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KPSS
GENEL YETENEK

TÜRKİYE	GENELİ	DENEME	SINAVI	- 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
bölümle ondan sonraki bölüm anlamca birbi-
rine yakındır?
A) Aynı	şiirleri	sürekli	okumakla	şiir	zevkimizi	

köreltiriz;	bu	durum,	şiir	beğenimizin	donup	
kalıplaşmasına	yol	açar.

B) İnsana	ruhunun	varlığını	ve	duygularını	hatır-
latır	tiyatro,	insanın	hayatla	olan	bağlantıları-
nı	deşerek	hayata	tutunmasını	sağlar.

C)	Evrensel	bir	sanat	dalı	olan	müzik,	anlatım	
olanaklarının	sınırlılığını	ancak	şiirle	aşar; 
şiirle	el	ele	verdiğinde	etki	gücünü	daha	da	
pekiştirir.

D) Çocuklar	için	hazırlanmış	çizgi	filmler	büyük-
lerin	izledikleri	programlara	göre	daha	fazla	
şiddet	içeriyor,	böylece	çocuklar	zamanla	
şiddete	karşı	duyarsızlaşıyor.

E)	Öykü	ve	roman	arasındaki	farkın	uzunluk	
kısalıkla	hiçbir	ilgisi	yoktur,	bu	farkın	nedeni	
türlerin	yapısal	özellikleridir.

2. (I)	Uyandığınızda	günü	selamlayın,	kollarınızı	ve	
bacaklarınızı	açarak	rahatlayın.	(II)	Günü	kucak-
layın	ki	o	da	sizi	kucaklasın.	(III)	Yataktan	kalkar	
kalkmaz	kendinize	bir	bardak	ılık	su	hazırlayın.	
(IV)	 	 Bu	 suyu	 içip	 metabolizmanızı	 harekete	
geçirin	 ve	 çok	 aç	 olma	 hâlinden	 kurtulun.	 	 (V)	
Egzersiz	 yapmadan	 önce	 de	 mutlaka	 hafif	 bir	
kahvaltı	yapın.	(VI)	Aç	karnına	spor	yapmak	son	
derece	zararlıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden 
hangisi kendinden önceki cümlede dile geti-
rilen yargıyı açıklamaktadır?
A)	II.	 B)	III.	 C)	IV.	 D)	V.	 E)	VI.

3. ABD’deki	 bilim	 insanlarının	 yaptığı	 son	 araştır-
malar;	dişlerinde	çürük	olan	yetişkinlerin	boyun	
ya	 da	 baş	 kanserine	 yakalanma	 riskinin,	 dişle-
rinde	hiç	çürük	olmayan	yetişkinlerinkinden	%40	
daha	az	olduğunu	gösterdi.
Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi ke-
sin olarak çıkarılabilir?
A) Boyun	ya	da	baş	kanserine	yakalanma	olası-

lığı,	yaş	ilerledikçe	artmaktadır.

B) Dişlerinde	çürük	olan	yetişkinlerin	boyun	ya	
da	baş	kanserine	yakalanma	olasılığı,	dişle-
rinde	hiç	çürük	olmayan	yetişkinlerinkinden	
düşüktür.

C)	Boyun	ya	da	baş	kanserinin	en	önemli	belirti-
si,	diş	çürükleridir.

D) Boyun	ya	da	baş	kanserinin	erişkinlerde	
görülme	oranı	daha	küçük	yaş	gruplarının	
toplamına	yakındır.

E)	Boyun	ya	da	baş	kanseri,	diş	çürüklerinden	
kaynaklanmakta	olup	dişlerin	düzenli	fırçalan-
masının	hastalıktan	korunmada	etkisi	vardır.

4. Havaalanı	 tasarımı,	 yapımı	ve	 işletmeciliği	 ala-
nında	 da	 faaliyet	 gösteren	X	 İnşaat	Grubu;	 İz-
mir’deki	 havaalanının	 yeni	 terminalinin	 inşaatı	
sırasında,	 eski	 terminalden	 sökülen	 malzeme-
lerin	 %70’ini	 geri	 dönüştürerek	 yeni	 terminalin	
yapım	çalışmalarında	kullandı.
Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangisi ke-
sin olarak çıkarılabilir?
A) X	İnşaat	Grubu,	yaptığı	bütün	inşaatlarda	

binlerce	ton	hafriyatı	yeniden	kullanmaktadır.

B) X	İnşaat	Grubu’nun	bütün	projeleri,	havacılık	
sektörüyle	ilgilidir.

C)	X	İnşaat	Grubu,	İzmir’deki	havaalanının	eski	
terminalinden	sökülen	malzemelerin	yarısın-
dan	fazlasını	yapı	döküntüsü	olarak	doğaya	
atılmaktan	kurtarmıştır.

D) X	İnşaat	Grubu,	Türkiye’de	adını	çevre	konu-
sundaki	duyarlılığıyla	duyurmuştur.

E)	X	İnşaat	Grubu,	bütün	projelerini	eski	in-
şaatlardan	çıkan	binlerce	ton	hafriyatı	yeni	
inşaatlarında	kullanmak	üzere	programla-
maktadır.
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5. (I)	 Güneş,	 Güneş	 Sistemi’nin	 merkezinde	 yer	
alan	 bir	 yıldızdır.	 (II)	 Bu	 yıldız,	 tek	 başına	Gü-
neş	 Sistemi’nin	 kütlesinin	 %99,8’ini	 oluşturur;	
geri	kalan	kütle,	Güneş’in	çevresinde	döner.	(III)	
Bu	kütleler;	gezegenler,	asteroitler,	gök	 taşları,	
kuyruklu	 yıldızlar	 ve	 kozmik	 tozlardan	 oluşur.	
(IV)	Güneş’ten,	gün	ışığı	şeklinde	yayılan	ener-
ji,	 fotosentez	 yoluyla	Dünya	üzerindeki	 hayatın	
hemen	 tamamının	 var	 olmasını	 sağlar.	 (V)	 Bu	
enerji,	aynı	zamanda	Dünya’nın	 iklimi	üzerinde	
de	çok	önemli	etkilerde	bulunur.
Güneş’i konu alan bu parçadaki numaralanmış 
cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) I’incide,	sistemindeki	konumu	hakkında	bilgi	
veriliyor.

B) II’ncide,	Güneş	Sistemi’nin	tamamına	yakını-
nı	oluşturduğu	belirtiliyor.

C)	III’üncüde,	sistemindeki	diğer	kütleleri	oluştu-
ran	maddeler	sıralanıyor.

D) IV’üncüde,	enerji	kaynağının	gün	ışığı	oldu-
ğuna	değiniliyor.

E)	V’incide,	enerjisinin	Dünya’daki	hava	olayla-
rını	önemli	ölçüde	etkilediği	dile	getiriliyor.

6. “Ben	bugüne	kadar	yaptığım	başarılı	işlerin	hiç-
birini	‘desinler’	diye	yapmadım.” diyen biri aşa-
ğıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Çalışırken	başkalarının	beğenisini	değil,	

kendisininkini	önemsediğini

B) Göz	boyamaktan	hiç	hoşlanmadığını

C)	Başarının	yolunun	biraz	da	bencil	olmaktan	
geçtiğini

D) Hakkındaki	övgüleri	pek	umursamadığını

E)	Gerçek	başarının,	kişiyle	değil	işiyle	uğraşı-
larak	elde	edilebileceğini

7. İlgili	olmakla	bilgili	olmak	arasında	ince	bir	çizgi 

vardır,	hayatın	ustaları bunu	çok	iyi	bilir.

Bu cümledeki numaralanmış sözcük ya da 
sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?
A) I’inci,	isim-fiildir.

B) II’nci,	sıfat	tamlamasıdır.

C)	III’üncü,	ek-fiil	alarak	yüklem	olmuş	bir	isimdir.

D) IV’üncü,	isim	tamlamasıdır.

E)	V’inci,	belgisiz	zamirdir.

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yüklem 
ortaklığı söz konusudur?
A) Seyrek	git	sen	dostuna,	kalksın	ayak	üstüne.

B) Darı	unundan	baklava,	incir	ağacından	okla-
va	olmaz.

C)	Dertliye	dokun	geç,	fukaradan	sakın	geç.

D) Söyleyene	bakma,	söyletene	bak.

E)	Sev	beni,	seveyim	seni.

9. Tavus	kuşuna	haddini	bildiren,	ayaklarıdır.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından han-
gisi vardır?
A) Ünsüz	benzeşmesi	(ünsüz	sertleşmesi)

B) Hece	düşmesi	(ünlü	düşmesi)

C)	Ünsüz	türemesi	(ünsüz	ikizleşmesi)

D) Ünsüz	yumuşaması

E)	Ünlü	daralması

I II

III IV V
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük, yapı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Mektubu	düzgün	bir	yazıyla	yazmış.

B) Cambaz,	gergin	bir	telin	üstünde	gösteriler	
yaptı.

C)	Üzgün	bir	ifadeyle	yüzüme	baktı.

D) Zengin	insan,	her	hâlinden	belli	olur.

E)	Eskiden	Anadolu’da	gezgin	ozanlar	varmış.

11. İzmir’de	Osmanlı	Devleti’nin	son	yadigârlarından	

olan,	Hatice	Sultan	tarafından	1775’de	yaptırılan,	

Basmane	Semti’ndeki Kumrulu	Mescit	Camisi’nin 

restorasyonu	 İzmir	 İl	 Özel	 İdaresinin	 desteğiyle	

tamamlandı.
Bu cümledeki numaralanmış sözlerin hangi-
lerinde bir yazım yanlışı vardır?
A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	III.	ve	V.	 E)	IV.	ve	V.		

12. Kenya	denince	akla	dört	şey	gelir	 :		vahşi	doğa	 ,		

yırtıcı	hayvanlar	 ,		ilkel	kabileler	 ,		safari	...

Bu cümledeki numarala nmış noktalama işa-
retlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A)	I.		 B)	II.		 C)	III.		 D)	IV.		 E)	V.	

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım 
bozukluğu vardır?
A) Bunca	yıl	sonra	onu	göreceğimi	hiç	ummaz-

dım.

B) Geri	kalmış	toplumların	en	büyük	hastalığı,	
tutuculuktur.

C)	Keşke	parası	çok	diye	bu	işi	kabul	etmesey-
dim.

D) Bu	olaydan	sonra	kendime	öz	güvenim	geldi.

E)	Sis,	görüşümüzü	engellediği	için	çok	ağır	
ilerleyebiliyorduk.

14. Kızım	 küçükken	 sabahları	 uyanınca	 beş	 daki-
ka	yatağında	otururdu,	ben	de	karşısına	oturup	
onunla	 küçük	 bir	 oyun	 oynardım.	 Ben	 bir	 hay-
van,	eşya	ya	da	bitki	rolüne	girerdim,	o	kendisi	
olurdu	ve	birlikte,	drama	ya	da	 fabl	diyebilece-
ğimiz	bir	şey	sergilerdik.	Bir	sabah	uyandığında	
battaniyeye	 sarıldı	 ve	 “Hadi	 bana	 bir	 ağaç	 ol!”	
dedi.	O	 sabah	 canım	çok	 sıkkındı.	Kızıma	 “Bu	
sabah	hiç	keyfim	yok,	ağaç	olmak	istemiyorum!”	
dedim.	Bir	an	durdu,	sonra	da	“Baba	tamam,	o	
zaman	üzgün	bir	ağaç	ol.”	dedi.	Ben	de	çaresiz,	
üzgün	 bir	 ağaç	 oldum.	 Birilerinin	 meyvelerimi	
taşladığını,	 insanların	 canımı	 sıktığını	 anlattım.	
Anlattıkça	hafiflemiş,	üzüntülerimi	unutmuştum.	
O	 anda	 fark	 ettim	 ki	 sıkıntıların	 dile	 getirilmesi	
çoğunlukla	bizi	rahatlatıyormuş.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Konuşma	havası	içinde	kaleme	alınmıştır.

B) İkilemeler	kullanılmıştır.

C)	Öyküleyici	anlatım	tekniği	ağır	basmaktadır.

D) Nitel	anlamlı	sözcüklere	yer	verilmiştir.

E)	Birinci	kişili	anlatıma	başvurulmuştur.

I

II

III IV

V

I II

III IV V
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15. I.	 1960’ta	 insanlık	tarihi	boyunca	en	çok	konu-
şulan	 gemiyi	 aramak	 ve	 fotoğrafını	 çekmek	
üzere	 yola	 koyulan	 bu	 fotoğrafçının	 adı	 Ara	
Güler’dir.

II.	Harita	 Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	 yapılan	
bir	 çalışma	 sırasında	Ağrı	Dağı’nın	 pek	 çok	
fotoğrafı	çekilir.

III.	Nuh’un	Gemisi’nin	 izi	 olarak	 yorumlanan	 bu	
fotoğrafın	Hayat	Mecmuası’na	verilmesi	üze-
rine	dergi	bir	fotoğrafçısını	Ağrı	Dağı’na	gön-
derir.

IV.	Dünya,	 Nuh’un	 Gemisi’nin	 olduğu	 söylenen	
izi,	Ara	Güler’in	uçaktan	çektiği	fotoğraflardan	
tanır.

V.	Bu	fotoğraflardan	birinde	gemi	biçimindeki	bir	
iz	dikkat	çeker.

Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluştu-
racak biçimde sıralandığında, hangisi baştan 
ikinci cümle olur?
A)	I.		 B)	II.		 C)	III.		 D)	IV.		 E)	V.	

16. I.	 1911	 yılının	 28	 Mart	 günü	 Hamburg’da	 de-
nize	 indirilen	Yavuz	 zırhlısı	 “Goeben”	 adıyla	
Alman	donanmasına	katılır.	

II.	 Böylelikle	 Osmanlı	 Devleti;	 Fransa,	 Rusya	
ve	İngiltere’nin	karşı	cephesinde	yer	alarak	I.	
Dünya	Savaşı’na	girmiş	olur.

III.	1914’te	Çanakkale	 Limanı’na	 demir	 atan	bu	
iki	zırhlı	5	milyon	Osmanlı	altını	ödenerek	sa-
tın	alınır.	

IV.	16	 Ağustos	 1914’te	 İstanbul’da	 direklerine	
Türk	 sancağı	 çekilen	 zırhlılardan	 Goeben’in	
adı	“Yavuz	Sultan	Selim”,	Breslau’nun	adı	ise	
“Midilli”	olarak	değiştirilir.

V.	Adları	değiştirilerek	Karadeniz’e	açılan	bu	ge-
miler	Rusya’nın	Sivastopol	ve	Odesa	limanla-
rını	topa	tutar.

VI.	Bu	zırhlı,	1912	yılının	Kasım	ayında	“Breslau”	
zırhlısıyla	birlikte	Akdeniz’de	görevlendirilir.	

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlam-
lı bir bütün oluşturabilmesi için hangilerinin 
birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	VI.
	 D)	IV.	ve	V.	 E)	V.	ve	VI.

17. (I)	Kırmızı	renkli,	üzerinde	lacivert	ve	grinin	çeşitli	
tonları	bulunan	kırlangıç,	denizlerin	en	duygusal	
balıklarından	biridir.	(II)	Bu	balık;	tıpkı	angut	ve	
turnalar	gibi,	sürekli	eşiyle	dolaşır.	(III)	Eşlerden	
birinin	başına	bir	şey	gelse	diğeri	onu	kesinlikle	
terk	etmez.	(IV)	Bu	yüzden,	kırlangıç	avlamaya	
çıkan	balıkçılar	yanlarında	mutlaka	bir	zıpkın	ya	
da	kepçeyi	hazır	bulundurur.	(V)	Bir		oltaya	kır-
langıç	takılırsa	tekneye	çıkarılana	kadar,	birlikte	
dolaştığı	eşi	de	yanında	gelir.	(VI)	Onu	da	yaka-
lamak	çok	kolaydır	artık	balıkçı	için.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden han-
gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A)	II.	 B)	III.	 C)	IV.	 D)	V.	 E)	VI.	

