ve IV E) III ve IV
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25. Mehmet Emin Resulzade ve Ebulfeyz Elçibey 
aşağıdaki devletlerden hangisi için bağımsız
lık mücadelesi vermiştir?

A) Azerbaycan

C) Kırgızistan

E) Özbekistan

B) Kazakistan 

D) Gürcistan

26. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de Cum
hurbaşkanlık görevinde bulunan devlet ada
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevdet Sunay

B) Refik Koraltan

C) Şükrü Saraçoğlu

D) İsmet İnönü

E) Celal Bayar

27. I. EOKA

II. ASALA

III. ENOSİS

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin Kıbrıs 
üzerindeki çıkarlarıyla doğrudan ters düş
mektedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde işaretle
nen kent merkezlerinin hangisinde;

21 Aralıkta en uzun gece yaşanır.

Yerel saati en ileridir.

Özelliklerden her ikisinin de yaşandığı söyle
nebilir?

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

29. Türkiye’deki platolar yüzeyinde genellikle tarım 
ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapıl
maktadır.

Aşağıda verilen platolardan hangisi üzerinde
ki ekonomik faaliyet yanlış eşleştirilmiştir?

A) Kocaeli -  sanayi

B) Taşeli -  kıl keçisi yetiştiriciliği

C) Haymana -  tarım ve küçükbaş hayvancılık

D) Uzunyayla -  büyükbaş hayvancılık

E) Erzurum Kars -  büyükbaş hayvancılık

30. Türkiye’de bazı göllerde ekonomik olarak balıkçı
lık yapılmaktadır. Buna göre;

I. Beyşehir

II. Burdur

III. İznik

IV. Tuz gölü

Yukarıda verilen göllerden hangilerinde tatlı 
su balıkçılığı yaygın olarak yapılmaktadır?

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

D) II ve IV E) III ve IV
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19. 29 Kasım 1934’te çıkarılan bir kanunla hacı, ha
fız, molla, efendi, bey, paşa gibi unvanlar yasak
lanmıştır.

Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisinin 
amaçlandığı söylenebilir?

A) Yeni ekonomi politikalarının belirlenmesi

B) Farklı siyasi grupların ortaya çıkması

C) Milli kültürün gelişmesi

D) Toplumsal eşitliğin sağlanması

E) Dini eğitimin yasaklanması

20. I. Eğitim sistemimiz laik, ulusal ve çağdaş bir 
şekil almıştır.

II. Yabancı okullar denetim altına alınmıştır.

III. Kültürel ikilikler ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nun sonuçları ile ilgilidir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

21. 1 Ocak 1926’dan itibaren Türkiye'de Miladi tak
vim kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durumun;

I. Ülkede yaşanan hukuki ikiliklere son verilmiş
tir.

II. Toplumsal ayrıcalıklar kaldırılmıştır.

III. Uluslararası ilişkilerde kolaylık sağlanmıştır.

yargılarından hangilerine kanıt oluşturduğu 
söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde 
açılan eğitim kurumlan arasında gösterile
mez?

A) Köy Enstitüleri

B) Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

C) Yüksek Ziraat Akademisi

D) Güzel Sanatlar Akademisi

E) İstanbul Üniversitesi

23. I. Bölgesel barış amaçlanmıştır.

II. Türkiye’nin öncülüğünde kurulmuştur.

III. İtalya ve Almanya’nın yayılmacı politikalarına 
karşı oluşturulmuşlardır.

Yukarıdakilerden hangileri Balkan Antantı ve 
Sadabat Paktfnm ortak özellikleri arasında 
gösterilebilir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III

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

24. I. Patrikhane sorunu

II. Dış borçlar sorunu

III. Etabli sorunu

Yukarıda verilen sorunlardan hangileri Türki
ye ile Yunanistan arasında ortaya çıkmıştır?

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

D) II ve III E) I, II ve III
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13. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Sovyet
Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’mn
etkisi yoktur?

A) Doğu sınırlarımızın kesin olarak belirlenme
sinde

B) Misak-ı Milli’den ilk tavizin verilmesinde

C) Çarlığın ve OsmanlInın yıkıldığının onaylan
masında

D) Yeni Türk Devleti’nin Sovyet Rusya tarafın
dan tanınmasında

E) Sevr Antlaşması’nın uygulanamayacağı fikri
nin güçlenmesinde

14. Kurtuluş Savaşı sürecinde İtalya’nın Anado- 
ludan çekilmesine neden olan gelişme aşağı- 
dakilerden hangisidir?

A) Başkomutanlık Yasası’nın çıkarılması

B) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması

C) Londra Konferansı’nın toplanması

D) Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması

E) Kütahya - Eskişehir Muharebelerinin kaybe
dilmesi

15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlı 
Devleti’ nin varlığı hukuken sona ermiştir?

A) Kars Antlaşması

B) Kuvayımilliyenin kurulması

C) Mudanya Ateşkes Antlaşması

D) Mondros Ateşkes Antlaşması

E) Lozan Antlaşması

16. I. Rejime karşı grupların partiye sızması

II. Liberal ekonomi anlayışını benimsemeleri

III. Adem-i merkeziyetçiliğin benimsenmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Terakkiper
ver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhu
riyet Fırkasının ortak özellikleri arasında yer 
alır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

17. Atatürk Dönemi'nde rejime ve laiklik ilkesine kar
şı gerici bazı hareketler ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında gös
terilemez?