18. Gençliğimin	en	dayanılmaz	yanı,	 toplumsal	ha-
yatımı	 sürdürebilmek	 için	 maskeler	 takınmam	
gerekmesiydi.	 Kendi	 başıma	 kurduğum	 dünya-
yı	günlük	hayatın	içinde	karşılaştığım	insanların	
arasına	çıkaramıyordum.	Neredeyse	yer	altında	
yaşayan	bir	adam	gibiydim.	Ancak	edebiyat,	…	
beni	dünya	yüzüne	çıkardı.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?
A) ruhsal	dünyamı	yazıya	aktarma	fırsatı	vererek	

B) düşlerimi	gerçekleştirme	olanağı	sağlayarak	

C)	bana	cesaret	vererek

D) gitmem	gereken	yolu	aydınlatarak

E)	elimden	sımsıkı	tutarak

19. (I)	 Dünyanın	 en	 eski	 haritası,	 8200	 yıl	 önce	
Konya’nın	 güneyinde	 yer	 alan	 Çatalhöyük’te	
yapıldı.	 (II)	 Çatalhöyük’te	 bulunan	 bu	 harita,	
3	metre	 uzunluğunda	 ve	 90	 cm	 enindedir.	 (III)	
Karbon	14	analiziyle	MÖ	6200’de	 yapıldığı	 ka-
nıtlanan	 harita,	 kerpiç	 bir	 evin	 duvarına	 çizile-
rek	boyanmıştır.	 (IV)	Çok	 iyi	korunmuş	olan	bu	
haritada	 Çatalhöyük’ün	 kuşbakışı	 planı	 ve	 ya-
kınındaki	Hasan	Dağı	 yer	 alır.	 (V)	Çatalhöyük,	
MÖ	 7500’de	 Konya’nın	 Çumra	 ilçesinin	 güne-
yinde	kuruldu.	 (VI)	Hiç	 istilaya	uğramamış	olan	
Çatalhöyük’te	 halk,	 barışçı	 ve	 üretkendi.	 (VII)	
Dünyada	 kentleşmeye	 geçilen	 ilk	 yerleşim	 yeri	
olan	Çatalhöyük’te	yapılan	kazılarda	en	ufak	bir	
savaş	izine	rastlanmamıştır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci 
paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiy-
le başlar?
A)	II.	 B)	III.	 C)	IV.	 D)	V.	 E)	VI.	
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20. Antik	Çağ	ve	Roma	Dönemi’nde	haberleşebilmek	
için,	ahşaptan	yapılmış	küçük	bir	tavlaya	benze-
yen	balmumlu	yazı	tabletleri	kullanılırdı,	bu	tablet-
ler	o	dönemin		tek	iletişim	aracıydı.	Bir	kralın,	baş-
ka	bir	krala	göndermek	istediği	mesajları	kâtipler	
bu	tabletlerin	üzerine	yazardı.	(1)	Daha	sonra	tab-
letin	kanatları	kapatılarak	tablet	mühürlenirdi.	(2)	
Mesajı	alan	kişi,	mührü	bozup	mesajı	okuduktan	
sonra	 balmumunun	 üzerindeki	 yazıları	 sıcak	 bir	
metal	spatulayla	silerdi.(3)	
I.	 Bu	işlemlerin	tamamlanmasının	ardından	mü-

hürlü	tablet,	mesajın	iletileceği	kral	ya	da	üst	
düzey	yöneticiye	gönderilirdi.

II.	 Ardından	 mesaja	 vereceği	 cevabı,	 yüzeyi	
düzeltilmiş	 balmumuna	 yazdırıp	 tableti	 karşı	
tarafa	gönderirdi.

III.	Kâtip;	 kralın	 mesajını,	 sivri	 uçlu	 metal	 veya	
fildişi	bir	kalemle	tabletteki	balmumunun	üze-
rine	kazıyarak	yazardı.	

Bu parçanın, anlamlı bir bütün oluşturabil-
mesi için parçada 1, 2 ve 3 ile belirtilen yerle-
re I, II ve III numaralı cümleler aşağıdakilerin 
hangisinde verilen sırayla getirilmelidir? 

 1 2  3
A)  I III II

B)  II I III

C)	 II III I

D)  III I II

E)	 III II I

21. Bahar	alerjisi	halk	arasında	saman	nezlesi	ola-
rak	 bilinir.	 En	 sık	 genç	 erişkinlerde	 görülen	 bu	
hastalık,	bebeklerde	ve	ileri	yaşlarda	daha	sey-
rek	görülür.	Bu	hastalık	soya	çeker.	Anne	ya	da	
babadan	 birinde	 bahar	 alerjisi	 varsa	 çocuklar-
da	 görülme	 olasılığı	%40,	 her	 ikisinde	 de	 var-
sa	 çocuklarda	 görülme	 olasılığı	 %80’dir.	 Ağaç	
polenlerinin	yol	açtığı	bu	hastalık,	cinsiyet	 farkı	
gözetmez.	Genelde	ılımlı	seyreden	bahar	alerji-
si,	nadir	de	olsa	çok	ciddi	solunum	yetmezliğine	
yol	açabilir.	Bu	solunum	yetmezliği	 son	derece	
dinamik	 bir	 takip	 ve	 tedavi	 gerektirir	 yoksa	 bu	
yetmezlik	astım	krizlerine	dönüşebilir.
Bu parçada bahar alerjisiyle ilgili olarak

I.	 Sebebi	nedir?
II.	Nasıl	tedavi	edilir?
III.	Genetik	midir?
IV.	Tanısı	nasıl	konur?
sorularından hangilerinin cevabı vardır?
A)	I.	ve	II.	 B)	I.	ve	III.	 C)	II.	ve	III.
	 D)	II.	ve	IV.	 E)	III.	ve	IV.

22. Mark	Twain’in	şu	sözü,	bir	öykü	ya	da	romanda	
her	şeyi	kendi	anlatmaya	hevesli,	kahramanları-
na	hiç	iş	bırakmayan,	benbenci	yazarların	kula-
ğına	küpe	olur	mu	dersiniz?:	“Yaşlı	kadın	çığlık	
atıyordu,	deme.	Getir	 onu,	bırak	 çığlığı	 kendisi	
atsın.”	 Buradan	 yola	 çıkarak,	 kimi	 yazarların	
öykü	 ve	 romanlarında	 yer	 alan,	 diyelim	 bir	 so-
kağın	kederli	görünüşünden,	bir	insanın	hüznün-
den	“Sokağın	kederli	bir	görünüşü	vardı.”	ya	da	
“Hüzünlü	bir	insandı.”	şeklinde	söz	etmek	yerine,	
bir	sokağın	kederini,	bir	insanın	hüznünü	kalem	
sahiplerinin	 canlandırabilme	 güçleriyle	 okurun	
kendisi	görse	çok	daha	iyi	olur	bence.
Düşüncelerini bu sözlerle dile getiren birinin, 
iyi bir sanatçıdan beklentisi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?
A) Anlatmak	istediklerini,	okura	doğrudan	ilet-

mek	yerine	duyumsatması

B) Kendini	roman	kahramanlarının	yerine	koy-
maması

C)	Yapıtlarında	işlevi	olmayan	hiçbir	ayrıntıya	
yer	vermemesi

D) Öykü	ya	da	romanlarının	kimi	bölümlerini	
okurun	yorumuna	bırakması

E)	Kahramanlarına	yaşattıklarını	okura	da	yaşı-
yormuşçasına	hissettirmesi

23. Bence,	 kitap	 bir	 sevdadır;	 insana	mutluluk	 ve-
ren	 bir	 şeydir.	 Evime	 geldiklerinde	 çok	 kitabım	
olduğunu	 görenler	 bana	 hemen	 şu	 soruyu	 so-
ruyorlar:	 “Bu	 kitapların	 hepsini	 okudunuz	mu?”	
Ben	de	onlara	Oscar	Wilde’ın,	evine	gelip	de	ona	
aynı	 soruyu	soran	 kişiye	 verdiği	 cevabı	 veriyo-
rum:	“İnsanlar	yalnızca	okumak	için	değil,	birlikte	
yaşamak	 için	 de	 kitap	 alır.”	Bir	 sürü	 kitap	 alan	
insan,	 o	 kitapların	 hepsini	 okuyamayacağını	
kendisi	de	çok	iyi	bilir	ama	ne	olursa	olsun	kitap	
alan	ve	okuyan	sayısı	artarsa	toplumdaki	insani	
ilişkilerde	incelikler	de	artar,	insanlar	kitap	alsın;	
kendisi	okumazsa	çocuğu	okur,	torunu	okur.	On-
lar	okumazsa	komşunun	çocuğu	gelir	okur,	o	da	
okumazsa	adam	ölünce	kitaplar	sahaflarda	satı-
lır,	oradan	da	gider	ben	alır	okurum.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 
A) Kitabın,	hangi	gerekçeyle	olursa	olsun	gün-

lük	yaşamda	yer	alması	gerektiği

B) Kitabı	satın	almanın,	okumaktan	daha	büyük	
zevk	verebileceği

C)	Günlük	yaşamda	kitap	okumaya	zaman	ayır-
manın	zor	olduğu

D) Kitap	okumanın	aileden	gelen	bir	alışkanlık	
olduğu

E)	Kitaplar	aracılığıyla	güzel	dostluklar	kurula-
bildiği

Kpss
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24. Kelebekler	Vadisi;	Muğla	ili,	Fethiye	ilçesi,	Ölü-
deniz	beldesinde	yer	alır.	Sahip	olduğu	endemik	
türler	nedeniyle	dünya	mirası	olarak	korunması	
önerilmiş	100	dağdan	biri	olan	Babadağ	etekle-
rinde	bulunmaktadır.	Bu	vadi,	8	Şubat	 	1995’te	
I.	derece	doğal	sit	alanı	ilan	edilmiştir.	350	met-
reye	ulaşan	sarp	 kayalık	duvarlarla	 çevrili	 olan	
vadi,	 ismini	 barındırdığı	 seksenden	 fazla	 kele-
bek	 türünden	 ve	 özellikle	 kaplan	 kelebeğinden	
alır.	 Kelebekler	 Vadisi,	 2010’da	 İngiliz	 Times	
gazetesi	tarafından	dünyanın	en	güzel	4.	doğası	
seçilmiştir.
Bu parçada Kelebekler Vadisi ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Her	türlü	yapılaşmaya	kapalı	olduğuna

B) Adını	nereden	aldığına

C)	Dünyanın	en	güzel	coğrafyalarından	biri	
olarak	kabul	edildiğine

D) Nerede	olduğuna

E)	Etrafının	dik	kayalıklarla	çevrili	olduğuna

25. Tarih	 ve	 mimarisiyle	 Orta	 Çağ’a	 ışık	 tutan	
Birgi’de	kayıtlı	30	 tarihî	 yapıdan	biri	olan	Çakı-
rağa	 Konağı,	 18.	 yüzyılın	 ikinci	 yarısında	 deri	
tüccarı	 Ali	 Ağa	 tarafından	 yaptırılmıştır.	 1975	
yılına	kadar	konut	olarak	kullanılan	bu	yapı	aynı	
yıl	Kültür	Bakanlığınca	kamulaştırılmış	ve	resto-
re	 edilerek	 kullanılmaya	 başlanmıştır.	 İkinci	 ve	
üçüncü	katlarında	çeşitli	bölümleri	olan	Çakırağa	
Konağı’nın	 duvarlarında	Osmanlı	 hat	 sanatının	
en	 mükemmel	 örnekleri	 bulunmaktadır.	 Ayrı-
ca	üçüncü	katın	 tavanı	son	derece	zengin	bitki	
ve	 meyve	 motifleriyle	 süslüdür.	 Konağın	 ikinci	
katındaki	 salonda	 fresko	 tarzında	 yapılmış	 18.	
yüzyıl	 İzmir	 manzarası	 ve	 salon	 kapısının	 dış	
yüzünün	üst	tarafında	bulunan	barok	süslemeler	
izleyenleri	hayrete	düşürmektedir.	
Bu parçada Çakırağa Konağı ile ilgili olarak 
aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Çok	katlı	olduğuna

B) Yapıldığı	zamana

C)	Kültür	Bakanlığı	tarafından	onarıldığına

D) Bir	katının	tavanının	pastoral	motiflerle	be-
zendiğine	

E)	Çatısının	ahşap	olduğuna

26. - 27. soruları aşağıdaki parçaya  
göre cevaplayınız.

(I)	 İyot,	 tiroit	bezinin	hormon	üretmesi	 için	olmazsa	
olmaz	bir	maddedir;	bu	madde,	aynı	zamanda	beyin,	
cilt,	kas	sağlığı	ve	tükürük	bezi	için	de	gereklidir.	(II) 
Deniz	mahsullerinde,	deniz	kenarında	yetişen	bitki-
lerde	ve	bu	maddelerle	beslenen	hayvanların	etinde,	
sütünde	ve	yumurtasında	bol	miktarda	iyot	bulunur.	
(III)	Vücuda	yeteri	kadar	iyot	alınmaması,	tiroitin	ya-
vaş	 çalışarak	 büyümesine	 ve	 guatr	 hastalığına	 yol	
açar.	 (IV)	 İyotun	 aşırı	 alınması	 ise	 yavaş	 çalışan	
tiroit	 bezini	 son	 derece	 olumsuz	 bir	 şekilde	 etkiler.	
(V)	Fazla	iyot	tüketiminin	vereceği	zarar	“selenyum”	
mineralinin	alımıyla	kısmen	giderilebilir.	

26.  Bu parçada iyot ile ilgili olarak aşağıdakilerin 
hangisine değinilmemiştir?
A) Nasıl	elde	edildiğine

B) Vücuttaki	eksikliğinin	bir	hastalığa	yol	açtı-
ğına

C)	Hangi	besinlerde	bulunduğuna

D) Fazla	tüketilmemesi	gerektiğine

E)	Vücut	için	gerekli	olduğuna

27. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde neden-sonuç anlamı vardır?
A)	I.	ve	II.	 B)	II.	ve	III.	 C)	II.	ve	IV.
	 D)	III.	ve	IV.	 E)	IV.	ve	V.

28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre  
cevaplayınız.

Papatya,	nergis,	sümbül,	karanfil,	gül,	 lale,	şebboy,	
zambak	 ve	 ortanca	 olmak	 üzere	 dokuz	 çeşit	 çiçek	
satan	bir	çiçekçi	bu	çiçekleri	çeşidine	göre	ayrı	ayrı	
dokuz	 kaba	 koyarak	 vitrinine	 yerleştirmiştir.	 Vitrin-
de	 üç	 raf	 vardır	 ve	 her	 rafa	 üç	 saksı	 sığmaktadır.	
Çiçekçi	nin	vitrinde	yaptığı	düzenlemeyle	ilgili	olarak	
şunlar	bilinmektedir:

• Karanfili	ortadaki	rafın	en	soluna,	zambağı	en	
üst	rafa	yerleştirmiştir.

• Papatya,	nergis	ve	sümbül	aynı	raftadır.
• Lale,	şebboy	ile	aynı	raftadır;	fakat	yan	yana	

değildir.
• Şebboy	 ve	 gül	 dikey	 olarak	 aynı	 hizadadır.	

Papatya	ve	zambak	ise	aynı	hizada	değildir.
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28. Bu bilgilere göre, yeri kesin olarak belirlene-
meyen çiçekler aşağıdakilerin hangisinde 
birlikte verilmiştir?
A) Zambak,	papatya,	ortanca

B) Şebboy,	lale,	gül

C)	Ortanca,	gül,	nergis

D) Lale,	nergis,	sümbül

E)	Papatya,	nergis,	sümbül

29. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) Ortanca	ve	gül	yan	yanadır.

B) Zambak	en	üst	rafın	ortasındadır.

C)	Karanfil,	lalenin	tam	altındadır.

D) Papatya,	ortancanın	tam	altındadır.

E)	Şebboy	ile	papatya	dikey	olarak	aynı	hiza-
dadır.

30. Aşağıdakilerden hangisinin, bulunduğu rafın 
en sağında yer almadığı kesindir?
A)	Lale	 B)	Şebboy	 C)	Gül
	 D)	Sümbül	 E)	Nergis

31. :2
7 3 4

5
3
7- +a k

işleminin sonucu kaçtır?
A)	7	 B)	4	 C)	 2

7  D) 7
6 	 E)	 7

2

32. , , ,

10
1

100
1

1000
1

0 2 0 02 0 002
+ +

+ +

işleminin sonucu kaçtır?
A)	2	 B)	10	 C)	20	 D)	100	 E)	200

33. 
2 2 2
2 2 2
3 4 5

4 5 6

+ +
+ +

- - -

işleminin sonucu kaçtır?
A) 25 B) 26	 C)	27 D) 28	 E)	29

34. ! ! !
! ! ! !
4 3 2

4 3 4 32 2

+ +
+ - -^ ^h h

işleminin sonucu kaçtır?
A)	18	 B)	24	 C)	36	 D)	72	 E)	120

35. x	bir	gerçel	sayıdır.	
x3

1
2
11 1   

olduğuna göre, x x2 3 4- - -  ifadesinin eşiti 
aşağıdakilerden hangisidir?
A)	3x	+	7	 B)	3x	–	1	 C)	–3x	+	1
	 D)	–3x	–	1	 E)	–3x	+	7
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36. 
x

x x
3 27

3 21 36
2

2

-
- +

ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A)	x	+	7	 B)	 x

x
3
4
-
+ 	 C)	x	+	3

 D) x
x

4
3
+
- 	 E)	 x

x
3
4
+
-

37. Gerçel	sayılar	kümesi	üzerinde	,		işlemleri;
a		b	=	ab

a		b	=	 a b
1 1-

biçiminde	tanımlanıyor.
a  (2  3) = 1 olduğuna göre, a kaçtır?
A)	6	 B)	4	 C)	3	 D)	2	 E)	1

38. a	<	b	<	c	<	d	olmak	üzere	a,	b,	c,	d	ardışık	çift	
sayılardır.
a	=	2x	+	6
b	=	3x	+	4
olduğuna göre a + d toplamı kaçtır?
A)	18	 B)	22	 C)	26	 D)	30	 E)	34

39. •	 a	 ve	 b,	 7’den	 küçük	 ve	 birbirinden	 farklı	 ra-
kamlardır.

•	 Dört	basamaklı	2a3b	sayısının	211	fazlası	9’a	
tam	bölünebilmektedir.

Buna göre, a . b çarpımı en çok kaçtır?
A)	18	 B)	20	 C)	24	 D)	28	 E)	30

40. a,	b	ve	c	sıfırdan	farklı	tam	sayılar	olmak	üzere
a3	.	b	.	c5	<	0
eşitsizliği	veriliyor.
Buna göre;

I.	 a	>	0	ve	b	<	0	ise	c	<	0	dır.
II.	 a	<	0	ve	b	>	0	ise	c	>	0	dır.
III.	a	>	0	ve	b	>	0	ise	c	<	0	dır.
önermelerinden hangileri doğrudur?
A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III
	 D)	Yalnız	I	 E)	Yalnız	II

41. .1 3 4 2 32
- +^ _h i

işleminin sonucu kaçtır?
A) 2 3 2-  B) 2 	 C)	 3
 D) 2 3 1+ 	 E)	 3 2 1+

42. Gökçen	 bölümleri	 sırasıyla	 oynanan	 ve	 30	 bö-
lümden	oluşan	bir	bilgisayar	oyununun	her	bö-
lümünü,	bölümün	sıra	numarası	n	olmak	üzere	
n n

5+ 	dakikada	bitiriyor.
Buna göre, Gökçen bu oyunu toplam kaç da-
kikada bitirir?
A)	558	 B)	465	 C)	360	 D)	330	 E)	311

43 ve 44. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre 
Cevaplayınız.

50	kr	 ve	1	TL’lik	madeni	paralardan	oluşan	 toplam	
40	 TL	 değerindeki	 60	 adet	 madeni	 para	 dört	 adet	
kumbaraya,	başlangıçta	her	birinde	eşit	sayıda	para	
olacak	şekilde	dağıtılıyor.

•	 Birinci	kumbaradaki	50	kr	lukların	sayısı,	ikin-
ci	kumbaradaki	1	TL	liklerin	sayısına	eşittir.

•	 Üçüncü	 kumbaradaki	 50	 kr	 lukların	 sayısı,	
dördüncü	kumbaradaki	1	TL	liklerin	sayısının	
üç	katıdır.

•	 Birinci	kumbaradaki	50	kr	lukların	sayısı,	dör-
düncü	 kumbaradaki	 1	 TL	 liklerin	 sayısından	
iki	eksiktir.

•	 Üçüncü	 kumbaradaki	 50	 kr	 lukların	 sayısı	
ikinci	 kumbaradaki	 1	 TL’liklerin	 sayısının	 5	
katıdır.

43. Birinci kumbarada toplam kaç TL vardır?
A)	15	 B)	14,5	 C)	14	 D)	13,5	 E)	13

44. İkinci ve üçüncü kumbaralarda toplam kaç 
TL vardır?
A)	19	 B)	17,5	 C)	16,5	 D)	15	 E)	14,5
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45. 

işçi	sayısın 15

25

0

n	+	4

bitirme	süresi	(gün)

Yukarıdaki	grafikte	eşit	kapasiteli	işçilerin	sayıla-
rı	ve	bu	işçilerin	belli	bir	 işi	bitirme	süreleri	ara-
sındaki	bağıntı	verilmiştir.
Buna göre, n kaçtır?
A)	4	 B)	6	 C)	8	 D)	9	 E)	10

46. Bir	oyun	salonundaki	jeton	fiyatları	ve	uygulanan	
promosyonun	koşulları	aşağıda	verilmiştir.
• Bir	jetonun	fiyatı	3	TL	dir.
• Satın	alınan	her	iki	 jetona	promosyon	olarak	

bir	jeton	ücretsiz	verilmektedir.
• Bir	kişi	 toplamda	15	jeton	harcadıktan	sonra	

artık	promosyondan	yararlanamamaktadır.
• Oynanan	 her	 oyun	 için	 oyun	makinasına	 iki	

jeton	atılmaktadır.
Buna göre, elinde 40 TL’si olan bir kişi en çok 
kaç oyun oynayabilir?
A)	12	 B)	11	 C)	10	 D)	9	 E)	8

47. 1	cm
Yukarıdaki	gibi	uzunluğu	1	cm	olan	kibrit	çöple-
riyle	aşağıdaki	şekil	oluşturulmuştur.

Yukarıdaki	 kareleri	 oluşturmak	 için	 toplam	 103	
adet	kibrit	çöpü	kullanılmıştır.
Buna göre, oluşturulan şekilde kaç adet  
küçük kare vardır?
A)	33	 B)	34	 C)	35	 D)	36	 E)	37

48. Aşağıdaki	 tabloda	 sabit	 hızla	 hareket	 eden	 bir	
aracın	aynı	yol	üzerinde	bulunan	A,	B,	C,	D	şe-
hirleri	 arasındaki	mesafeleri	 alma	 süreleri	 saat	
olarak	verilmiştir.

A B C D

A 20

B 12

C 26

D 18

Buna göre, B şehrinden saat 10:00 da yola 
çıkan araç C şehrine saat kaçta ulaşır?
A)	14:00	 B)	16:00	 C)	18:00
	 D)	19:00	 E)	21:00

49. 

1

8

2

7

3

6

4

5

Sarı

Siyah

Mavi

Beyaz

Şekildeki	gibi	4	eş	bölmeye	ayrılmış	renk	çarkını	
çeviren	bir	kişi,	beyaz	renk	gelirse	8	eş	bölmeye	
ayrılmış	puan	çarkını	çevirme	hakkı	kazanıyor.
Buna göre, renk çarkını çeviren bir kişinin 6 
puan kazanma olasılığı kaçtır?
A) 4

1  B) 8
1 	 C)	 24

1  D) 32
1 	 E)	 64

1

50. - 52. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre  
Cevaplayınız.

İlker	ve	Yeşim	isimli	iki	kardeş	düz	bir	yolda	ileri	ve	
geri	adımlar	atarak	bir	oyun	oynamaktadırlar.

• İlker	 her	 seferinde	 5	 adım	 ileri,	 2	 adım	 geri	
gitmektedir.

• Yeşim	her	seferinde	4	adım	ileri,	1	adım	geri	
gitmektedir.

• İlker’in	bir	adım	uzunluğu	40	cm,	Yeşim’in	bir	
adım	uzunluğu	30	cmdir.

• İlker	ve	Yeşim’in	başlangıç	noktaları	aynıdır.

50. İlker’in bulunduğu noktadan 30 adım ileri gi-
debilmesi için en az kaç adım atması gerekir?
A)	66	 B)	68	 C)	70	 D)	72	 E)	75
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51. Yeşim	başlangıç	noktasından	kendi	adımları	ile	
60	adım	ilerideki	bir	A	noktasına	gidiyor.
İlker’in  başlangıç noktasından A noktasına 
ulaşabilmesi için en az kaç adım atması ge-
rekir?
A)	98	 B)	101	 C)	103	 D)	105	 E)	108

52. İlker	başlangıç	noktasından	kendi	adımları	ile	24	
metre	ilerideki	bir	A	noktasına	gidiyor.
Yeşim’in, başlangıç noktasından A noktasına 
ulaşabilmesi için en az kaç adım atması ge-
rekir?
A)	120	 B)	126	 C)	128	 D)	130	 E)	132

53. - 55. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre  
Cevaplayınız.

saat4 8

A

B

I.	grafik

140

0

120

litre

A

B

II.	grafik
saat32 4

180
160

0

km

Yukarıdaki	 I.	 grafik	 sabit	 hızla	 hareket	 eden	 A	 ve	
B	araçlarının	yolda	geçen	süreye	göre	depolarında	
kalan	benzin	miktarlarını,	II.	grafik	ise	aynı	araçların	
yolda	geçen	süreye	göre	aldıkları	yolları	göstermek-
tedir.

53. B aracı 6 saat yol aldığında deposundaki 
benzinin yüzde kaçını kullanmıştır?
A)	50	 B)	60	 C)	70	 D)	75	 E)	80

54. A aracı deposundaki benzinin yarısını harca-
dığında, kaç km yol almış olur?
A)	80	 B)	90	 C)	100	 D)	110	 E)	120

55. A	ve	B	araçları	aynı	anda	aynı	yöne	doğru	hare-
kete	başlamışlardır.
A aracının deposunda 35 litre ve B aracının 
deposuna 30 litre benzin kaldığına göre, hız-
lı olan araç yavaş olan araçtan kaç km önde 
olur?
A)	960	 B)	900	 C)	840
	 D)	800	 E)	720

56. ve 57. Soruları Aşağıdaki Bilgilere Göre ve 
Birbirinden Bağımsız Olarak Cevaplayınız.

Aşağıdaki	A,	B,	C,	D	ve	E	olarak	isimlendirilmiş	aynı	
boyutlarda	 beş	 oyun	 kartı	 verilmiştir.	 Bu	 kartların	
üzerlerine	şekildeki	gibi	yıldızlar	çizilmiş	ve	bu	yıldız-
ların	sığabildiği	büyüklükte	kare	parçalar	kartlardan	
kesilmiştir.







  









 





A B C D E
Bu	 kartların	 iki	 veya	 daha	 fazlası	 (döndürülmeden	
ve	çevrilmeden)	üst	üste	getirilerek	çeşitli	görünüm-
ler	elde	ediliyor.	Bir	yıldızın	görünebilmesi	için	ya	bu	
yıldız	diğer	kartlardaki	kare	parçalarla	örtüşecek	şe-
kilde	üst	üste	gelmelidir	ya	da	bu	yıldızın	bulunduğu	
kart	en	üstte	bulunmalıdır.

Örnek:	A	kartı	üstte	E	kartı	altta	olacak	biçimde	üst	
üste	getirildiğinde	şekilde	görünüm	elde	edilir.











A

A	üstte	E	altta





E

56. Aşağıdaki kart çiftlerinden hangisi belirtilen 
biçimde üst üste getirildiğinde tek yıldız gö-
rünür?
A) E	üstte	A	altta

B) A	üstte	C	altta

C)	B	üstte	C	altta

D) E	üstte	B	altta

E)	C	altta	E	üstte
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57. C en altta, B ortada ve D en üstte olacak bi-
çimde üç kart üst üste getirildiğinde aşağıda-
ki görünümlerden hangisi elde edilir?
A) 



 B) 




	 C)	



 D) 




	 E)	





58. A

B C

D

5

x
3

ABC	bir	eşkenar	
üçgen
|AD|	=	5	birim
|DC|	=	3	birim
|BD|	=	x

Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?
A)	7	 B)	 7 2 	 C)	 7 3  D) 7 5 	 E)	8

59. 
ABCD	paralelkenar
[DH]	⊥ [BC]
3.|CH|	=	2.|HB|
|AD|	=	30	cm
|AB|	=	20	cm

A B

C

20

30

H

D

Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgeninin alan 
kaç cm2 dir?
A)	180	 B)	200	 C)	220	 D)	240	 E)	260

60. Dik	koordinat	düzleminde
d1:	2x	+	6	=	0
d2:	x	+	2y	=	5
doğrularının kesim noktasının orjine olan 
uzaklığı kaç birimdir?
A)	4	 B)	5	 C)	6	 D)	7	 E)	8

Kpss
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KPSS
GENEL KÜLTÜR

TÜRKİYE	GENELİ	DENEME	SINAVI	- 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devlet top-
luluklarının siyasal özelliklerinden biri oldu-
ğu söylenemez?
A) “Boy”	denilen	örgütlenmenin	hem	toplumsal	

hem	siyasal	birim	olması

B) Egemenliğin	paylaşılmasına	belli	bir	aile	
bireylerinin	katılması

C)	Tahta	geçişin	belirli	bir	hiyerarşik	düzen	için-
de	gerçekleşmesi

D) İktidarı	sınırlayan	kural	ve	kurumların	mevcut	
olması

E)	Kurultay’a	katılmanın	hem	hak	hem	de	görev	
sayılması

2. Türklerin Türk-İslam devletleriyle birlikte 
aşağıda verilen alanlardan hangisinde deği-
şim yaşadıkları savunulamaz?
A) Toprak:	Toprağın	ayrıntılı	bir	sınıflandırmaya	

tabi	tutulması

B) Ordu:	Çeşitli	etnik	kökenli	olanlardan	ücretli	
asker	oluşturulması

C)	Hukuk:	Şeri	hukuk	anlayışının	benimsenmesi

D) Sanat:	İnsan	figürlerinin	azalması,	bitki	figür-
lerinin	çoğalması

E)	Egemenlik:	Ülkenin	belli	bir	hanedana	ait	
olma	anlayışının	yerleşmesi

3. İnsanlık mirası olarak kabul edilmiş olup 
Mengücek Beyliği zamanında inşa edilen 
eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divriği	Ulu	Camii

B) Alanya	Kızıl	Kule

C)	Selimiye	Camii

D) Konya	Aleaddin	Camii

E)	Diyarbakır	Surları

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıda Divanı-
hümayun üyesi olan Nişancının görevlerin-
den biri değildir?
A) Hükümdarın	fermanına	tuğra	çekmek

B) Toprak	ekonomisinin	temel	kayıtlarını	tutmak

C)	Denetiminde	çalışacakların	beratlarını	ver-
mek

D) Kanunname	hazırlamak

E)	Divan	kararlarının	tutanaklarını	hazırlamak

5. Osmanlı vergi düzeninin temel kayıtları aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Tahrir

B) Şeri	Sicil

C)	Ruus

D) Ruznamçe

E)	Ferman

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin 
gelişmesini etkileyen gelişmelerden biri ol-
duğu savunulamaz? 
A) Gaza	amacıyla	hareket	edilmesi

B) Bizans’ın	siyasi	konumundan	yararlanılması

C)	İstanbul’un	fethedilmesi

D) Çeşitli	grup	ve	çevrelerin	desteğinin	alınması

E)	Beylik	çekişmelerinden	uzak	durulması
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7. Osmanlı ekonomisinin bozulmasında; 

I.	 sanayi	devrimi
II.	 tımar	sistemi
III.	ticari	antlaşmalar
gibi gelişmelerden hangilerinin etkili olduğu 
savunulabilir?
A)	Yalnız	I			 	B)	Yalnız	II		 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	III	 E)	III	ve	III

8. Osmanlı Devletinde nezaretlerin kurulması 
ve meclis denilen komisyonların devlet işle-
riyle ilgilenmek üzere yasal kurumlar olarak 
oluşturulmasına aşağıdakilerden hangisinin 
döneminde başlanmıştır?
A) II.	Mahmut

B) III.	Selim

C)	Abdülmecid

D) II.	Ahmet

E)	Abdülaziz

9. Osmanlı Devleti Balkan savaşlarında aşağı-
dakilerden hangisiyle savaşmak zorunda kal-
mamıştır?
A) Romanya

B) Bulgaristan

C)	Yunanistan

D) Sırbistan

E)	Karadağ

10. Aşağıdakilerden hangisinin Mondros Mütare-
kesinin etkisini taşıdığı savunulamaz?
A) Anadolu	işgalinin	başlaması

B) Çeşitli	amaçları	olan	cemiyetlerin	ortaya	
çıkması

C)	Osmanlı	savunma	gücünün	zayıflatılması

D) Rusya’nın		Kars-Ardahan	ve	Batum’dan	çe-
kilmesi

E)	Osmanlı’nın	dış	ilişkilerinin	kısıtlanması

11. Amasya Genelgesiyle Amasya Görüşmeleri 
arasındaki tarih aralığında aşağıdakilerden 
hangisinin meydana geldiği savunulamaz?
A) M.	Kemal	Paşa’nın	askerlikten	ayrılması

B) TBMM’nin	Doğu	Cephesi’ni	kurması

C)	Sivas	Kongresinin	Toplanması	

D) Damat	Ferit	Hükümetinin	istifa	ettirilmesi

E)	Ali	Galip	Olayının	yaşanması

12. Temsil Heyeti yetkilerini;

I.	 Erzurum	Kongresi
II.	 Sivas	Kongresi
III.	Anadolu	ve	Rumeli	Müdafa-i	Hukuk	Cemiyeti
gibi kurul ve kurumların hangilerinden almış-
tır?
A)	Yalnız	I	 	B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	II	 E)	I-	II	ve	III	

13. Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli belgesi-
nin özelliklerinden biri değildir?
A) Parlamento	kararı	olması

B) Bağımsızlık	bildirgesi	olması

C)	Halkın	iradesini	gözetmesi

D) Mücadelenin	hedefinin	gösterilmesi

E)	Osmanlı	Devletinin	sona	ermesi	gerektiğini	
ilan	etmesi
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14. I.	TBMM	de	milletvekilleri;	
I.	 grup
II.	 parti
III.	vilayet
gibi esaslardan hangilerinin temelinde örgüt-
lenmeye çalıştıkları savunulabilir?
A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	II	 E)	I	–	II	ve	III

15. I.	TBMM’nin	askeri	başarıları	ona;
I.	 anayasal	düzene	geçme
II.	 uluslararası	tanıma	sorununu	aşma
III.	 sınır	güvenliğine	kavuşma
gibi olanaklardan hangilerini sağladığı savu-
nulabilir?
A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	III	 E)	I	–	II	ve	III

16. I. TBMM’nin resmi gazetesi aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Ceride-i	Resmi

B) Takvim-i	Vekayi

C)	Hakimiyet-i	Milliye

D) İrade-i	Milliye

E)	Ceride-i	Havadis

17. I.	 Moskova
II.	Mudanya
III.	Lozan
gibi antlaşmalardan hangilerinde kapitülas-
yonların kaldırılması hükme bağlanmıştır?
A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	II
	 D)	I	ve	III	 E)	I	–	II	ve	III

18. Cumhuriyetin	Ekim	1923’te	ilan	edilmesiyle;
I.	 hükümet	bunalımı
II.	 Lozan	Antlaşması
III.	İzmir	İktisat	Kongresi
gelişmelerden hangileri arasında doğrudan 
bir ilişkisi olduğu savunulabilir? 
A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	II	 E)	I	–	II	ve	III

19. Aşağıdakilerden hangisi siyasal alan devrim-
lerinden biri değildir?
A) Saltanatın	kaldırılması

B) Öğretimin	birleştirilmesi

C)	Halifeliğin	kaldırılması

D) TBMM’nin	kurulması

E)	Kadınlara	seçme	ve	seçilme	hakkının	veril-
mesi

20. Aşağıdakilerden hangisinin Terakki Perver 
Fırkası’nın kurucuları arasında yer aldığı sa-
vunulamaz?
A) Kazım	Karabekir

B) Ali	Fuat	Cebesoy

C)	Rauf	Orbay

D) Adnan	Adıvar

E)	Celal	Bayar

21. Türkiye’de	devletçilik	uygulamalarına;
I.	 özel	sektörün	başarısız	olması,
II.	 dünya	ekonomik	bunalımının	başlaması,
III.	tek	parti	yönetiminden	halkın	rahatsız	olması
nedenlerinden hangilerinden dolayı geçildiği 
savunulabilir?
A)	Yalnız	I	 	B)	I	ve	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	II	ve	III	 E)	I-	II	ve	III

Kpss
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22. I.	 yabancılara	ait	yatırımların	millileştirilmesi
II.	 kadınların	siyasal	haklar	elde	etmeleri
III.	etkinliğini	kaybetmiş,	kurumların	kaldırılması
gibi gelişmelerin ilke ilişkisi aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir?