A) Halifelik makamının savunulması

B) Nüfus mübadelesi sorunu

C) İzmir suikasti girişimi

D) Menemen Olayı

E) Şeyh Sait Olayı

18. Aşağıda verilen inkılaplardan hangisiyle top
lumun çağdaşlaşması ve laikleşmesi önünde
ki önemli bir engel ortadan kaldırılmıştır?

A) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

B) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

C) Ceza Kanunu’nun kabul edilmesi

D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

E) Erkan-ı Harbiye Vekaleti’nin kaldırılması
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7.

9.

Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ilk 
ordu aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafın
dan oluşturulmuştur?

A) IV. Murat 

C) I. Abdülhamit

E)

B) III. Mustafa

D) III. Ahmet

I. Selim

8. I. Edirne Antlaşması

II. Berlin Antlaşması

III. Hünkar İskelesi Antlaşması

XIX. yüzyılda imzalanan yukarıdaki antlaşma
lardan hangileri sonucunda Osmanlı Devle- 
ti’ndeki bazı azınlıklar bağımsızlık kazanmış
lardır?

A) Yalmzl B) Yalnız II C) I ve II

D) İve III E) II ve III

Aşağıda verilen gelişmelerden hangisin
de 18 Ocak 1919’da yapılan Paris Barış
Konferansı’nın etkisi yoktur?

A) Galip devletlerin yenilen devletlerden savaş 
tazminatı ve toprak almama kararı

B) I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanacak ba
rış anlaşmalarının hazırlanması

C) Milletler Cemiyeti’nin kurulması

D) Batı Anadolu’daki paylaşımda değişiklik ya
pılması

E) Mandater yönetimlerin ortaya çıkması

10. Amasya Görüşmelerinde Meclis-i Mebusan'ın 
İstanbul dışında toplanması kararı aşağıdaki- 
lerden hangisine ters düştüğü için İstanbul 
Hükümeti’nce kabul edilmemiştir?

A) Misak-ı Milli kararlarına

B) Mondros Ateşkes Anlaşmasına

C) Sivas Kongresi kararlarına

D) Kanun-i Esasi’ye

E) Samsun Raporu’na

11. I. Damat Ferit Hükümeti’nin istifa etmesi

II. irade-i Milliye Gazetesinin çıkarılması

III. Batı Cephesi’nin oluşturulması

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Sivas 
Kongresi ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

12. Aşağıdaki kanunlardan hangisi I. TBMM tara
fından çıkarılmamıştır?

A) Hıyanet-i Vataniye Kanunu

B) Saltanatın Kaldırılması Kanunu

C) Takrir-i Sükûn Kanunu

D) Firariler Kanunu

E) Başkomutanlık Kanunu

Deneme Sınavı 4 •  •  •  15 * * Diğer sayfaya geçiniz.
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1. İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki din ve 
inanışla ilgili aşağıda verilen kavramlar ve 
açıklamalar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Kam —► Şamanizm’de din adamı

B) Kurgan —► Toprakla örtülü mezar

C) Sagu —* Ölen kişinin arkasından yakılan ağıt

D) Yug —► Türklerde cennete verilen isim

E) Balbal 
heykel

Ölen kişinin mezarına dikilen taş,

2. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Dev- 
leti’nin dağılmasıyla ortaya çıkan Atabeylik- 
lerden biri değildir?

A) Beğ Teginoğulları B) Fatimiler

C) Bönüler D) Zengiler

E) Salgurlular

Astronomi alanında yaptığı çalışmalarla adın
dan söz ettiren ve Celali Takvimi hazırlayan 
bilim heyeti içinde bulunan Türk - İslam bilgi
ni aşağıdakilerden hangisidir?

A) lbn-l Sina 

C) Biruni

B) Gazali 

D) ibnü’l Heysem 

E) Ömer Hayyam

4.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde 
doğrudan devlet tarafından yönetilen eğitim 
kurumudur?

A) Lonca

B) Gayrimüslim cemaat okulları

C) Enderun

D) Yabancı okulları

E) Medrese

5. Osmanlı Devleti’nde aşağıda verilen toprak
lardan hangilerinin hazine için bir gelir kay
nağı olduğu söylenebilir?

A) Ocaklık B) Yurtluk C) Vakıf

D) Mukataa E) Dirlik

Aşağıda verilen divan üyelerinden hangisinin 
görevi yanlış verilmiştir?

A) Vezir

B) Nişancı

C) Defterdar

D) Kazasker

E) Şeyhülislam

Yabancı ülkelerden padişa
ha gelen mektupları tercü
me eder.

Ferman ve beratlara tuğra 
çeker.

Devletin gelir ve giderlerini 
hesaplar, mali işlerini yürü
tür.

Eğitim ve adalet işlerinden 
sorumludur.
Alınan kararların dine uy
gun olup olmadığına karar 
verir.

Deneme Sınavı 4 Diğer sayfaya geçiniz.



KPSS • Genel Yetenek Testi ^ B e y e z  K a le m

57. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bilindiğine 
göre, öğrenci tarih dersinden kaç net yapmış
tır?