       I              II              III       
A) Milliyetçilik Cumhuriyetçilik İnkılapçılık

B) Devletçilik Halkçılık Laiklik

C) Milliyetçilik Devletçilik İnkılapçılık

D) Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik

E) Laiklik Halkçılık İnkılapçılık

23. Aşağıdaki yerlerden hangisinde yaşayan Or-
todoks Rumlar mübadele dışında bırakılmış-
tır?
A) İzmir

B) Gökçeada

C)	Konya

D) Trabzon

E)	Ayvalık

24. Türkiye’nin 1934 ve 1937’de bölgesel pakt-
lara katılmasına aşağıdakilerden hangisinin 
olumlu bir katkısı olduğu savunulamaz?
A) İngiltere

B) Fransa

C)	İtalya

D) Yunanistan

E)	İran

25. Türkiye	II.	Dünya	Savaşında;
I.	 Milli	Koruma	Kanunu’nu	çıkarma
II.	 karartma	uygulama
III.	ekmeği	karneyle	dağıtma
gibi tedbirlerden hangilerini almak zorunda 
kalmıştır?
		A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III	
	 D)	I	ve	II	 E)	I	–	II	ve	III

26. II. Dünya Savaşı başladığında taraflara silah 
satmayıp, Almanya’nın ilerlemesi üzerine 
“ödünç	 verme	 ve	 kiralama” yöntemiyle bedeli 
sonradan almak üzere müttefiklere yardım 
eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)	ABD	 B)	İsveç	 C)	İsviçre
	 D)	İspanya	 E)	Çin

27. I.	Camp	David
II.	Dayton
III.	Salt	I
Yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinin sıcak 
savaşlara son verdiği savunulabilir?
A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	III
	 D)	I	ve	II	 E)	I	–	II	ve	III

28. Çanakkale, Ankara ve Erzurum kentlerinin 
yaklaşık aynı enlem üzerinde bulunduğu aşa-
ğıdakilerden hangisine bakılarak belirlene-
mez?
A) Aynı	boydaki	cismin	öğle	vakti	gölge	boyla-

rına

B) Yıllık	sıcaklık	ortalamalarına

C)	Gece-gündüz	süre	farklarına

D) Çizgisel	dönüş	hızlarına

E)	Güneş	ışınlarının	yere	düşme	açılarına

29. Bir	fiziki	haritada	renk	çeşitliliğinin	artması	yük-
selti	değişiminin	olduğunu	gösterir.
Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde 
fiziki haritalarda kullanılan tüm renkleri gör-
mek mümkündür?
A) Ergene

B) Doğu	Karadeniz

C)	Kıyı	Ege

D) Erzurum-Kars

E)	Orta	Karadeniz
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30. Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde kıyı bo-
yunca uzanan dağların etkileri düşünüldü-
ğünde aşağıdakilerden hangisi ortak değil-
dir?
A) Ulaşımın	geçitleri	takip	etmesi

B) Denizel	iklimin	etki	alanın	darlığı

C)	Nüfusun	kıyı	boyunca	yoğunlaşması

D) Güneye	bakan	yamaçlar	da	orman	örtüsü-
nün	zengin	olması

E)	Boyuna	kııyların	görülmesi

31. GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) kapsa-
mında yapılan barajların yapılış amaçları dü-
şünüldüğünde,

I.	 sulama
II.	 balıkçılık
III.	hidro-elektrik	üretimi
IV.	sel	ve	taşkınlardan	korunma,
özelliklerinden hangileri daha etkili olmuş-
tur?
A) Yalnız	I

B) I	ve	II

C)	I	ve	III

D) I	ve	IV

E)	III	ve	IV

32. Hakkari Yöresi’nin Samsun ve çevresine 
göre daha fazla yağış almasının temel sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer	şekilleri

B) Enlem	farkı

C)	Bitki	örtüsü

D) Buzulların	bulunması

E)	Nemin	yüksek	olması

33. Türkiye’de Çukurova Yöresine ait aşağıdaki 
özelliklerden hangisinde iklimin etkisi yok-
tur?
A) Pamuk	tarımının	yapılmasında

B) Doğal	bitki	örtüsünün	maki	olmasında

C)	Tarım	ürünü	çeşidinin	fazla	olmasında

D) Tarımda	makine	kullanımının	yaygın	olma-
sında

E)	Akarsuların	su	seviyelerinin	yazın	azalma-
sında

34. Son	yıllarda	Çukurova,	Adapazarı	ve	Bursa	ova-
larında	 hatalı	 arazi	 kulanımından	 kaynaklanan	
çevre	sorunlarında	artış	görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri 
değildir?
A) Toprağın	çoraklaşması

B) Toprak	kirliliğinin	artması

C)	Tarım	alanlarının	yerleşmeye	açılması

D) Tarım	alanlarının	endüstri	tesisleriyle	işgal	
edilmesi

E)	Obrukların	oluşması

35. 

I

II
IV

V
III

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla 
gösterilen yörelerin hangsinde nüfus yoğun-
luğu daha fazladır?
A) I

B) II

C)	III

D) IV

E)	V
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36. Aşağıda	Türkiye’nin	 1950-2007	 yılları	 arasında	
kırsal-kentsel	 nüfus	 değişimini	 gösteren	 grafik	
verilmiştir.
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Yalnızca bu grafiğe bakarak;

I.	 Kentsel	 nüfus	 artış	 oranı,	 kırsal	 nüfus	 artış	
oranından	fazladır.

II.	 Kırsal	nüfus	miktarı	sürekli	azalmıştır.
III.	1980-1985	 yılları	 arasında	 kırsal	 ve	 kentsel	

nüfus	miktarı	eşitlenmiştir.	
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız	I

B) Yalnız	II

C)	Yalnız	III

D) I	ve	II

E)	I	ve	III

37. Şanlıurfa’nın küzeydoğunda kırsal kesim 
meskenlerin yapımında bazalt taşları, güne-
yinde ise kerpiç malzeme kullanılmaktadır.

Bunda;
I.	 Jeolojik	yapı
II.	 İklim
III.	Yer	şekilleri
etmenlerinden hangilerinin etkisi olmamış-
tır?
A) Yalnız	I

B) Yalnız	II

C)	Yalnız	III

D) I	ve	II

E)	I,	II	ve	III

38. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin 
aynı bölgede yetişmesi, o bölgede birden faz-
la iklimin görüldüğüne kanıt gösterilebilir?
A) Pamuk	-	Fındık

B) Buğday	-	Pamuk

C)	Mısır	-	Fındık

D) Çay	-	Fındık

E)	Pamuk	-	Zeytin

39. I.	 Türkiye’de	doğal	yetişme	alanlarının	sınırlı	ol-
ması

II.	Hasat	döneminde	kuraklık	istemeleri
III.	Kış	sıcaklık	ortalamalarının	5°C’nin	üzerinde	

olması
IV	Türkiye’de	ihracatının	yapılması	
Türkiye’de çay ve muz tarımı ile ilgili olarak 
verilen yukarıdaki özelliklerden hangileri bu 
iki ürün için ortaktır?
A) I	ve	II

B) I	ve	III

C)	II	ve	III

D) I	ve	IV

E)	II	ve	IV

40. I.	 Kümes	hayvancılığı
II.	 Besicilik	ve	ahır	hayvancılığı
III.	İpekböcekçiliği
IV.	Koyun	besiciliği
V.	Arıcılık
Türkiye’de yaygın olarak yapılan hayvancılık 
faaliyetlerinden hangileri, artan nüfusun ihti-
yacını karşılamak için büyük kentlerin çevre-
sinde yaygınlaşmıştır?
A) I	ve	II

B) I	ve	III

C)	I,	III	ve	IV

D) II	ve	IV

E)	II,	IV	ve	V
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41. I.	 Sarayköy
II.	 Alaçatı
III.	Çatalağzı
IV.	Ambarlı
Yukarıdaki enerji santrallerinden hangileri-
nin, enerji kaynağının bulunduğu yerde ku-
rulma zorunluluğu bulunmaktadır?
A) Yalnız	I

B) Yalnız	II

C)	I	v	e	II

D) II	ve	III

E)	III	ve	IV

42. Türkiye’de aşağıdaki endüstri kuruluşların-
dan hangisinin kuruluş yerinin belirlenme-
sinde enerji kaynağına yakınlık göz önüne 
alınmıştır?
A) Seydişehir’de	alüminyum	işletmesi

B) Ereğli’de	demir-çelik	endüstrisi

C)	Bursa’da	otomotiv	endüstrisi

D) Samsun’da	bakır	endüstrisi

E)	Batman’da	petro-kimya	endüstrisi

43.  

ANKARA

I

IIIII

IV V
İZMİR

KONYA

EDİRNE SAMSUN

DİYARBAKIR

Yukarıdaki haritada gösterilen Ankara’dan 
beş farklı kente yapılacak bir karayolu ula-
şımında daha fazla doğal engel bulunmakta-
dır?
A) I 

B) II

C)	III

D) IV

E)	V

44. Türkiye’de	sosyal,	tarihi,	doğal	ve	kültürel	değer-
ler	turizm	potansiyelinin	temel	kaynağını	oluştu-
rur.	 Bu	 kaynağın	 sürekli	 ve	 dengeli	 bir	 şekilde	
yönetilmesi,	tahrip	edilmemesi	kalitesinin	artırıl-
ması	gerekir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi turizmin 
çevreye etkileri arasında yer almaz?
A) Trafiğin	yoğunlaşmasına	bağlı	çevre	kirliliği-

nin	artması

B) Tarım	topraklarıın	yapılaşma	sonucu	zarar	
görmesi

C)	Mevsimlik	nüfus	değişiminin	yaşanması

D) Gürültü	kirliliğinin	artması

E)	Orman	yangınlarının	artması

45. İç	Anadolu	Bölgesi’ne	ait	aşağıda	verilen;	
I.	 erozyon	şiddetinin	fazla	olması
II.	 kuraklığın	etkili	olması,
III.	koyun	besiciliğinin	yaygın	olması
IV.	akarsu	ağının	seyrek	olması
özelliklerden hangilerinde doğal bitki örtüsü-
nün etkisi olmamıştır?
A) I	ve	II

B) I	ve	III

C)	II	ve	III

D) I	ve	IV

E)	II	ve	IV

46. Kişilerin nasıl davranması gerektiğini düzen-
leyen ve bir takım davranış kalıplarından olu-
şan kurallar bütününe ne ad verilir?
A) Hukuk	kuralları	

B) Sübjektif	ahlak	kuralları

C)	Objektif	ahlak	kuralları	

D) Görgü	kuralları

E)	Din	kuralları

Kpss
Text Box
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47. Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı 
kaynakları içerisinde yer almaz?
A) Anayasa	

B) Tüzük	

C)	Örf	ve	Adet	Hukuku

D) İçtihadı	Birleştirme	Kararları

E)	Doktrinler	

48. Kişinin iyiniyetli olmaması durumunda suç 
işlenmesi ile ilişkisi olan eşyanın, suç işlen-
mesinde kullanılan ya da bu amaçla hazırla-
nan veya suçtan dolayı ortaya çıkan suç ürü-
nü olan eşyanın mahkeme kararı ile Devlet 
hazinesine mal edilmesine ne ad verilir? 
A) Ceza

B) Cebri	icra	

C)	Müsadere

D) Tazminat	

E)	İptal	

49. Seçim, siyasi partiler ve çoğulculuk gibi kav-
ramlar aşağıdakilerden hangisinin unsurları 
arasında yer alır?
A) Demokratik	devlet

B) Hukuk	devleti

C)	Atatürk	milliyetçiliğine	bağlı	devlet

D) Laik	devlet	

E)	Sosyal	devlet

50. 1982 Anayasası’na göre, anayasaya aykırı ol-
mamak şartıyla yasa yapma yetkisine sahip 
mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhurbaşkanı	

B) Bakanlar	Kurulu	

C)	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

D) Anayasa	Mahkemesi

E)	Danıştay	

51. Meclisin yasama yılının başladığı ve kendili-
ğinden toplandığı tarih aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1	Ocak	

B) 1	Temmuz	

C)	1	Eylül

D) 1	Ekim	

E)	1	Kasım

52. 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkeme-
si kaç üyeden oluşur?
A) 34

B) 22

C)	17

D) 14

E)	11
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53. I.	 Tüzük	
II.	 Yönetmelik	
III.	Kanun	hükmünde	kararname
Yukarıdaki yazılı kaynaklardan hangileri Baş-
bakanlık tarafından çıkarılabilir?
A) Yalnız	I

B) Yalnız	II

C)	Yalnız	III

D) I	ve	III

E)	I,	II	ve	III

54. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun 
özelliklerinden biri değildir?
A) Genç	bir	hukuk	dalıdır.

B) Kamu	yararı	temel	prensibidir.

C)	Derlenmiş	bir	metin	hukukudur.

D) Konusunu	devlet	idaresi	oluşturur.

E)	Uyuşmazlıklar	idari	yargıda	çözülür.

55. -	 Uluslararası	 barış	 ve	 güvenliği	 korumayı	
amaçlar.

-	 Savaş	sonrası	 ilişkileri	 istikrara	kavuşturmak	
ve	barışı	daha	sağlam	temeller	üzerine	oturt-
mak	için	kurulmuştur.

-		 Çocuk	gelişimi,	çevre	koruma,	 insan	hakları,	
yoksullukla	 mücadele,	 ekonomik	 kalkınma,	
tarımsal	 kalkınma,	 kadın	hakları,	 doğal	afet,	
iş	ve	işçi	hakları	konularında	da	faaliyet	gös-
termektedir.

Yukarıda kuruluş amaçları verilen uluslarara-
sı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş	Milletler	

B) Avrupa	Birliği	

C)	G-8

D) Arap	Birliği

E)	Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü

56. 1 Temmuz 2013 itibari ile Hırvatistan’ın üyeli-
ği ile Avrupa Birliği’nin üye sayısı kaç olmuş-
tur?
A) 25

B) 26	

C)	27	

D) 28

E)	29

57. ‘Şu	Çılgın	Türkler’ ve ‘Diriliş’ kitaplarının yazarı, 
Çanakkale’den Cumhuriyet yıllarına uzanan ça-
lışmalarıyla bilinen Eylül 2013’de hayatını kay-
beden yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar	Kemal

B) Turgut	Özakman

C)	Mehmet	Ali	Birand

D) Orhan	Pamuk	

E)	Fazıl	Hüsnü	Dağlarca

58. Finalde İstanbul’u oylamada geçerek 2020 
Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na ev 
sahipliği yapmaya hak kazanan şehir aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) 	Madrid	

B) Roma	

C)	Tokyo	

D) Pekin	

E)	Valos	
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59. 2013 yılının Ekim ayında Japonya ile Türki-
ye arasında hangi şehrimizde nükleer santral 
yapımı için antlaşma imzalanmıştır?
A) Mersin	

B) Antalya	

C)	Artvin	

D) Sinop	

E)	Kütahya	

60. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el Sisi ko-
mutasındaki Silahlı Kuvvetler ülkede devam 
eden protestolar sırasında hükümet ve ey-
lemcilere verdiği uzlaşma süresinin dolması 
üzerine 3 Temmuz 2013 tarihinde aşağıdaki 
ülkelerden hangisinde yönetime el koymuş-
tur?
A) Suriye	

B) Mısır

C)	Irak	

D) Lübnan	

E)	Suudi	Arabistan

Kpss
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KPSS
GENEL YETENEK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 1
ÇÖZÜMLEMELERİ

1. A seçeneğinde geçen “bu durum” sözünün, “aynı 
şiirleri sürekli okumak” sözünün yerine kullanıldığı 
göz önünde tutulursa “Aynı şiirleri sürekli okumakla 
şiir zevkimizi köreltiriz” sözüyle “bu durum, şiir be-
ğenimizin donup kalıplaşmasına yol açar” sözünün 
anlamca birbirine yakın olduğu görülür.

CEVAP: A 

2. Parçada VI numarayla belirtilen “Aç karnına spor 
yapmak son derece zararlıdır.” cümlesi, kendinden 
önceki “Egzersiz yapmadan önce de mutlaka hafif 
bir kahvaltı yapın.” sözleriyle dile getirilen yargıyı 
açıklamaktadır. Bu iki yargı arasına “çünkü” sözcü-
ğünü getirerek çözümün sağlamasını yapalım:
Egzersiz yapmadan önce de mutlaka hafif bir kah-
valtı yapın çünkü aç karnına spor yapmak son de-
rece zararlıdır.

CEVAP: E

3. Öncüldeki “…dişlerinde çürük olan yetişkinlerin bo-
yun ya da baş kanserine yakalanma riskinin, diş-
lerinde hiç çürük olmayan yetişkinlerinkinden %40 
daha az olduğunu gösterdi” sözlerinden “Dişlerinde 
çürük olan yetişkinlerin boyun ya da baş kanserine 
yakalanma olasılığı, dişlerinde hiç çürük olmayan 
yetişkinlerinkinden düşüktür.” yargısı kesin olarak 
çıkarılabilir.

CEVAP: B

4. Öncüldeki “…X İnşaat Grubu; İzmir’deki havaala-
nının yeni terminalinin inşaatı sırasında, eski ter-
minalden sökülen malzemelerin %70’ini geri dö-
nüştürerek yeni terminalin yapım çalışmalarında 
kullandı.” sözlerinden “X İnşaat Grubu, İzmir’deki 
havaalanının eski terminalinden sökülen malzeme-
lerin yarısından fazlasını yapı döküntüsü olarak do-
ğaya atılmaktan kurtarmıştır.” yargısı kesin olarak 
çıkarılabilir.

CEVAP: C

5. Parçanın I. cümlesindeki “Güneş, Güneş Sistemi’nin 
merkezinde yer alan bir yıldızdır.” sözleri, A seçe-
neğinde verilen “sistemindeki konumu hakkında bil-
gi veriliyor” bilgisini, II. cümlesindeki “Bu yıldız, tek 
başına Güneş Sistemi’nin kütlesinin %99,8’ini oluş-
turur; geri kalan kütle, Güneş’in çevresinde döner.” 
sözleri, B seçeneğinde verilen “Güneş Sistemi’nin 
tamamına yakınını oluşturduğu belirtiliyor” bilgisi-
ni, III. cümlesindeki “Bu kütleler; gezegenler, as-
teroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik 
tozlardan oluşur.” sözleri, C seçeneğinde verilen 
“sistemindeki diğer kütleleri oluşturan maddeler sı-
ralanıyor” bilgisini, V. cümlesindeki “Bu enerji, aynı 
zamanda Dünya’nın iklimi üzerinde de çok önemli 
etkilerde bulunur.” sözleri, E seçeneğinde verilen 
“enerjisinin Dünya’daki hava olaylarını önemli ölçü-
de etkilediği dile getiriliyor” bilgisini doğrulamakta-
dır. Parçanın IV. cümlesindeki “Güneş’ten, gün ışı-
ğı şeklinde yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya 
üzerindeki hayatın hemen tamamının var olmasını 
sağlar.” sözleri, D seçeneğinde verilen “enerji kay-
nağının gün ışığı olduğuna değiniliyor” bilgisini doğ-
rulamamaktadır.

CEVAP: D

6. “Desinler” sözünün uyandırdığı çağrışım göz önün-
de tutulursa “Ben bugüne kadar yaptığım başarılı 
işlerin hiçbirini ‘desinler’ diye yapmadım.” diyen bi-
rinin “Çalışırken başkalarının beğenisini değil, ken-
disininkini önemsediğini” vurguladığı görülür.

CEVAP: A

7. Cümlede V numarayla belirtilen “bunu” sözcüğü, 
“belgisiz zamir” değil, “işaret zamiri”dir. Diğer seçe-
neklerde verilen bilgiler doğrudur.

CEVAP: E

8. B seçeneğinde verilen “Darı unundan baklava, in-
cir ağacından oklava olmaz.” atasözünün anlamca 
açılımını yapalım:
Darı unundan baklava olmaz, incir ağacından ok-
lava olmaz.
Cümlenin açılımında görüldüğü gibi, koyu renk ya-
zılmış yüklem “Darı unundan baklava, incir ağacın-
dan oklava olmaz.” atasözünde ortak kullanılmıştır. 

CEVAP: B
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9. Cümlede geçen “haddini” sözcüğünün kökü olan 
“had” sözcüğü ek alınca sözcüğün son ünsüzü ikiz-
lenmiş yani ünsüz türemiştir.

CEVAP: C

10. Sorunun yanıtını bulabilmek için, seçeneklerde ve-
rilen sözcükleri yapı bakımından inceleyelim:
Düz  gün
kök yapım eki

Ger  gin
kök yapım eki

Üz  gün
kök  yapım eki

Gez  gin
kök yapım eki
Çözümlemede görüldüğü gibi, yukarıdaki sözcükler 
-yapım eki aldığı için- yapı bakımından türemiş söz-
cüklerdir. D seçeneğindeki “zengin” sözcüğü yapım 
eki almadığı için basit sözcüktür.

CEVAP: D 

11. Cümlede II numarayla belirtilen “1775’de” sözü 
“Sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler, sert ün-
süzle başlar.” kuralı gereği “1775’te” biçiminde, III 
numarayla belirtilen “Basmane Semti’ndeki” sözü 
de “Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, 
ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler, küçük harfle baş-
lar.” kuralı gereği “Basmane semtindeki” biçiminde 
yazılmalıydı.

CEVAP: C

12. Cümlede “…akla dört şey gelir” dendikten sonra, 
akla gelen dört şey sıralandığı için parçada V nu-
marayla belirtilen yere üç nokta (…) değil, nokta (.) 
getirilmelidir.

CEVAP: E

13. D seçeneğindeki cümlede geçen “öz” sözcüğünün 
“kendi” anlamı içerdiği göz önünde tutulursa cüm-
lede anlatım bozukluğu olduğu görülür. Cümle “Bu 
olaydan sonra kendime güvenim geldi.” biçiminde 
kurulmalıydı. 

CEVAP: D

14. Parçadaki “Kızım küçükken sabahları uyanınca beş 
dakika yatağında otururdu, ben de karşısına oturup 
onunla küçük bir oyun oynardım. Ben bir hayvan, 
eşya ya da bitki rolüne girerdim, o kendisi olurdu 
ve birlikte, drama ya da fabl diyebileceğimiz bir şey 
sergilerdik.” sözleri parçanın anlatımıyla ilgili “Ko-
nuşma havası içinde kaleme alınmıştır.”, “Öyküleyi-
ci anlatım tekniği ağır basmaktadır.” ve “Birinci kişili 
anlatıma başvurulmuştur.” bilgisini doğrulamakta-
dır. Parçadaki “küçük, üzgün” sözcükleri de “Nitel 
anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.” bilgisini doğrula-
maktadır. Parçada “ikilemeler” yoktur. 

CEVAP: B

15. Olayların oluş sırasını göz önünde tutarak parçayı 
kuralım:
(II) Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir 
çalışma sırasında Ağrı Dağı’nın pek çok fotoğrafı 
çekilir. (V) Bu fotoğraflardan birinde gemi biçiminde-
ki bir iz dikkat çeker. (III) Nuh’un Gemisi’nin izi ola-
rak yorumlanan bu fotoğrafın Hayat Mecmuası’na 
verilmesi üzerine dergi bir fotoğrafçısını Ağrı 
Dağı’na gönderir. (I) 1960’ta insanlık tarihi boyun-
ca en çok konuşulan gemiyi aramak ve fotoğrafını 
çekmek üzere yola koyulan bu fotoğrafçının adı Ara 
Güler’dir. (IV) Dünya, Nuh’un Gemisi’nin olduğu 
söylenen izi, Ara Güler’in uçaktan çektiği fotoğraf-
lardan tanır.
Soruda baştan ikinci cümle istenmektedir.

CEVAP: E

16. Olayların oluş sırası göz önünde tutulursa VI numa-
rayla belirtilen “Bu zırhlı, 1912 yılının Kasım ayında 
“Breslau” zırhlısıyla birlikte Akdeniz’de görevlendiri-
lir.” cümlesinin, III numarayla belirtilen “1914’te Ça-
nakkale Limanı’na demir atan bu iki zırhlı 5 milyon 
Osmanlı altını ödenerek satın alınır.” cümlesinden 
önce getirilmesi gerektiği görülür. Bunun için de VI. 
cümle ile II. cümle yer değiştirmeli. Sözü edilen de-
ğişikliği yaparak parçayı kuralım:
(I) 1911 yılının 28 Mart günü Hamburg’da denize 
indirilen Yavuz zırhlısı “Goeben” adıyla Alman do-
nanmasına katılır. (VI) Bu zırhlı, 1912 yılının Kasım 
ayında “Breslau” zırhlısıyla birlikte Akdeniz’de 
görevlendirilir. (III) 1914’te Çanakkale Limanı’na 
demir atan bu iki zırhlı 5 milyon Osmanlı altını 
ödenerek satın alınır. (IV) 16 Ağustos 1914’te 
İstanbul’da direklerine Türk sancağı çekilen 
zırhlılardan Goeben’in adı “Yavuz Sultan Selim”, 
Breslau’nun adı ise “Midilli” olarak değiştirilir. (V) 
Adları değiştirilerek Karadeniz’e açılan bu gemi-
ler Rusya’nın Sivastopol ve Odesa limanlarını 
topa tutar. (II) Böylelikle Osmanlı Devleti; Fransa, 
Rusya ve İngiltere’nin karşı cephesinde yer alarak 
I. Dünya Savaşı’na girmiş olur.
Köprü görevindeki sözler koyu renk yazılmıştır.

CEVAP: C
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17. Düşüncenin akışına dikkat edilirse III numarayla 
belirtilen “Eşlerden birinin başına bir şey gelse di-
ğeri onu kesinlikle terk etmez.” cümlesini, V numa-
rayla belirtilen “Bir  oltaya kırlangıç takılırsa tekneye 
çıkarılana kadar, birlikte dolaştığı eşi de yanında 
gelir.” cümlesinin izlemesi gerektiği görülür. Bu du-
rum, IV. cümlenin düşüncenin akışını bozduğunun 
göstergesidir. 

CEVAP: C

18. Parçadaki “Kendi başıma kurduğum dünyayı gün-
lük hayatın içinde karşılaştığım insanların arasına 
çıkaramıyordum. Neredeyse yer altında yaşayan 
bir adam gibiydim.” sözleri göz önünde tutulursa 
parçada boş bırakılan yere “ruhsal dünyamı yazıya 
aktarma fırsatı vererek” sözlerinin getirilmesi gerek-
tiği görülür.

CEVAP: A

19.  Parçanın ilk  dört cümlesinde “Dünyanın en eski 
haritasının Çatalhöyük’te bulunduğu” belirtilerek bu 
haritayla ilgili bilgi verilmiş. Parçanın V. cümlesinde 
ise “Çatalhöyük, MÖ 7500’de Konya’nın Çumra il-
çesinin güneyinde kuruldu.” denerek farklı bir konu-
ya geçildiği için parça V. cümleden başlanarak ikiye 
bölünmelidir.

CEVAP: D

20.  Parçadaki “Bir kralın, başka bir krala göndermek 
istediği mesajları kâtipler bu tabletlerin üzerine 
yazardı.” sözleri göz önünde tutulursa parçada 1 
numarayla belirtilen yere “Kâtip; kralın mesajını, 
sivri uçlu metal veya fildişi bir kalemle tabletteki bal-
mumunun üzerine kazıyarak yazardı.” cümlesinin 
getirilmesi gerektiği görülür.
Parçadaki “Daha sonra tabletin kanatları kapatılarak 
tablet mühürlenirdi.” sözleri göz önünde tutulursa 
parçada 2 numarayla belirtilen yere “Bu işlemlerin 
tamamlanmasının ardından mühürlü tablet, mesa-
jın iletileceği kral ya da üst düzey yöneticiye gönde-
rilirdi.” cümlesinin getirilmesi gerektiği görülür.
Parçadaki “Mesajı alan kişi, mührü bozup mesajı 
okuduktan sonra balmumunun üzerindeki yazıla-
rı sıcak bir metal spatulayla silerdi.” sözleri göz 
önünde tutulursa parçada 3 numarayla belirtilen 
yere “Ardından mesaja vereceği cevabı, yüzeyi dü-
zeltilmiş balmumuna yazdırıp tableti karşı tarafa 
gönderirdi.” cümlesinin getirilmesi gerektiği görülür. 
Köprü görevindeki sözler koyu yazılmıştır.

CEVAP: D

21. Parçadaki “Ağaç polenlerinin yol açtığı bu hastalık, 
cinsiyet farkı gözetmez.” sözleri, bahar alerjisiyle il-
gili olarak, “Sebebi nedir?” sorusunun, “Bu hastalık 
soya çeker.” sözleri de “Genetik midir?” sorusunun 
cevabıdır. Parçada, bahar alerjisiyle ilgili olarak, 
“Nasıl tedavi edilir?” ve “Tanısı nasıl konur?” soru-
larının cevabı yoktur.

CEVAP: B

22. Parçadaki “kimi yazarların öykü ve romanlarında 
yer alan, diyelim bir sokağın kederli görünüşünden, 
bir insanın hüznünden ‘Sokağın kederli bir görünü-
şü vardı.’ ya da ‘Hüzünlü bir insandı.’ şeklinde söz 
etmek yerine, bir sokağın kederini, bir insanın hüz-
nünü kalem sahiplerinin canlandırabilme güçleriyle 
okurun kendisi görse çok daha iyi olur bence.” söz-
leri göz önünde tutulursa düşüncelerini bu sözlerle 
dile getiren birinin, iyi bir sanatçıdan beklentisinin 
“anlatmak istediklerini, okura doğrudan iletmek ye-
rine duyumsatması” olduğu görülür.

CEVAP: A

23. Parçadaki “Bir sürü kitap alan insan, o kitapların 
hepsini okuyamayacağını kendisi de çok iyi bilir 
ama ne olursa olsun kitap alan ve okuyan sayısı ar-
tarsa toplumdaki insani ilişkilerde incelikler de artar, 
insanlar kitap alsın; kendisi okumazsa çocuğu okur, 
torunu okur. Onlar okumazsa komşunun çocuğu 
gelir okur, o da okumazsa adam ölünce kitaplar sa-
haflarda satılır, oradan da gider ben alır okurum.” 
sözleri göz önünde tutulursa parçada “Kitabın, han-
gi gerekçeyle olursa olsun günlük yaşamda yer al-
ması gerektiği”nin vurgulanmak istediği görülür.

CEVAP: A

24. Parçadaki “350 metreye ulaşan sarp kayalık duvar-
larla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı seksenden 
fazla kelebek türünden ve özellikle kaplan kelebe-
ğinden alır.” sözleriyle, Kelebekler Vadisi ile ilgili 
olarak, “Adını nereden aldığına” ve “Etrafının dik 
kayalıklarla çevrili olduğuna”, “Kelebekler Vadisi, 
2010’da İngiliz Times gazetesi tarafından dünyanın 
en güzel 4. doğası seçilmiştir.” sözleriyle “Dünyanın 
en güzel coğrafyalarından biri olarak kabul edildi-
ğine”, “Kelebekler Vadisi; Muğla ili, Fethiye ilçesi, 
Ölüdeniz beldesinde yer alır.” sözleriyle de “Nerede 
olduğuna” değinilmiştir. Parçada, Kelebekler Vadisi 
ile ilgili olarak, “Her türlü yapılaşmaya kapalı oldu-
ğuna” değinilmemiştir.

CEVAP: A
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25. Parçadaki “…bu yapı aynı yıl Kültür Bakanlığınca 
kamulaştırılmış ve restore edilerek kullanılmaya 
başlanmıştır. İkinci ve üçüncü katlarında çeşitli 
bölümleri olan Çakırağa Konağı’nın…” sözleriyle 
“Çok katlı olduğuna” ve “Kültür Bakanlığı tarafın-
dan onarıldığına”, “…Çakırağa Konağı, 18. yüzyı-
lın ikinci yarısında deri tüccarı Ali Ağa tarafından 
yaptırılmıştır.” sözleriyle “Yapıldığı zamana”, “Ayrı-
ca üçüncü katın tavanı son derece zengin bitki ve 
meyve motifleriyle süslüdür.” sözleriyle de “Bir katı-
nın tavanının pastoral motiflerle bezendiğine” deği-
nilmiştir. Parçada, Çakırağa Konağı ile ilgili olarak, 
“Çatısının ahşap olduğuna” değinilmemiştir.

CEVAP: E

26. Parçadaki “Vücuda yeteri kadar iyot alınmaması, ti-
roitin yavaş çalışarak büyümesine ve guatr hastalı-
ğına yol açar.” sözleriyle, iyot ile ilgili olarak, “Vücut-
taki eksikliğinin bir hastalığa yol açtığına”, “Deniz 
mahsullerinde, deniz kenarında yetişen bitkilerde 
ve bu maddelerle beslenen hayvanların etinde, sü-
tünde ve yumurtasında bol miktarda iyot bulunur.” 
sözleriyle “Hangi besinlerde bulunduğuna”, “Fazla 
iyot tüketiminin vereceği zarar “selenyum” minera-
linin alımıyla kısmen giderilebilir.” sözleriyle “Fazla 
tüketilmemesi gerektiğine”, “İyot, tiroit bezinin hor-
mon üretmesi için olmazsa olmaz bir maddedir; bu 
madde, aynı zamanda beyin, cilt, kas sağlığı ve tü-
kürük bezi için de gereklidir.” sözleriyle de “Vücut 
için gerekli olduğuna” değinilmiştir. Parçada, iyot ile 
ilgili olarak, “Nasıl elde edildiğine” değinilmemiştir.