A) 255 B) 250 C) 245 D) 240 E) 225

59.
Yandaki şekilde 
[CE 0  merkezli 
yarım çembere 

,, D noktasında
■ iti ö b '  teğettir.

m(DÂC) = 38°

58.
Yandaki ABCD 
yamuğunda 
[DC] // [AB] 
|DC| = 3 cm 
|AD| = 9 cm 
|CB| = 12 cm 
|AB| = 18 cm

olduğuna göre, A(ABCD) kaç cm2 dir?

A) 75,6 B) 76

D) 78,2

C) 76,4

E) 79,3

olduğuna göre, m(DCA) = a kaç derecedir?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

60.
Şekildeki k ve 
l  doğrulan A 
noktasında ke
sişmektedir.

Buna göre, A noktasının orijine uzaklığı kaç 
birimdir?

A) V6 B) 2V2

D) VÎO

C) 3

E)2V3

Deneme Sınavı 4 • 13 • •  • GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. 
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53.
Yandaki daire grafiğinde 
bir kalemlikte bulunan si
yah, kırmızı ve mavi ka
lemlerin dağılımı verilmiş
tir. Kalemlikten rasgele 
seçilen bir kalemin kırmı- 

1
zı olma olasılığı —, siyah 

5
olma olasılığı —  olarak 
hesaplanmıştır.

Buna göre, kalemlikteki mavi renkli kalem sa
yısı en az kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

54. A= {0, 1,2, 3, 4}

kümesi üzerinde ★ işlemi

{xıky = 2x + 3y toplamının 5 ile bölümünden ka
lan}

biçiminde tanımlanıyor.

Buna göre, (3 *4 )*2  işleminin sonucu kaçtır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

55. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız.

KPSS'ye hazırlanan bir öğrencinin dört farklı dersten 
genel tekrar yapmak için çözdüğü soru sayılarının da
ğılımı I nolu grafikte, çözdüğü sorularda yaptığı doğru 
soru sayılarının dağılımı ise II nolu grafikte verilmiştir.

II. Grafik

-  Öğrencinin coğrafya dersinden yaptığı soruların ta
mamı doğrudur.

-  Öğrencinin tarih dersinden çözdüğü soruların 300 
tanesi doğrudur.

55. Bu öğrencinin matematik dersinden çözdüğü 
soruların kaç tanesi doğrudur?

A) 300 B) 320 C) 360 D) 400 E) 480

56. Bu öğrenci Türkçe dersinden kaç tane soru 
çözmüştür?

A) 420 B) 480 C) 520 D) 560 E) 640

Deneme Sınavı 4 Diğer sayfaya geçiniz.
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47. Bir topluluktaki erkeklerin sayısı bayanların sayı
sının 7 katıdır. Bu topluluğa 5 evli çift geldiğinde 
erkeklerin sayısı bayanların sayısının 4 katı olu
yor.

Buna göre, başlangıçta toplulukta kaç kişi 
vardır?

A) 32 B) 35 C) 38 D) 40 E) 45

48. Bir işçi çalıştığı günlerde 650 kazanmaktadır. 
Çalışmadığı günlerde ise para kazanamamakta
dır. Çalışsın veya çalışmasın bu işçi günde 640 
para harcamaktadır.

Buna göre, 30 gün içinde 4 gün çalışmayan 
bu işçi ay sonunda kaç lira para biriktirir?

A) 100 B) 90 C) 80 D) 70 E) 60

49.

Numaraları ile ilişkilendirilerek hazırlanan 1, 
2, 3 ve 4 basamakları aşağıdakilerden hangisi 
ile aynı örüntü kuralı ile oluşturulmuştur?

50.

51.

4 m/dk

10 m/dk

iki hareketli, kenar u- 
zunlukları 40 m ve 20 
m olan dikdörtgen biçi
mindeki bir pistin A ile 
C noktalarından sıra
sıyla 10 m/dk ve 4m/ 
dk hızlarla aynı anda 
aynı yöne hareket et
mektedir.

Buna göre, hızlı olan hareketli yavaş olana ilk 
kez hangi noktada yetişir?

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

Emir bir işin — ünü 6 saatte yapıyor.

Esra ile Emir aynı işin tamamını 6 saatte yap
tıklarına göre, Esra aynı işin tamamını tek ba
şına kaç saatte yapar?

A) 14 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

52. Bir satıcı elindeki malların %20'sini %20 za
rarla kalanını %60 kârla satarsa bu satıcının 
kârı yüzde kaçtır?

A) 30 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52

Deneme Sınavı 4 • • • • 1 1  • • • Diğer sayfaya geçiniz.
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43. - 44. soruları aşağıdaki bilgilere göre 

cevaplayınız.

Aşağıdaki tellerden yapılmış olan üç baskı kalıbından 
istenilenler bir kil tabakasına üst üste basılarak farklı 
şekiller oluşturuluyor.

//

/
/

3.

43. 1. ve 3. baskı kalıpları kullanıldığında aşağı
daki şekillerden hangisi oluşur?

E)
. v

/
A

44. Üç kalıp da üst üste basılırsa aşağıdaki gö
rüntülerden hangisi oluşur?

A) B)

C)

E)

45. 111 tane bilye Engin, Bilal ve Murat’a sırasıyla 
2 ve 4 ile doğru 6 ile ters orantılı olacak şekilde 
dağıtılıyor.

Buna göre, Murat kaç bilye almıştır?

A) 72 B) 36 C) 18 D) 5 E) 3

46. 130 litrelik bir depo 4 ve 5 litrelik bidonlarla 29 
bidon su taşınarak tam olarak doldurulmuştur.

Buna göre, bu deponun dolması için 4 litrelik 
bidon ile kaç bidon su taşınmıştır?

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

Deneme Sınavı 4 • • • • 10 •  • • Diğer sayfaya geçiniz.
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38.

Kare bir kağıt kesikli çizgi ile belirlenen yerlerden 
önce A köşesi C'ye sonra B köşesi D'ye gelecek 
şekilde katlanıp bazı parçalar makasla kesilip çı
karıldığında aşağıdaki görüntü ortaya çıkıyor.

Buna göre şekil kesildikten sonra tekrar açıl
dığında oluşan görüntü aşağıdakilerden han
gisidir?

A) L)

X X
A B) d

x
0 0

X X
c B C

C) D A D) D

X, 0" ' 4 0

X X
X "x m

c B C

E) C A

" '4 , 0

X
c

J0 "A
B

39. x tam sayı olmak üzere,

52x + 3.5X -  40 = 0

olduğuna göre, x2 + 3X işleminin sonucu kaç
tır?

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

40.
(a2)4.(b3)2

(a2.b)3
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi
dir?

A)
b2

B) a2b3 C)
b2

D)
b2

E) a3.b

V3 +
V3

41. V3 —

işleminin sonucu kaçtır?
^  V3 V3 V3
A) ^ r  B) ^ r  c ) ^ r

42. x2 -  7x + 5 = 0
x4 + 25

olduğuna göre, ^  ifadesinin değeri aşa- 

ğıdakilerden hangisidir?

A) 27 B) 30 C) 35 D) 39 E) 45

Deneme Sınavı 4 Diğer sayfaya geçiniz.
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31.
H*)2 + (~3)3 + (-14).(-2)

- 1 8 : 3  + (—7).(—1) 
işleminin sonucu kaçtır?

A) 10 B) 12 C) 17 D) 19 E) 22

32. Ardışık 5 çift sayının toplamı 130 olduğuna 
göre, bu sayılardan en küçüğü kaçtır?

A) 22 B) 24 C) 26 D) 28 E) 30

33. A ve B birer pozitif tamsayı;
A -  2 B + 3

10

Yukarıda verilen bölme işleminde A + B = 161 
olduğuna göre, B’nin rakamları toplamı kaç
tır?

A) 5 B) 7 C)10 D) 12 E) 14

34.
I+1

1 +- : 12

işleminin sonucu kaçtır?

40 41
A) 9 B) 10 C) 13 D )—  E) —

Deneme Sınavı 4

35. a, b, c tam sayıları için,

a.b2 > 0

b.c < 0 

a2 < c

olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan 
hangisi doğrudur?

A ) a > b > c  B ) c > b > a  C ) b > c > a

D ) c > a > b  E ) b > a > c

36. x ve y tam sayılar ve 

-3  S x < 6 

-2  < y S 5

olduğuna göre, x2 -  2y ifadesinin alabileceği 
en küçük değer kaçtır?

A )-12 B) -10 C)0 D) 8 E) 13

37.
1,32 0,84 12,8+  + ■
0,44 1,4 ’ 0,16

işleminin sonucu kaçtır?

A) 0,5 B) 0,8

D) 8,36

C) 8,3

E) 83,6

Diğer sayfaya geçiniz.
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27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbi
rinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Aslı, Belgin, Cengiz, Deniz, Elif, Fatma ve Gül adlı ki
şiler Halk Eğitimi Merkezinde açılan resim, bağlama, 
ney, gitar ve tiyatro kurslarına katılmıştır.

Bu kurslarla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her kursa en az 2, en fazla 3 kişi katılmıştır.

• Bir kişi en fazla üç kursa katılmıştır.

• Cengiz yalnız bağlama kursuna katılmıştır.

• Gitar kursuna yalnız Belgin ve Elif katılmıştır.

• Resim kursuna katılan üç kişiden biri Aslı, diğeri 

Deniz’dir.

• Elif ve Fatma, tiyatro dışında bir kursa daha birlikte 
katılmıştır.

• Fatma’nın katıldığı hiçbir kursa Gül katılmamıştır.

27. Bu bilgilere göre, resim kursuna

I. Belgin,

II. Elif,

III. Fatma,

IV. Gül

adlı kişilerden hangileri katılmış olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV

D) 1,111 ve IV E) I, II, III ve IV

28. Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden han
gisi kesin olarak yanlıştır?

A) Bağlama kursuna iki kişi katılmıştır.

B) Bağlama kursuna üç kişi katılmıştır.

C) Ney kursuna katılan üçüncü kişi Belgin’dir.

D) Ney kursuna katılanlar Elif ve Fatma’dır.

E) Tiyatro kursuna katılan üçüncü kişi Gül’dür.

29. Gül ve Deniz’in ney kursuna birlikte katıldık
ları biliniyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi 
kesin olarak doğrudur?

A) Ney kursuna katılan üçüncü kişi Aslı’dır.