CEVAP: A

27. Parçada III numarayla belirtilen “Vücuda yeteri ka-
dar iyot alınmaması, tiroitin yavaş çalışarak büyü-
mesine ve guatr hastalığına yol açar.” cümlesindeki 
koyu renk yazılmış sözler “neden”, eğik yazılmış 
sözler “sonuç”; IV numarayla belirtilen “İyotun aşırı 
alınması ise yavaş çalışan tiroit bezini son derece 
olumsuz bir şekilde etkiler.” cümlesinde de koyu 
renk yazılmış sözler “neden”, eğik yazılmış sözler 
de “sonuç”tur. 

CEVAP: D

28-30
1. ADIM: Çiçeklerin yerleştirilecekleri üç raf ve her 
raftaki üç saksı şöyle gösterilebilir:

1 2 3

4 5 6

7 8 9
2. ADIM: Bu saksılara yerleştirilecek çiçekler ve bu 
çiçeklerin yerleştirilmeleri sırasında uyulacak kural-
lar şunlardır: 
Yerleştirilecek çiçekler: Papatya, nergis, sümbül, 
karanfil, gül, lale, şebboy, zambak ve ortancadır.
Bunları yerleştirirken 
1)  Karanfili ortadaki rafın en soluna, zambağı en 

üst rafa 
2)  Papatya, nergis ve sümbül aynı rafa 
3)  Lale, şebboy ile yan yana olmamak kaydıyla 

aynı rafa 
4) Şebboy ve gül dikey olarak aynı hizaya konul-

malıdır ve Papatya ve zambak ise aynı hizada 
olmamalıdır.

3. ADIM: Bu kurallara göre bu dokuz çiçek şu şekil-
de yerleştirilebilir:

Raf I 1
Lale

2
Zambak

3
Şebboy

Raf II 4
Karanfil

5 
Ortanca

6
Gül

Raf III 7
Papatya / Ner-
gis/Sümbül

8
Nergis / 
Sümbül

9
Papatya / Ner-
gis/Sümbül

28. Bu yerleşime göre yerleri kesin olmayan çiçekler 
Papatya, Nergis ve Sümbüldür. Çünkü bu üç çiçek 
de iki farklı yere yerleştirilebilir. 

CEVAP: E

29. Papatya ortancanın tam altında olursa 4. kural ihlal 
edilmiş olacağından bu seçenek kesinlikle yanlıştır.

CEVAP: D

30. Bulunduğu rafın en sağında olmadığı kesin olan 
çiçek Laledir çünkü Lale 1 - 3 ve 4. kurala göre en 
solda olmalıdır. 

CEVAP: A

Kpss
Text Box
�
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31.  :2
7 3 4

5
3
7- +a k  :2

7
1
3

4
5

3
7

12 3 4

= - +e
^ ^

o
h h

 :2
7

12
36 15 28= - +a k

 :2
7
12
49=

 2
7 12

7

6

49
$=

 7
6=  bulunur.

CEVAP: D

32. , , ,

10
1

100
1

1000
1

0 2 0 02 0 0002
+ +

+ +  , , ,
, , ,
0 1 0 01 0 001
0 2 0 02 0 002

= + +
+ +

 , , ,
. , , ,
0 1 0 01 0 001

2 0 1 0 01 0 001
= + +

+ +^ h

 = 2 bulunur.
CEVAP: A

33. 
2 2 2
2 2 2
3 4 5

4 5 6

+ +
+ +

- - -  
.
.

2 2 2 1
2 1 2 2
5 2

4 2
=

+ +

+ +
- _
_

i
i

 .2 24 5=

 29=  olur.
CEVAP: E

34. 2! = 2 . 1 = 2
3! = 3 . 2 . 1 = 6
4! = 4 . 3 . 2 . 1 = 24 tür. Bu değerler verilen işlemde 
yerlerine yazılırsa;

! ! !
! ! ! !
4 3 2

4 3 4 32 2

+ +
+ - -^ ^h h

 24 6 2
24 6 24 62 2

= + +
+ - -^ ^h h

 32
30 182 2

= -

 .
32

30 18 30 18
=

+ -^ ^h h

 .
.

16 2
48 12
3 6

=

 = 18 bulunur.
CEVAP: A

35. x3
1

2
11 1  için 2x – 3 < 0 olur.

Dolayısıyla:

| x x2 3- -
-6 7 8444 444

| – 4 x x2 3 4= - - + -^ h
 x3 3 4= - -

x3
1

2
11 1  için 3x – 3 < 0 olur.

Dolayısıyla;

x3 3 4- -
-6 7 8444 444

 x3 3 4=- + -

 x3 1=- -  olur.
CEVAP: D

36. 
x

x x
3 27

3 21 36
2

2

-
- +  

.
.

x
x x
3 9

3 7 12
2

2
=

-

- +
^

^
h
h

–3 –4

 x x
x x

3 3
3 4

=
- +
- -

^ ^
^ ^

h h
h h

 x
x

3
4= +
-  bulunur.

CEVAP: E

37. 2  3 2
1

3
1

6
3

6
2

6
1

3 2

= - = - =
^ ^h h

 ise

a  (2  3) = a  6
1  = 1  a 16

1
& =

 a 16
1 6

6& =_ i
 a 1& =  bulunur.

CEVAP: E

38. a, b, c ve d ardışık çift sayılar olduğuna göre sıray-
la art arta gelen iki sayı arasında 2 fark vardır. Bu 
durumda; a ile b sayıları arasında 2 fark bulunmak-
tadır. Buna göre, 
b – a = 2 ⇒ (3x + 4) – (2x + 6) = 2
 ⇒ 3x + 4 – 2x – 6 = 2
 ⇒ x – 2 = 2
 ⇒ x = 4 bulunur.
x değeri a = 2x + 6 da yerine yazılırsa; 
a = 2 . 4 +6 = 14 tür.
Bu durumda d sayısı 14 + 6 = 20 bulunur. 
a + d toplamı ise; 14 + 20 = 34 tür. 

CEVAP: E
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39. 2a3b dört basamaklı sayısının 211 fazlası  
(2a3b + 211), 9 ile tam bölünebildiğine göre, 
(2a3b + 211) sayısının rakamları toplamı 9’un 
tam katı olmalıdır. Bu durumda;
2 + a + 3 + b + 2 + 1 + 1 = 9k
a + b + 9 = 9k ⇒ a + b = 9k olmalıdır. a ve b 7’den 
küçük olduğu için; a + b toplamı ancak 9 olabilir. 
a . b çarpımının en çok olması içinde bu rakamlar 
birbirine yakın seçilir.
a = 5 ve b = 4 için a . b = 5 .4 
 = 20 bulunur.

CEVAP: B

40. I. önermeye göre,
a > 0 ise a3 > 0 dır. Bu durumda;

. .a b c 0<3 5

+ - +
- + -  olması için c5 > 0 olmalıdır.

Buna göre c > 0 olur. (Yanlış)
II. önermeye göre,
a < 0 ise a3 < 0 dır. Bu durumda;
. .a b c 0<3 5

- + +
- + -  olması için c5 > 0 olmalıdır. 

Buna göre c > 0 dır. (Doğru)
III. önermeye göre,
a > 0 ise a3 > 0 dır. Bu durumda
. .a b c 0<3 5

+ + -
- + -  olması için c5 < 0 olmalıdır.

Buna göre c < 0 dır. (Doğru)
Verilen önermelerden II. ve III. önermeler doğru ol-
duğu için doğru cevap C şıkkıdır.

CEVAP: C

41. 

3 1

.1 3 4 2 32
- +^ _h i  . .1 3 1 3 1 3= - - +^ ^ ^h h h

iki kare farkı

 .1 3 1 3= - -^ ^h h
 .1 3 2= - -^ ^h h
 2 3 2= -  bulunur.

CEVAP: A

42. n yerine sırasıyla 1, 2, 3, ... , 30 yazılır ve bulunan 
sonuçlar toplanır.

...1 5
1 2 5

2 30 5
30+ + + + + +a a ak k k

1. bölüm 2. bölüm 30. bölüm

= [1 + 2 + ... + 30] + [ 5
1

5
2

5
30

$$$+ + + ]

= .
.

2
30 31

5
2

30 31
+

= 
.

15 31 2
30 31

5
1

3

$ $+

= 465 + 93 = 558 bulunur.
CEVAP: A

43. 50 kr ve 1 TL lik madeni paralardan oluşan toplam 40 
TL değerindeki 60 adet madeni para dört adet kumba-
raya eşit sayıda dağıtıldığına göre her bir kumbarada 
60 : 4 = 15 er adet madeni para bulunur. İçindeki 50 
kr’luk ve 1 TL liklerin sayılarını aşağıdaki gibi göste-
rirsek;
50 kr ların 
sayısı

1 TL lerin 
sayısı

x 3x + 6

x x + 2

1. kumbara 2. kumbara 3. kumbara 4. kumbara

Birinci kumbarada x adet 50 kr luk varsa ikinci kum-
baradaki 1 TL liklerin sayısı da x dir.
Birinci kumbaradaki 50 kr lukların sayısı dördüncü 
kumbaradaki 1 TL liklerin sayısından 2 eksiktir. Bu 
durumda 1 TL liklerin sayısı x + 2 olur.
Üçüncü kumbaradaki 50 kr lukların sayısı dördüncü 
kumbaradaki 1 TL liklerin sayısının 3 katı olduğuna 
göre, 3 . (x + 2) = 3x + 6 olur.
Üçüncü kumbaradaki 50 kr lukların sayısı ikinci 
kumbaradaki 1 TL liklerin sayısının 5 katı olduğuna 
göre, 5x = 3x + 6 ⇒ 2x = 6
 ⇒ x = 3 bulunur.
Buna göre, kumbaralardaki para sayıları şu şekilde 
olur.
50 kr ların 
sayısı

1 TL lerin 
sayısı

3

12

3.3 + 6 
= 15

03

12

3 + 2 
= 5

10

1. kumbara 2. kumbara 3. kumbara 4. kumbara

Birinci kumbarada 3 adet 50 kr ve 12 adet 1 TL lik 
vardır. Birinci kumbaradaki toplam para değeri;
3 . 0,5 + 12 . 1 = 1,5 + 12
 = 13,5 TL dir.

CEVAP: D

44. İkinci kumbarada 12 tane 50 kr ve 3 tane 1 TL var-
dır.
Toplam para değeri = 12 . 0,5 + 3 . 1
 = 6 + 3
 = 9 TL
Üçüncü kumbarada 15 adet 50 kr’luk olduğundan 
Toplam para değeri = 15 . 0,5
 = 7,5 TL dir.
Buna göre iki kumbaradaki 
Toplam para değeri = 9 +7,5
 = 16,5 TL dir.

CEVAP: C
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45. 1. iş 2. iş
diğerleri diğerleri

=  

formülü kulanılarak çözüm yapılır. Aynı işten bah-
sedildiği için iki durumda da iş 1 birim alınır. 
1. durumda n tane işçi 25 günde, 2. durumda 15 
tane işçi n + 4 günde aynı işi bitirdiğine göre;

. . ( )n n25
1

15 4
1= +  . . ( )n n25 15 4& = +

 n n25 15 60& = +

 n n10 60 6& &= =  dır.
CEVAP: B

46. Bu kişi ilk 2 jetonu parayla ve 3. jetonu ise pro-
mosyon olarak aldığında toplam 3 jetona 2 x 3 = 6 
TL para öder. Bu durumda 15 jeton kullandığında 
ödediği para = x3

15 6 30=  TL’dir. Bu kişi toplamda 
15 jeton harcayıp 30 TL para ödedikten sonra ar-
tık promosyondan yararlanamamaktadır. Bu kişinin 
elinde; 40 – 30 = 10 TL parası kalır. Bu parayla da 
bir jetonun fiyatı 3 TL olduğu için 3 x 3 = 9 TL karşı-
lığında 3 jeton alabilir.
Bu kişi toplamda 15 + 3 = 18 jeton kullanmıştır. Bir 
oyun 2 jeton ile oynandığına göre; 18 : 2 = 9 oyun 
oynayabilir.

CEVAP: D

47. 

Kibrit çöplerinden en baştaki 1 tanesi sabit olmak 
üzere her kare için 3 tane kibrit çöpü kullanılır.
n tane kare için kullanılan kibrit çöpü sayısı 103 ise
1 + 3n = 103 ⇒ 3n = 102
 ⇒ n = 34 olur.

CEVAP: B

48. Verilen şehirler arasındaki sürelere göre, bu yol 
üzerindeki şehirler bir sıraya konulursa 26 saat me-
safe bulunan A ve C şehirleri birbirine en uzak iki 
şehir olur. B ile D arası 12 saat ve D ile C arası 18 
saat olduğu için sıralama şu şekilde yapılabilir.

A D

12 saat

26 saat

20 saat

x saat

B C

D ile C arası 18 saat olduğu için; 
12 + x = 18 ⇒ x = 6 dır.
B ile C arası 6 saat bulunur. 
Bu durumda B’den saat 10:00’da hareket eden 
araç C’ye 6 saat sonra ulaşır. Yani;
10:00 + 6:00 = 16:00 da C şehrine ulaşır.

CEVAP: B

49. Bu kişinin puan çarkını çevirebilmesi için renk çar-
kında beyaz renkli bölmenin gelmesi gerekir. Bu 
durumda 4 farklı renk olduğundan beyaz gelme 
olasılığı 4

1  tür.
Puan çarkında ise 6 puan kazanma olasılığı 8 eş 
bölme olduğundan 8

1  dir.

Bu durumda bu kişinin 6 puan kazanma olasılığı 

4
1
8
1

32
1

$ =  olur.
CEVAP: D

50. İlker adımlarını 5 adım ileri ve 2 adım geri atarak ilerle-
diği için toplam 7 adım attığında aslında 5 – 2= 3 adım 
ilerlemiş oluyor. Bulunduğu noktadan 30 adım ileri gi-
debilmesi için, 30 : 3 = 10 kez bu işlemi yapmalı yani 
10 . 7 = 70 adım atmalıdır. Fakat, bize en az kaç adım 
atmalıdır diye sorulduğu için 10 – 1 = 9 kez bu işlemi 
yaptıralım. 9 . 3 = 27 adım ileri gitmiş olur ve sonra 3 
adım ileri gittiğinde 27 + 3 = 30 adım ilerlemiş olur. Bu 
durumda atacağı toplam adım = 9 . 7 +3 = 66 bulunur.

CEVAP: A

51. Yeşim’in başlangıç noktasından kendi adımları ile 60 adım 
ilerideki bir A noktasına ulaşması için, 60 . 30 = 1800 cm 
yol alması gerekir. Aynı şekilde İlker’in başlangıç nokta-
sından A noktasına ulaşabilmesi için 1800 : 40 = 45 adım 
ileriye gitmesi gerekmektedir. İlker her 7 adımda 3 ilerlediği 
için 45 : 3 = 15 kez bu işlemi yapması gerekir. Fakat bize 
atması gereken en az adım sorulduğu için bu işlemi 14 
kez yaptıralım.
14 . 3 = 42 olur ve atması gereken 3 adım daha kalır. 
Toplamda attığı adım sayısı = 14 . 7 + 3 = 101 dir.

CEVAP: B

52. Yeşim’in kendi adımları ile başlangıç noktasından 24 m 
ilerideki bir A noktasına gidebilmesi için, 2400 : 30 = 80 
adım ileri gitmesi gerekir.
Yeşim her 5 adımda 3 adım ileri gittiği için 80’e en yakın 
olarak 78 alınırsa 78 : 3 = 26 kez bu işlemi yaptıktan 
sonra 2 adım daha ileri gitmelidir.
Bu durumda atacağı toplam adım sayısı = 26 . 5 + 2
 = 132 dir.

CEVAP: E
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53. B aracı 8 saat yol aldığında deposundaki 120 lt benzin 
tamamen bitiyor. Bu durumda;

8 saatte 120 litre harcarsa
6 saatte    x  litre harcar

8 x = 6.120 ⇒ 8x = 720
 ⇒ x = 90 lt dir.

D.O.

Böylece, deposundaki benzinin 

% % %120
90

100 4
300 75

4

3

$ = = ’ini harcamış olur.
CEVAP: D

54. A aracı deposunda bulunan 140 litre benzinle 4 
saat yol almaktadır. A aracı 4 saatte 160 km yol 
almıştır. A aracı deposundaki benzinin yarısını yani 
70 litresini harcadığında 2 saat yol almaktadır. Bu 
durumda;
A aracı 

2.160 = 4 . x ⇒ 320 = 4x
 ⇒ x = 80 km bulunur.

4 saatte 160 km yol alırsa
2 saatte    x  km yol alır

D.O.