B) Resim kursuna katılan üçüncü kişi Fatma’dır.

C) Elif ve Fatma’nın birlikte katıldıkları ikinci kurs 
bağlamadır.

D) Tiyatro kursuna katılan üçüncü kişi Belgin’dir.

E) Tiyatro kursuna katılan üçüncü kişi Aslı’dır.

30. Bağlama kursuna yalnız iki kişinin katıldığı 
biliniyorsa

I. Aslı,

II. Belgin,

III. Gül

adlı kişilerden hangileri ney kursuna katılmış 
olabilir?

A) YalnızI B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I ve III

Deneme Sınavı 4 Diğer sayfaya geçiniz.
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22. -  23. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.

Bir ressam için en büyük onur, eserlerinden birinin 
Avrupa ya da Amerika’daki müzeler tarafından kabul 
edilmesi. Bu onun, dünya standartlarında bir sanatçı 
olduğunun kabulü anlamına geliyor. Ancak bizde, ya
bancı müzelerde, galerilerde sergi açan ya da eserleri 
oralara kabul edilen ressam sayısı yok denecek ka
dar az. Mesele dönüp dolaşıp aynı yere geliyor: Türk 
ressamı, yeni bir buluş yaparak Batı sanatına katkıda 
bulunmadığı sürece ressam olarak kabul edilmeye
cek ve dolayısıyla yabancı müzelerde yer alamaya
cak. Ressamlarımız, kendi kaynaklarımıza çağdaş bir 
yorum getirmedikçe Türkiye’de resim yapılıyor mu?’ 
diye soran yabancı sanat otoritelerine yenileri eklene
cek.

22. Bu parçaya göre, yabancı resim otoritelerinin
ressamlarımızı beğenmesi ressamlarımızın
aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır?

A) Düzenli olarak sergi açmalarına

B) Klasik resim anlayışını benimsemelerine

C) Batılı resim anlayışlarının örneklerini yinele
melerine

D) Diğer sanatların olanaklarından yararlanmala
rına

E) Yerel değerlerimizi çağdaş bir yorumla anlat
malarına

23. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söy
lenebilir?

A) Bir resmin değeri, onu satın alacak kişinin sa
natsal beğenisiyle ilişkilidir.

B) Evrensel nitelikte bir ressam olabilmek için 
resim sanatına katkı sunmak gerekir.

C) Resim sanatı, Batılı resim otoritelerinin belir
lediği çerçevede gelişmektedir.

D) Resim sanatına katkı sağlayan hiçbir Türk 
ressam yoktur.

E) Resim sanatının gelişmesi için resim otorite
lerinin ressamları yönlendirmeleri gerekir.

^B eyaz  Kalem

24. -  26. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.

(I) Çatalkuyruk kelebeğinin kanatlarındaki parlak züm
rüt yeşili rengi oluşturan fotonik kristal yapılar mikros
kopla incelendiğinde, kanatların pulcukları üzerinde 
yan yana dizilmiş çukur kâselere benzeyen kristal ya
pıların bir desen oluşturduğu görülür. (II) Bu çukur, yu
varlak kitin yapıların aralarındaki hava boşlukları ise 
bir ayna vazifesi görür. (III) Çukur fotonik yapıların alt 
kısımları yani tabanları sadece sarı ışığı, yan yüzeyler 
ise mavi ışığı yansıtır. (IV) Gözümüz bu kadar küçük 
ölçekte sarı ve mavi yansımayı ayırt edemediği için 
ikisinin karışımı olan yeşil rengi görür. (V) Bu doğal 
fotonik yapı ince filmlere uygulanarak banka kartları
nın arkasındaki hologramlı bandroller geliştirilmiş. 
(VI) Bandrolün yüzeyinde sadece parlak yeşil yansı
mayı görebiliyoruz. (VII) Ne var ki aslında bu yüzeyde 
gizli kalan, taklit edilmesinin mümkün olmadığı söyle
nen ve sadece polarize filtrelerle ayırt edilebilen, sarı 
ve mavi renkli filigranlar yani işaretler de var.

24. Bu parçada çatalkuyruk kelebeği ile ilgili ola
rak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş-
«r?

A) Kanatlarındaki fotonik yapının özelliklerine

B) Kanatlarının rengini istediğinde değiştirebildi
ğine

C) Kanatlarındaki fotonik yapıların tabanlarının 
ve yan yüzeylerinin yalnız belirli ışıkları yan
sıttığına

D) Kanatlarındaki pulcukların yan yana dizilmiş 
çukur kâselere benzediğine

E) Kanatlarının renginin, çıplak gözle görüldü
ğünden farklı olduğuna

25. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin 
hangisinden başlanarak çatalkuyruk kelebe
ğinin kanatlarının fotonik yapısından yararla
nılarak ürün geliştirildiği belirtilmiştir?

A) III. B) IV. C)V. D) VI. E) VII.

26. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda- 
kilerden hangisi söylenemez?

A) Açıklama cümlelerine yer verilmiştir.

B) Benzetmeye başvurulmuştur.

C) Tanımlamalar yapılmıştır.

D) Nitelendirmelerden yararlanılmıştır.

E) Karşılaştırmaya başvurulmuştur.

Deneme Sınavı 4 Diğer sayfaya geçiniz.
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18. Düşünce özgürlüğü bir bakıma eleştiri özgürlü
ğüdür. Eleştirinin olmadığı ortamda, hele hele 
korkunun olduğu ortamda neyin güzel, neyin çir
kin; neyin iyi, neyin kötü olduğu özgürce söyle
nemeyeceği için sanat da bu gibi yerlerde gelişe
mez, kişilik kazanamaz. Çünkü eleştiri olmayan 
yerde kişilik de olmaz. Toplumun içinde beliren 
ya da uyandırılan yığınsal iç güdüler diyebilece
ğimiz bir takım eğilimler, havayı kaplar ve kişiler 
bu hava içinde bağnaz kesiliverirler. Baskıdan, 
korkudan, kuşkudan doğacak ürünler ne sanata 
ne sanatçıya ne de insanlığa onur kazandırır.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler- 
den hangisidir?

A) Eleştiri özgürlüğünün olmadığı bir ortamda 
kaliteli ve faydalı sanat ürünleri verilemez.

B) Yalnızca olumlu eleştiriler, eserin gelişmesine 
katkı sağlar.

C) Yazar bir sanat ürününü oluştururken çevre
den gelen eleştirileri dikkate almamalıdır.

D) Sanatçı, eserine gelebilecek eleştirilere karşı 
eserinin arkasında durmalıdır.

E) Eleştirmen eleştiri yaparken duygusal dav
ranmamalı, nesnel olabilmelidir.

19. Son dönemde okuduğum bazı kitaplarda, isteyen 
ve biraz çaba harcayan herkesin iyi bir yazar ola
cağı söyleniyor. Birilerinin yazar olmasına kesin
likle karşı değilim; fakat gerçekten değerli eserler 
yazmak için her şeyden önce yetenekli olmak, 
daha sonra ise bu yeteneği geliştirmek amacıyla 
çok çalışmak gerektiğini düşünüyorum.

Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine 
karşılık söylenmiş olabilir?

A) Neden daha çok roman türünde eserler yazı
yorsunuz?

B) Yeni çıkan hikayeleri nasıl buluyorsunuz?

C) İyi bir yazar olmak için neler gereklidir?

D) Sizce şiir yazan biri roman da yazabilir mi?

E) Yazarlık zor bir meslek midir?

20. -  21. soruları aşağıdaki parçaya göre 

cevaplayınız.

Gelişmiş toplumlarda bireysel, geri kalmış toplumlarda 
sosyal konular ön plana çıkabilir fakat iki farklı durum
da da ne ferdi cemiyete, ne de cemiyeti ferde kurban 
etmemek gerekir. Aslında fertle toplumun meselelerini 
birbirinden kalın çizgilerle ayırmak mümkün değildir. 
Ferdin problemleri topluma, toplumun problemleri fer
de yansır. Girift bir toplumda romancıların görevleri 
değişik zannedilebilir; Fransa’da bir romancının me
selelere bakışıyla, Nijerya’da bir romancının mese
lelere bakışı elbette farklı olacaktır ama bu farklılıkta 
birlik vardır. Sosyal bir refah devletinde, problemler 
ferdin fıtratından gelmiyorsa, kökleri yine toplumdadır.

20. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söy
lenebilir?

A) Romanlarda bireysel ve toplumsal sorunlar 
bir arada işlenebilir.

B) Romanların başarısı olay ve olguları gerçekçi 
bir yaklaşımla anlatmasına bağlıdır.

C) Roman sanatının gelişmesi için öykü türünün 
imkânlarından yararlanmak gerekir.

D) Romanlarda anlatımdan çok konu seçimi 
daha önemlidir.

E) Romanların halka yönelik bir dille yazılması 
gerekir.

21. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Romanlarda rastlantısal olaylara ağırlık veril
diğine

B) Gelişmiş toplumlarda daha çok bireysel ko
nuların ele alınabilineceğine

C) Ülkelerin gelişmişlik durumunun bir şekilde 
romanlara yansıdığına

D) Bireysel ve toplumsal sorunların iç içe oldu
ğuna

E) Geri kalmış toplumlarda toplumsal konuların 
öne çıkabildiğine
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14. Doğu’nun Alpleri olarak nitelendirilen

Sarıkamış’ın kayak merkezleri Aralık’tan nisana 
I II

kadar süren uzun sezonlarıyla özelikle kayak

meraklıları için ideal birtatil mekanıdır. Sarıkamış’ın

havası soğuk; insanları öyle sıcak ki... Anadolu
III

misafirperverliğini burada tam anlamıyla 
IV

yaşamak mümkün. Otel, restoran ya da bir
V

dükkân... Gittiğiniz her yerde kendinizi müşteri

değil misafir gibi hissediyorsunuz.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi
sinde yazım yanlışı yapılmıştır?

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

KPSS • Genel Yetenek Testi

15. Yeryüzünde hiçbir topluluk konup göçmemiştir ki

kültürüne kuşaklar boyu anlatılan bir aşk öyküsü

katmamış olsun Doğuda ve batıda çölde 
I II

ya da kutupta beyaz yahut siyah bütün toplumlar 
III

mutlaka en azından bir tane görkemli aşk öyküsü

üretmiştir _  yaşamasa bile_
IV V

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangi
sinde bir noktalama yanlışı vardır?