CEVAP: A

55. A ve B araçlarının kullandıkları benzin miktarlarına 
göre aldıkları yolları hesaplayalım.
A aracının deposunda 35 litre benzin kaldığına 
göre, 140 – 35 = 105 litre benzin harcamıştır.
B aracının deposunda 30 litre benzin kaldığına 
göre, 120 – 30 = 90 litre benzin harcamıştır.
A ve B araçlarının kullandıkları benzin miktarlarına 
göre aldıkları yollar hesaplanırsa; A aracı 140 litre 
benzinle 4 saat yol aldığına göre; 
A aracı 

140 . x = 105 . 4  ⇒ x = 3 saat yol alır.

140 litre  4 saat
105 litre  x saat

D.O.

A aracı 

160 . 3 = 4 . x ⇒ x = 120 km yol alır.

4 saatte  160 km yol alırsa
3 saatte      x km

D.O.

B aracı 120 lt benzinle 8 saat yol aldığına göre;

120 . x = 90 . 8  ⇒ x = 6 saat yol alır.

120 lt    8 saat
  90 lt    x saat

D.O.

Bu durumda,
B aracı 

6 . 180 = 1 . x  ⇒ x = 1080 km yol alır.

1 saate  180 km yol alırsa
6 saatte   x

D.O.

Aynı anda aynı yöne doğru harekete başlayan A ve 
araçları arasındaki mesafe;
1080 – 120 = 960 km bulunur.

CEVAP: A

56. A’nın üstte yer aldığı durumlarda en az iki yıldız 
bulunur. Bu durumda A ve B şıkları cevap olamaz.
C şıkkında B üstte C altta yer alırsa







B





C



oluşan yeni şekilde tek yıldız görünür.
CEVAP: C

57. C en altta, B ortada ve D en üstte yer alsın. İlk ola-
rak C ile B’nin oluşturduğu şekil;

gibidir.







B





C



Oluşan şeklin altta olduğu düşünülürse;

şekli oluşur.












CEVAP: E
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58. ABC ücgeninde AC kenarına ait yükseklik çizilsin.
A

B C

D

x

h

K

4

8
1

3

Bir kenarı 8 cm olduğundan h 2
8 3 4 3= =  bulu-

nur. BKD dik üçgeninde pisagor uygulanırsa;
x2 = h2 + 12 x 4 3 12 2 2& = +^ h
 x 48 12& = +

 x x49 72& &= =  bulunur.
CEVAP: A

59. 

A B

C

20

20

30

H

D

18

12

3.|CH| = 2.|HB| ise
|CH| = 2k ve |HB| = 3k 
alınabilir 
2k + 3k = 30 ⇒ 5k = 30
 ⇒ k = 6
 bulunur.

Bu durumda |CH| = 2 . 6 = 12 cm
 |HB| = 3 . 6 = 18 cm olur.

D

H

h
20

12 C
Pisagor teoremine göre;
h2 + 122 = 202 ⇒ h2 = 256
 ⇒ h = 16 cm bulunur.
Paralel kenarın alanı |BC| kenarı 30 cm ve yüksek-
liği h = 16 cm olduğu için 30 . 16 = 480 cm2 dir. Bu 
durumda ADC üçgeninin alanı paralelkenarın alanı-
nın yarısı olacağına göre;

( )A ADC 2
480 240= =

3

 cm2 bulunur.
CEVAP: D

60. d1 ve d2 doğrularının kesim noktasını bulmak için 
denklemler ortak çözülür.
2x +   6 = 0 ⇒ 2x = –6 ⇒ x = –3 olur.
x + 2y = 5 ve x = –3 ⇒ –3 + 2y = 5

 ⇒ 2y = 8
 ⇒ y = 4 tür.

(–3, 4) noktası dik koordinat düzleminde gösterilir-
se;

x

x

0

y

–3

4

4 br

3 br
(–3,4)

Kesim noktasının orjine uzaklığına x dersek, dik 
üçgende özel olarak (3 - 4 - 5) üçgeni oluşur. Bu 
durumda x = 5 bulunur.

CEVAP: B

Kpss
Text Box
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1. Türk devletlerinde veliahd göstermek âdeti bulun-
makla birlikte daima büyük evladın veliahd olması 
kesin değildir. Daha çok Teginler arasında liyakat 
ön planda tutulmuştur. Aynı hâl Osmanlılara kadar 
diğer Türk devletleri için de geçerli sayılmıştır.
Boy: En etkili toplumsal birim olduğu gibi bir bey 
tarafından idare olunduğunda aynı zamanda ilk si-
yasal birimdir.
• Kut sahibi oldukları için hanedan üyeleri ülkenin 

egemenliğine ortak olmuşlardır. 
• Töre ve Kurultay iktidarı sınırlayan kural ve ku-

rumlardır.
• Toygun denilen üyeler kurultaya katılma hakkı-

na sahip olup aynı zamanda bunu bir görev ola-
rak yerine getirmek zorundaydılar. 

CEVAP: C

2. Türklerin İslam devletlerinde yer almaları ve ardın-
dan devletler kurmaları onların eski idari, askeri, 
hukuk, sanat anlayışlarında önemli değişikliklere 
neden olmuştur. Ancak egemenlik (ülkenin bir aile-
ye ait sayılması) anlayışı neredeyse hiçbir değişikli-
ğe yol açmamıştır. Kut anlayışının bunda önemli bir 
rolü olmuştur. 

CEVAP: E

3. Divriği Ulu Cami: Mengücek hükümdarı Ahmet 
Şah (1228 – 29) zamanında Darüşşifa ile birlikte 
külliye olarak inşa edilmiş olup beyliğin en önemli 
eseridir. Kuzey kitabesinde Selçuklu Sultanı Alead-
din Keykubad’ın adı da yazılmış ve Ahmet Şah’ın 
Selçuklu Sultanını tanıdığı belirtilmiştir. Camiye bi-
tişik olan Darüşşifa Kitabesine göre Ahmet Şah’ın 
hanımı Melike Turan tarafından aynı yılda yaptı-
rılmıştır. Şifahane abidevi mekan olmakla beraber 
sade, sakin, sürükleyici mekan etkisiyle camiden 
çok daha başarılı bir mimari görünüştedir. Orijinal 
yapısını muhafaza eden şifahane aslında kubbeli 
medreseler grubuna girmektedir. 

CEVAP: A

4. Nişan, yazı; inşa, yazı işleri demektir. Osmanlıda 
Divanıhumayun üyesi olan nişancı yazı işlerinin ba-
şında olup aynı zamanda örfi hukuk uzmanıdır. Örfi 
hukuk alanına giren ferman ve kanunnameleri ha-
zırlayan ve gerekli belgelere padişah tuğrası çeken 
yetkili kişidir. Divan katiplerinin başında bulunan 
Reisülküttap da nişancıya bağlıydı. Divanıhumayun 
görüşmelerinin kayıtlarına son şeklini nişancı verir-
di. Tahrir denilen arazi kayıtlarının tutulması yine 
onun sorumluluğu altındaydı. 
Not: Osmanlı Devleti’nde bütün askeriler (Veziria-
zam hariç) yani maaş alanlar Berat denilen belgey-
le padişah tarafından atanırdı.

CEVAP: C

5. Tahrir: Osmanlı Devleti’nin ekonomik, mali, hukuk, 
askeri, toplumsal yapısının temelini oluşturan ista-
tistiki bir çalışmadır. Tahrir Emini denilen bir kişinin 
denetiminde yapılıyordu. Fethedilen bir sancak tah-
rir işlemine tabi tutulurdu. Bütün maddi kaynakları 
tespit edilerek defterlere kaydedilirdi. Böylece baş-
ta vergi olmak üzere bölgeyle ilgili pek çok karar 
buna dayanarak verilirdi.
• Şer-i siciller : Kadıların oluşturduğu kayıtlardır.
• Ruus: Divan kalemlerinden biridir. 
• Ruznamçe: Günlük gider ve gelirlerin kaydedil-

diği defterlerdir. 
• Ferman : Padişah imzasını taşıyan en etkili bel-

gedir.
CEVAP: A

6. Kendinden çok daha güçlü beylikler olduğu hâlde 
Osmanlı Beyliği nasıl oldu da bunların arasından 
sıyrılarak devlete ardından imparatorluğa dönüşe-
bildi. Şimdilik Osmanlı Beyliği’nin hangi durum ve 
unsurların katkısıyla geliştiğini kısaca belirtelim:
• Coğrafi konumunu olumlu şekilde değerlendir-

mesi
• Din uğruna savaşanlar için uygun bir konumda 

olması gazacı alperenlerin buraya akın etmesi 
• Ahilerin bitmez tükenmez beylik savaşlarından 

bıkmalarının etkisiyle bu çatışmaların yaşanma-
dığı Osmanlı Beyliğine akın etmeleri 

• Karasi komutanlarının Osmanlıya katılmaları.
• İleri gelen ulemanın Osmanlıyı tercih etmeleri

CEVAP: C
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7. Osmanlı ekonomisinin bozulmasının başlıca ne-
denleri şunlardır:
İç nedenler:
• Tımar Sistemi’nin bozulması ve buna bağlı ge-

lişmeler
• Savaşların uzun sürmesi, gerekli olmayan sa-

vaşlara girilmesi
• Ulufe alanların sayısının oldukça artması
• Rüşvetin, iltimasın yaygınlaşması
• Lüks tüketimin artması
• Cülus ve Sefer bahşişlerinin hesapsız verilmesi
• İltizamın yaygınlık kazanması
Dış nedenler:
• Coğrafi keşifler
• Kapitülasyonlar
• Sanayi Devrimi
• Ticari antlaşmalar
• Uluslararası mali kuruluşlar
Uyarı: Her nedenin ekonomiyi nasıl bozduğu mut-
laka sorgulanmalıdır. Sınavlarımızda bu konuyu iş-
lemeye devam edeceğiz.

CEVAP: D

8. II. Mahmut merkezi, Avrupa ülkelerine benzer bir 
şekilde yeniden düzenlemiştir. Yönetim yetkisini 
divan üyeleri arasında paylaştırmıştır. Her üyenin 
baktığı alana Nezaret denilmiştir. 
• Sadaret Kethüdalığı Dahiliye Nezareti
• Reisülküttap Hariciye Nezareti
• Hazinei Amire Maliye Nezareti
• Sadrazamlık Baş Vekalet
Ayrıca Evkaf ve Ticaret Nezaretleri kurmuştur.
• Yönetimdeki düzenlemelerin amacına uygun 

çalışmalarına yardımcı olmak üzere çeşitli mec-
lisler (komisyon) oluşturulmuştur. Bunların en 
önemlisi Meclis-i Vala’dır. Memurların yargılan-
ması ve halk ile hükümet arasındaki davalar için 
kurulmuştur.(1838)

CEVAP: A

9. I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti Karadağ, 
Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan’la savaş-
mıştır. II. Balkan Savaşı’nda ise Bulgaristan’la 
savaşmıştır. Romanya I. Balkan Savaşı’na katıl-
mayıp Bulgaristan’dan toprak almak için II. Balkan 
Savaşı’na katılmıştır.

CEVAP: A

10. Anadolu’nun işgali ve Milli Mücadele Mondros 
Ateşkes Antlaşması’nın doğrudan sonucudur. Bun-
dan dolayı bu dönemde meydana gelen hemen her 
gelişme bu antlaşmanın etkisini taşımıştır. 
• Osmanlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya’yla 

diplomatik ilişkisi antlaşma uyarınca sona ermiş-
tir.

• Kars, Ardahan ve Batum Rusya’yla yapılan 
Brest Litowks Antlaşması’yla geri alınmıştır.

CEVAP: D

11. Amasya Genelgesi, Milli Mücadele’nin temel bel-
gesi olarak kendisinden sonraki bütün gelişmelere 
damgasını vurmuştur. Genelgenin yayımlanmasın-
dan Amasya görüşmelerine kadar geçilen zaman-
da birçok olay meydana gelmiştir. Bu gelişmeler 
İstanbul’un Temsil Heyeti’ni resmen tanımasıyla 
yeni bir aşamaya geçmiştir. 
Haziran 1919 ile Ekim 1919  arasında şu gelişmeler 
yaşanmıştır:
Temmuz 1919: Mustafa Kemal Paşa’nın askerlik 
görevinden ayrılması
Temmuz-Ağustos 1919: Erzurum Kongresi
Eylül 1919 : Ali Galip Olayı, Sivas Kongresi, İstan-
bul Hükümetinin istifa etmesi
Ekim 1919: Amasya Görüşmelerinin yapılması
• Doğu Cephesi: TBMM 9 Haziran 1920’de Doğu 

illerinde kısmi seferberlik ilan etmiş 15. Kolordu 
Komutanlığı Doğu Cephesi Komutanlığına çev-
rilip yetkileri artırılmıştır.

CEVAP: B

12. Temsil Heyeti Erzurum Kongresi’nde oluşturulmuş-
tur. Yetki alanı Doğu Anadolu ve Karadeniz olarak 
belirlenmiştir. Sivas Kongresi’nde yetkileri bütün 
vatan olarak ilan edilmiştir.Temsil Heyeti, Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Yönetim 
Kurulu’dur. Dolayısıyla cemiyet kurulun en önemli 
dayanağıdır.

CEVAP: E
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13. Misakımilli kararları Osmanlı Mebusan Meclisi tara-
fından alınmıştır. Sınırları belli ve bağımsız bir ül-
keyi hedeflemiştir. Bazı yerler için halk oylamasını 
uygun bulmuştur. Bir meclisin kendi devletini sona 
erdirme girişiminde bulunması, bunu ilan etmesi 
beklenemez.

CEVAP:  E

14. I. TBMM kuruluşundan itibaren particiliği yasakla-
mıştır. Milletvekilleri seçildikleri bölgeyi değil, bütün 
yurdu temsil ettikleri bilinciyle hareket etmişlerdir. 
Ancak mecliste çok geçmeden birçok grup ortaya 
çıkmıştır. Aslında gruplaşmanın işleri düzgün şekil-
de yürütüleceğine inanılmıştır.

CEVAP: A

15. I. TBMM’nin askeri başarılarının başlıca siyasi so-
nuçları şunlardır:
Ermenistan’la yapılan savaşı kazanması: 
Gümrü Antlaşması, Misakımilli’nin bir devlet tarafın-
dan ilk defa tanınması
I. İnönü : Teşkilatıesasi’nin yapılması, Moskova 
Antlaşması’yla Rusya’nın Misakımilli’yi tanıması, 
Londra Konferansı’yla itilaf devletlerinin TBMM’yi 
tanıması
II. İnönü : İtalya’nın Anadolu’dan çekilmeye başla-
ması, itilaf cephesinin parçalanması
Sakarya: Suriye ve Doğu sınırının çizilmesi
Büyük Taarruz: Sıcak savaşın sona ermesi, İs-
tanbul ve Doğru Trakya’nın kurtarılması, Lozan’a 
giden yolun açılması

CEVAP: E

16. Ceride: Osmanlılarda kayıt ve işlem defterlerine 
verilen ad. Tanzimattan sonra gazete anlamında 
kullanılmıştır. TBMM, 7 Ekim 1920’den sonra ge-
rektiğinde çıkarılmak üzere Ceride-i Resmiye adlı 
resmi gazetesi yayımlamaya başlamıştır. Gazete-
nin adı Eylül 1923’te Resmi Ceride, 1927’de Res-
mi Gazete adını almıştır.
Resmi Gazete: Yurt çapında duyulması gerekli hu-
kuki işlemlerin yer aldığı günlük yayın aracı.

CEVAP: A

17. Moskova Antlaşması: Rusya, Osmanlı Döneminde 
aldığı kapitülasyon haklarından vazgeçecektir. 
Lozan Antlaşması: Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

CEVAP: D

18. Lozan Antlaşması, Türkiye’nin iç sorunlarının ço-
ğuyla doğrudan ilişkilidir. Bunlardan biri de rejim 
meselesidir. Lozan’ın onaylanmasından sonra 
Türkiye’de rejim tartışmaları yoğunlaşmıştır. Ekim 
1923’te çıkan hükümet bunalımı Mustafa Kemal’e 
büyük bir fırsat tanımış o bu durumu cumhuriyetin 
ilanı için fırsat olarak görmüştür.

CEVAP: D

19. Atatürk, hemen her alanda devrim yapmaya çalış-
mıştır. Siyasal, toplumsal, kültürel hatta mali alan-
da bile önemli değişimler yaşanmıştır. Birden çok 
alanda devrimin olması devrim alan ilişkisinin doğru 
kurulmasını gerekli kılmıştır. Siyasal alan devrimleri 
yönetimle ilgili devrimlerdir. D seçeneğinin öğretim 
alanıyla ilgili olduğu açıktır.

CEVAP: B

20. Halk fırkasının kuruluşunun ardından cumhuriyet 
tarihinin ilk çok partili hayata geçiş denemesi ilk 
muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulmasıyla gerçekleşir. 1923 yılı se-
çimlerinde muhalefetin tasfiye edilmesi sonucunda 
II. meclis ağırlıklı olarak Halk Fırkası milletvekillerin-
den oluşmuştur. Ancak 1924 yılına kadar yaşanan 
gelişmeler Halk Fırkası içinde yeni bir muhalefetin 
doğmasına neden olmuştur. Özellikle Halifeliğin 
kaldırılması Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele 
arkadaşları arasında tepkilere neden olmuştur. İşte 
TCF bu tepkilerin sonucundan ortaya çıkmıştır. Fır-
kanın başkanı Kazım Karabekir’dir. (Kasım 1924)
• Celal Bayar: Bazı arkadaşlarıyla birlikte 1946’da 

Demokrat Parti’yi kuran kişidir.  
CEVAP: E

21. Devletçilik: Geniş anlamda devletin toplum yararı-
na yetkilerini genişletmesi, kamu hizmet ve faaliyet-
lerinde etkinliğini artırması anlamına gelmektedir. 
Dar anlamda Atatürk’ün ekonomi alanında geliştir-
diği faaliyet ve sistemler bütünüdür. Özel sektörün 
başarısızlığı ve 1929’da ülkeyi etkilemeye başlayan 
genel ekonomik bunalım karşısında devlet ekono-
miye doğrudan müdahale etmek zorunda kalmıştır. 