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

^B e yez  Kelem

16. Bir insanı sevimsiz gösteren o kişinin anlaşılmaz 
ve uzlaşılmaz bir kişi olduğu izlenimini veren ve 
o kişiyi itici kılan özelliklerden biri, kendini beğen
mişliktir. Çoğu zaman büyüklenmeyle özdeşle
şen ve diğer insanları küçümseyici bir davranış 
olarak algılanan kendini beğenmişlik, genellikle 
psikolojik sorunları bulunan, yaşamı boyunca be
lirli şeylerden yoksun kalmış insanların sergiledi
ği, bazen de abarttığı bir özelliktir.

Bu parçaya göre kendini beğenmişlikle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her insanda az çok olabilecek bir davranış 
biçimidir.

B) Genellikle psikolojik sorunlar yaşayan insan
larda görülür.

C) Bazı insanlar bu davranışı abartarak sergile
mektedir.

D) Kişiyi itici hâle getiren bir özelliktir.

E) Büyüklenmeyle aynı anlama gelmektedir.

17. (I) Ahmet Altan’ın denemelerini okudunuz mu?
(II) Eğer okumadıysanız en kısa zamanda oku
manızı tavsiye ederim (III) Beş yıl önce yazdık
larının bugün de güncelliğini koruması Ahmet 
Altan’a da sıkıntı veriyordur diye düşünüyorum.
(IV) Aynı konuda aynı şeyleri yazmak, ancak bunu 
yaparken de kendini tekrarlamamak için bir insa
nın bütün birikimini sergilemesi gerekir. (V) Türk 
edebiyatında denemeleriyle ünlü pek çok yazar 
vardır. (VI) Ahmet Altan da öyle yapıyor zaten; bu 
yüzden denemeleri de çok güzel.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır?

A) II. B) III. C)IV. D) V. E) VI.
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9. (I) Bir film yapımı genel olarak üç aşamadan
meydana gelir. (II) Senaryo yazımı, çekim ve 
kurgu. (III) Yönetmen, senaryonun oluşması ve 
uygulanması dahil tüm aşamalarda en fazla söz 
sahibi olan kişidir. (IV) Bütün çalışma boyunca 
yönetmenin en çok yaptığı eylem, sanatsal ya da 
ticari bir yapıt ortaya çıkarma kaygısıyla birlikte 
film üzerinde birtakım mesajlar kodlamak, filmi 
başarısıyla ön plana çıkarmayı sağlamaktır.
(V) Bu, yönetmenliğin topluma yönelik etkin bir 
meslek olmasından ve yönetmenin iç beninin iz
lerini dış dünyaya çıkarma kaygısından kaynak
lanır.

Bu parçadaki numaralı cümlelerle ilgili aşağı- 
dakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümede, film yapımının zorluklarından söz 
edilmiştir.

B) II. cümlede, film yapımının aşamaları sıralan
mıştır.

C) III. cümlede, film yönetmeninin filmin oluşu
mu sırasında en yetkili kişi olduğuna değinil
miştir.

D) IV. cümlede, film yönetmeninin filmin oluşum 
sürecinde neler yaptığından söz edilmiştir.

E) V. cümlede IV. cümledeki durumun gerekçesi 
verilmiştir.

10. “Ve” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bir isim tamlamasının tamlayanlarını birbirine
bağlamıştır?

A) Genç adamın son derece sağlam prensipleri 
ve şaşmaz bir zevki vardı.

B) Karyolanın baş ucuna karısının ve çocukları
nın deri çerçeveli resimlerini koydu.

C) Otelin resepsiyonundaki görevliye ismini söy
ledi ve pasaportunu uzattı.

D) İş konusundaki eksiklikleri hemen fark eder 
ve anında giderirdi.

E) Gökyüzünde gri ve beyaz bulutlar birbirini ko
valıyordu.

11. (I) Büyülü bir yerdir Sülüklügöl. (II) Hele birde mev
simlerden sonbaharsa. (III) Gölün yükselen suları 
içinde duran meşe ve göknar ağaçları dikkatinizi 
çeker öncelikle. (IV) Sular çekilince de ağaçların 
asırlık gövdeleri iyice açığa çıkar. (V) Türkiye’deki 
başka hiçbir gölde göremezsiniz bu ağaçları.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlenin yüklemi ek fiil almış söz grubudur.

B) II. cümlede aynı türden birden fazla eylemsi 
kullanılmıştır.

C) III. cümlenin yüklemi etken çatılıdır.

D) IV. cümlede zarf fiil kullanılmıştır.

E) V. cümlenin yüklemi yapıca bileşiktir.

12. Sevdiğiniz derslere karşı ilginizi başkaları 
I II

keşfedemiyorsa da siz kararlılığınızdan 
III IV

vazgeçmeyin ve kendinize inanın.
V

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcükler 
yapıca ikişerli eşleştirildiğlnde hangisi dışta 
kalır?

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

13. Kadın, serin tahtaların üzerine serdiği yatakta
I

yanağını avcuna dayamış uyuyan küçük kızına 
II III

bakarak yeniden bir ağlama tutturdu.
IV V

Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcük
lerden hangisi zarf fiildir?

A) I B) II C) I D) IV E) V
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5. Geçmişten bugüne dek değişik ulusların şiirleri 
incelendiğinde, hece sayısına dayanılarak oluş
turulmuş kalıpların şiirin önemli bir öğesi olduğu 
görülmektedir.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir?

A) Şiirin gerçek değeri hece ölçüsüyle yazılıp 
yazılmadığıyla ilişkilidir.

B) Bütün ulusların şiirinde daha çok hece ölçüsü 
kullanılmıştır.

C) Hece ölçüsü, şiirin kolay anlaşılmasını sağla
yan bir öge durumundadır.

D) Hece ölçüsüyle yazılan şiirler, diğerlerinden 
daha çok sevilmiştir.

E) Kimi ulusların şiirinde hece ölçüsüne önem 
verilmiştir.

6. Küresel ısınmanın en görünür etkilerinden biri 
olarak İngiltere’de bitkilerin zamanından önce çi
çek açmaya başladığı belirlenmiştir.

Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesin 
olarak ulaşılabilir?

A) İklim değişiklikleri bitkileri de etkilemektedir.

B) İklim değişiklikleri, küresel ısınmanın doğal 
bir sonucudur.

C) İklim değişiklikleri bütün canlıları olumsuz et
kilemektedir.

D) Küresel ısınmadan en çok İngiltere etkilen
miştir.

E) Küresel ısınma öncelikle bitkileri etkilemekte
dir.

7. I. Her gün o duvarlara çarpa çarpa yaşıyoruz.

II. Etrafımız onlarca duvarla sarılı.

III. Bunun için insan, zorluklarla daha fazla sa
vaşmamak adına uyum sağlamış o duvarlara.

IV. Gereksindiğimiz, çok uzaklarda bir köy değil, 
hemen duvarın dışında bir diyar aslında.

V. Ama duvarlar o kadar sert ki yıkmak olanak
sız gibi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümleler an
lamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıra
landığında hangisi baştan ücüncü cümle 
olur?

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

____________ ^Beyez Kelem

8. I. Minibüs, yaygın kullanımıyla “dolmuş”; tren, 
otobüs gibi kalkış saati belli, hayatın akışını 
kısıtlayan bir toplu taşıma aracı değildir.

II. Gidip oturursunuz bir güzel, dolunca hemen 
kalkıverir.

III. Herkes istediği yerde iner, istediği yerden bi
ner.

IV. Bu anlamda dolmuşlar, toplumsal etkileşimin 
olduğu bir toplumsal alan olarak değerlendiri
lebilir.

V. Paranın verilişi, üstünün müşteriye geri dönü
şü ortaklaşa bir eylemdir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin an
lamlı 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
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AÇIKLAMALAR
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır.
2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).
3. Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testinin her birinde 60 soru vardır.
4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için

ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
5. Testler puanlanırken her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri 

düşülecek ve kalan sayı o testle ilgili ham puanınız olacaktır.

K P S S GENEL YETENEK TESTİ „Beyaz Kalem (

1. Bu dünyada gördüğünüz bütün eserler iyimserle

rin eseridir çünkü insan kötümser olunca eser

vermesine imkân (olanak) kalmaz. Bütün işlerin
I

başlangıcı çetin (zor) mücadelelerle doludur. En
II

ehemmiyetsiz (önemsiz) bir engel karşısında 
III

yılıveren kötümser kimse bir kenara çekilip kara

düşüncelere dalarken iyimser adam,

o mücadelelerin sonunu görebildiği için engellerin

üzerine atılmaktan çekinmeyecektir 
IV

(usanmayacaktır). Hayatın engelleri, sonunun

daima iyi olacağına inanan güçlerin sayesinde
V

(aracılığıyla) ortadan kalkar.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi
nin yerine ayraç içinde verilen sözcük kulla
nıldığında anlamca bir değişiklik olur?

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

2. Modern bilim —  göre mutluluğun sırlarından biri 
hayatta küçük şeylerden zevk almak ve “şimdi”de 
—  başarabilmektir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) amaçlarına -  bulunmayı

B) öğretilerine -  düşünmeyi

C) değerlerine -  olmayı

D) tarafına -  kalmayı

E) verilerine -  yaşamayı

I. zaman zaman aceleciliklere düşmekte

II. günümüzde, Batı uygarlığına biran önce 
yetişme çabasındaki aydınlar kuşağı

III. halktan iyice uzak sanat köşelerine sıkış
maktadırlar

IV. çağdaş dünya değerlerini dilimize ve 
edebiyatımıza aktarma yönteminde

V. tıpkı divan edebiyatçılarının yaptığı gibi

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi
baştan dördüncü olur?

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

4. I. kişiler için egzersiz programı belirlenmesin
den

II. kalp ve damar hastalıkları açısından risk unsuru

III. bir yaşın üzerinde olup da ağır spor yapacak

IV. önce egzersiz testi yapılması gerekir

V. tespit edilenler, yüksek tansiyon hastaları ve 
belirli

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin anlamlı ve 
kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanı
şı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I -  li -  III -  V  -  IV

B) II - V - I  -  III -  İV

C) II -  V -  III -  I -  IV

D) III -  I -  V  -  II -  IV

E) III- I I - 1 - V - I V
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