CEVAP: B
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22. Osmanlı Devleti’nde yabancılara ait yatırımlar mu-
azzam büyüklüğe ve sayıya ulaşmış bulunuyordu. 
Cumhuriyet döneminde imkân oldukça bu yatırımlar 
millileştirilmiştir. Bunu ülkenin bağımsızlığıyla doğru-
dan ilgili olduğu muhakkaktır. Kadınların siyasal hak-
lar alması cumhuriyet rejimini daha güçlendirmiştir. 
Etkinliğini kaybeden kuruluşların ortadan kaldırılma-
sı yerine yenilerinin kurulması devrimsel adımlardır. 

CEVAP: A

23. Lozan Antlaşması: Türkiye ile Yunanistan’ın nüfusla-
rının bir kısmını değiştirmelerini hükme bağlamıştır. 
Ancak yine antlaşma uyarınca bazı yerlerde yaşa-
yan Müslüman ve Ortodokslar bu değişimin dışında 
tutulmuştur. İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rum-
ları değişim dışı tutulmuştur. Yine Batı Trakya’da ya-
şayan Türkler de değişimin dışında tutulmuştur.

CEVAP: B

24. Anadolu’da işgalci bir konumda olan İtalya 
1922’den itibaren çekilmeye başlamıştır. Ancak 
İtalya’da Mussolini’nin iktidara gelmesinin ardından 
bu ülke dış politikasında yayılmacı belirtiler göster-
meye başlamıştır. İtalya’nın özellikle Akdeniz’de 
egemen olmak istemesine Türkiye, Yunanistan, 
Fransa ve İngiltere çeşitli tepkiler göstermiştir. İtal-
ya Habeşistan’ı işgal ederek Orta Doğu’yu tehdit 
etmeye başlamıştır. Türkiye bu nedenle Balkan ve 
Sadabat Paktlarını kurulmasına öncülük yapmıştır.

CEVAP: C

25. Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki ted-
birleri almıştır. 
• Milli Koruma Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun hü-

kümete olağanüstü bir savaş ekonomisi yürütme 
yetkisini vermiştir.

• Ekmeğin karneye bağlanması
• Geceleri karartma uygulanması
• Askerlik süresinin uzatılması
• Boğazlarda olağanüstü önlemler alınması

CEVAP: E

26. 1941’de Ödünç Verme – Kiralama Yasası’yla ABD 
Kongresi Başkan’a ABD’nin savunması için çok 
önemli saydığı herhangi bir ülkeye yiyecek madde-
leri dahil bütün savaş malzemelerini verme yetkisi 
tanımıştır. Bu yardımlardan en fazla İngiltere fay-
dalanmıştır.

CEVAP: A

27. Camp David Antlaşması : ABD başkanlarının din-
lenme yeri.
ABD Başkanı Jimmy Carter’in gözetiminde gerçek-
leşen Camp David Antlaşması (Eylül 1978) Mısır 
Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı 
Menahem Begin arasında burada imzalanmıştır. 
Antlaşmayla Mısır İsrail savaşlarına son verilmiştir. 
Dayton Antlaşması : 14 Aralık 1995’te Yugoslav-
ya, Hırvatistan ve Bosna Hersek arasında yapılan 
antlaşmayla Bosna Savaşı sona ermiştir.
NOT: Salt antlaşmaları ile Soğuk Savaş Dönemi’nin 
sona erme süreci başlamıştır.

CEVAP: D

28. Çanakkale, Ankara ve Erzurum kentleri yaklaşık 
40° kuzey enlemi üzerinde yer alır. Bundan dolayı;
• aynı boydaki cisimlerin gölge boyları,
• gece-gündüz süre farkları,
• çizgisel dönüş hızları,
• güneş ışınlarının yere değme açıları,
• ekvatora olan uzaklıkları eşittir.
Oysa yıllık sıcaklık ortalamalarında enlem dışında 
özel konum da etkili olduğu için, aynı olması müm-
kün değildir.

CEVAP: B

29. Doğu Karadeniz Bölümü’de Kaçkar dağlarının yük-
seltisi 4000 metreye yakındır. Bundan dolayı deniz 
seviyesinden başlayarak yeşil, sarı, turuncu, kah-
verengi ve tonlarının hepsi görülür. Hatta zirvede 
kalıcı karlar bulunduğu için beyaz renkte kullanılır.

CEVAP: B

30. Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde dağlar kıyıya 
paralel uzanır. Bundan dolayı bu iki bölgemizde;
• ulaşım kıyı ile iç kesimler arasında geçitleri takip 

eder.
• denizel iklim dar kıyı şeridinde etkilidir.
• nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır.
• boyuna kıyılar yaygındır.
• koy, körfez ada oluşumu azdır.
• kıta sahanlığı dardır.
Oysa Karadeniz Bölgesi’nde dağların güneyinde 
değil, kuzey yamaçlarında bitki örtüsü daha zen-
gindir.

CEVAP: D

31. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP kapsamında  
yapılan Atatürk, Birecik, Devegeçidi, Kralkızı, Dicle, 
Batman barajları öncelikle sulama ve hidro-elektrik 
enerji üretimi amaçlanmıştır.

CEVAP: C

Kpss
Text Box
facebook:Kpss Kaynak ArşiviKpss Döküman Arşivi
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32. Hakkari Yöresi yer şekilerinden dolayı bazı kıyı ke-
simlere göre daha fazla yağış almaktadır.

CEVAP: A

33. Çukurova Yöresi’nde pamuk tarımı yapılmasında 
verimli ovaların varlığı yanı sıra kurak ve yarıkurak 
bir iklime sahip olması etkili olmuştur.
Doğal bitki örtüsünün makilerden oluşması makile-
rin yaz kuraklığına dayanıklı olmasındandır. 
Yine tarım ürünü çeşidinin fazla olmasında da ikli-
min ılıman olması etkilidir.
Akarsuların su seviyesinin yazın azalmasında ya-
ğışların azalması ve buharlaşmanın etkisinden kay-
naklanmaktadır.
Oysa tarımda makine kullanımının yaygın olmasın-
da iklimin değil, yer şekillerinin sadeliği etkili olmuş-
tur.

CEVAP: D

34. Türkiye’de kentleşmenin ve sanayileşmenin yaygın 
olduğu birçok ovada hatalı arazi kullanımı da art-
maktadır. Hatalı arazi kullanımının yaygınlaşması 
çevre ve sorunlarının da neden olmuştur. Bu so-
runlar;
• toprağın veriminin azalması hatta çoraklaşması
• toprakta evsel, sanayi ve tarımsal atıklardan 

kaynaklanan kirliliğin artması,
• tarım alanlarının sanayileşme ve kentleşmeye 

bağlı olarak yok olması şeklinde sürüp gitmek-
tedir.

Oysa obrukların oluşması Konya ovası için geçerli-
dir. Verilen ovalarda obruk oluşumu pek bulunmaz.

CEVAP: E

35. Haritaya baktığımızda, “I” Konya Bölümü’nü gös-
termektedir. Burası kuraklıktan dolayı az nüfuslan-
mıştır.
“II” Sinop ve çevresi  yer şekillerinin engebeli olma-
sından dolayı nüfus yoğunluğu azdır.
“III” Menteşe Yöresi yer şekilleri engebeli olduğu 
için nüfus yoğunluğu azdır.
“V” Hakkari Yöresidir. Burası dağlık ve engebeli ol-
duğu için nüfuslanma azdır.
“IV” Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yer alır. Burası 
iklimin ılıman ve tarım ürünü çeşidinin fazla olması-
na bağlı olarak sık nüfuslanmıştır.

CEVAP: D

36. Grafiği dikkatlice incelediğimizde, kırsal nüfus artış 
hızının kentsel nüfus artış hızından az olduğunu 
görebiliriz.
Yine grafiğe göre 1980-1985 yılları arasında kırsal 
-kentsel nüfus miktarının eşitlendiğini söylemek 
mümkündür.
Ancak bu grafikten kırsal nüfus miktarının azaldı-
ğını net olarak söyleyemeyiz. Sadece oran olarak 
azalma olduğunu söyleyebiliriz.

CEVAP: E

37. Şanlıurfa’nın kuzeydoğusunda kırsal kesim mes-
kenlerin yapı malzemesi bazalt kayaçlardır. Bunda, 
Karacadağ’dan çıkan lavların çevreyi yayılarak ka-
tılaşması etkili olmuştur.
Kentin güneyinde ise kerpiç evler etkilidir. Bunda 
iklimin kurak olmasının etkisi olmuştur.
Oysa yer şekilleri mesken tiplerinde değil, yerleş-
melerin dokusunda etkili olmuştur.

CEVAP: C

38. Seçeneklerde verilenlerden sadece pamuk ve fın-
dık aynı iklim bölgesinde yetişmesi zordur. Eğer bir 
bölgede iki ürün de yetişiyorsa birden fazla iklim var 
demektir.

CEVAP: A

39. Muz ve çay ürünü birlikte değerlendirildiğinde,
• yetişme alanları dardır.
• kış ılıklığı sistemektedirler.
• Sadece tek bölgede yetişmektedirler.

CEVAP: B

40. Son yıllarda sanayileşme ve kentleşmenin bir sonu-
cu olarak Türkiye’de, kümes hayvancılığı, besicilik 
ve ahır hayvancılığı Marmara ve Ege Bölgesi başta 
olmak üzere büyük kentlerin çevresinde kurulmuş-
lardır. Bunda pazar koşullarının gelişmişliği etkili 
olmuştur.

CEVAP: A
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41. • Sarayköy jeotermal santrali olup, yeraltından çı-
kan buhar ile çalışmaktadır. Bundan dolayı kay-
nağına yakın kurulmalıdır.

• Yine Alaçatı da rüzgar santrali bulunmaktadır. 
Rüzgar gücü depolanamadığı için santral enerji 
kaynağına yakın olmak zorundadır.

Oysa Çatalağzı taş kömürü, Ambarlı doğalgazla 
çalışmaktadır. Bu tür fosil yakıtları başka yerlere 
taşınarak uygun yere santraller kurulabilir.

CEVAP: C

42. Türkiye’de Karabük ve Ereğli demir-çelik fabrika-
larının kuruluş yerinin belirlenmesinde o bölgede 
çıkarılan taşkömürünün enerji olarak kullanılması 
etkili olmuştur. 

CEVAP: B

43. Ankara’dan;
• Diyarbakır’a yapılacak bir yolculukta Güneydo-

ğu Toroslar,
• Samsuna’a yapılacak yolculukta Canik Dağları,
• Edirne’ye yapılacak yolculukta Bolu Dağları ve 

İstanbul Boğazı
• İzmir ve Konya’ya yapılacak yolculuklarda bü-

yük bir doğal engel bulunmamaktadır.
CEVAP: C

44. Türkiye’de turizmin yoğun olduğu yörelerde
• trafik yoğunluğu ve bu trafiğin yarattığı eksoz 

gazlarının sebep olduğu kirlilik,
• tarım alanlarının yapılaşmaya açılması,
• gürültü kirliliği,
• orman yangınlarındaki artış çevre sorunlarının 

artmasına sebep olmuştur.
Mevsimlik nüfus değişiminin yaşanması turizmin 
gelişmesiyle olması gereken bir sonuçtur.

CEVAP: C

45. İç Anadolu Bölgesi’nde;
• Erozyon şiddetininin fazla olmasında,
• Koyun besiciliğinin yaygın olmasında,
O bölgede bozkır bitki örtüsünün yaygın olmasının 
etkisi olmuştur.

CEVAP: E

46. Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken say-
gı ve incelik kurallarına görgü denir. Örf ve adetlerin 
basit biçimi olarak da kabul edilmektedir. Görgü, bir 
kimsenin belli bir olayda nasıl davranması gerekti-
ğini gösterir. Örneğin bir toplantıda konuşurken, bir 
davette yemek yerken veya bir törene katılırkenki 
davranış biçimlerini belirler. Görgü ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan görgü kuralları her toplumda 
geçerli, evrensel bir nitelik taşıyabileceği gibi top-
lumdan topluma farklılık da gösterebilir. Görgü ku-
rallarına uymamanın hukuki yaptırımı yoktur. Buna 
karşı kurallara uymayan kişi toplum içinde ayıplanır 
veya kişiyle alay edilir. 

CEVAP: D

47. Hukukun yazılı ve yazısız kaynaklarının tamamı 
bağlayıcı niteliktedir ve hâkimler hükümlerini ve-
rirken bunlara uymak zorundadır. Ancak hukukun 
yardımcı kaynakları olan bilimsel görüşler ve mah-
keme kararları bağlayıcı değildir. Unutmamak gere-
kir ki; bilimsel görüşler doktrin ve öğreti isimleri ile 
de ifade edilmektedir.

CEVAP: E

48. Hukuka aykırı yollardan elde edilen eşya ya da ka-
zanca devlet tarafından el konulmasına müsadere 
denir. Ancak; hukukumuzda yer alan müsadere 
kavramından özel müsadere anlaşılmalıdır. Genel 
müsadere Tanzimat Döneminde kademeli olarak 
kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sistemin-
de hiçbir zaman yer almamıştır.

CEVAP: C 
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49. Demokratik devletin unsurları şunlardır:
• Temel siyasi karar organlarının, düzenli aralık-

larla tekrarlanan GENEL OYA DAYALI SER-
BEST seçimlerle işbaşına gelmesi;

• Serbestçe örgütlenen siyasal partiler (Çok Par-
tili Siyasal Yaşam),

• Eşit şartlara dayalı iktidar yarışması
• Muhalefetin iktidar olma şansının varlığı
• Tüm vatandaşlara temel hak ve hürriyetlerinin 

tanınmış olması,
• Hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış ol-

ması
• Yasalar önünde eşitliğin olması
• Azınlığın korunması ve çoğunluğun sınırlanmasI

CEVAP: A

50. Yasama fonksiyonunu, TBMM tarafından yerine ge-
tirilir; genel olarak kural koyma, yani kanun yapma 
ya da Cumhurbaşkanının seçilmesi gibi parlamento 
kararlarını alma şeklindeki işlemler ile karşımıza çı-
kar ve üç özelliği bünyesinde barındırır.

CEVAP: C

51. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk 
günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yı-
lında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya 
tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar 
Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca top-
lantıya çağrılır. Meclis Başkanı da doğrudan doğru-
ya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, 
Meclisi toplantıya çağırır.Ara verme veya tatil sıra-
sında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ön-
celikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden 
ara verme veya tatile devam edilemez.

CEVAP: D

52. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anaya-
sa Mahkemesinin 17 asıl üyeden oluşacağı düzen-
lenmiştir. Üyelerinin 3 tanesi Meclis ve 14 tanesi 
Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

CEVAP: C

53. Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göster-
mek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanun-
lara aykırı olmamak ve Danıştayın incelemesinden 
geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, ken-
di görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzük-
lerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara 
aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna ka-
nun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir.

CEVAP: B

54. İdare hukukunun özellikleri şunlardır:
• Genç bir hukuk dalıdır
• Kodifiye edilmemiş (derlenmemiş) bir hukuk da-

lıdır.
• Kamu yararı temel prensibidir.
• Özel kesim idareleri (dernek, vakıf vb.) idarenin 

konusu dışında kalır.
• Konusunu devlet idaresi oluşturur.
• Uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.

CEVAP: C

55. Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş 
dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar ara-
sında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği 
oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. 
Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, eko-
nomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında 
tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir 
kuruluş” olarak tanımlamaktadır.

CEVAP: A

56. Bulgaristan ve Romanya’nın 2007 yılındaki üye-
liklerinin ardından AB’ye giren ilk ülke, 10 yıl önce 
üyelik başvurusu yapan Hırvatistan oldu. Hırva-
tistan ile birlikte Avrupa Birliği’nin üye sayısı 28’e 
ulaştı.

CEVAP: D
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57. 1 milyondan fazla satan ‘Şu Çılgın Türkler’ kitabı 
başta olmak üzere, Çanakkale’den Cumhuriyet yıl-
larına uzanan çalışmalarıyla Türk milletinin gönlün-
de taht kuran tiyatro ve edebiyat dünyasının duayen 
ismi Turgut Özakman 83 yaşında hayata veda etti. 

CEVAP: B

58. Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan  oyla-
mada 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 
ev sahipliği yapacak Tokyo  finalde 60, İstanbul ise 
36 oy aldı.

CEVAP: C

59. Ekim ayı sonunda Türkiye ve Japonya arasında 
Sinop’ta nükleer santral yapımı için imzalar atıldı.

CEVAP: D

60. Mısır’da, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed 
Mursi’yi askeri müdahale ile Milli Savunma Bakanı 
Abdulfettah El- Sisi görevinden uzaklaştırdı.

CEVAP: B
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