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

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Genel
Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi bulunmaktadır.
2. Bu testler için verilen toplam cevaplama süresi 120
dakikadır (2 saat).
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının
dörtte biri çıkarılacak ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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GENEL YETENEK

1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1.

3.

Fobisi olan insanlar, kendilerinde endişe yaratan
duruma karşı ---- tepkilerin ---- kabul etseler bile
kendilerini engelleyemezler.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) verdikleri abartılı – mantıksız olduğunu
B) sergiledikleri – zorunlu olduğunu
C) gösterdikleri – yersiz olmadığını
D) istemeden verdikleri – kasıtlı olmadığını
E) o an gülüp geçtikleri – istemsiz olduğunu

DOĞRU CEVAP: A
4.

2.

1

Diğer sayfaya geçiniz.

2015-KPSS/GY-CS
5.

7.

6.

8.

9.

2

Diğer sayfaya geçiniz.
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13.

10.

14.

11.

15.

12. (I) Bir filmi (II) yalnızca gözlerimizle değil; (III)
bildiklerimizle, öğrendiklerimizle, yani (IV) hayatımızla
da seyrederiz (V).
Bu cümledeki numaralandırılmış yerlerden
hangisine “aynı zamanda” sözü getirilemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞRU CEVAP: B

3

Diğer sayfaya geçiniz.
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18. Bizim kuşak kahvede oturmaya çok genç yaşta
kendiliğinden başladığı için kahvede oturmanın bir
adabı olduğunu düşünmedi bile. Bizden öncekiler
içinse durum biraz farklı. Örneğin Salah Birsel’in
Kahveler Kitabı ile Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu’sunu
okuyanlar bu düşüncelerime kolayca hak verirler.
Sanatçıların özellikle de ünlü edebiyatçıların gittikleri
kahveler anlatılır o kitaplarda. ----.

16.

Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Ancak bugün, kahve yaşamının eskilere uymadığı
düşünüldüğünde önceki niteliklerin de yitirilmiş olduğu
anlaşılır
B) Edebiyatçı kahvelerinden sonra yazarların buluştukları
yerlerin değişmesi, edebiyatın yönelimini de
değiştirmiştir
C) Bu kahveler, tanınmış edebiyatçıların büyük eserlerini
oluşturmalarına zemin hazırlayan yerlerdir
D) Doğu’daki kahve kültürü Batı’dan daha eskidir ve
Avrupa, geç tanıştığı hâlde bu kültürü hızla
benimsemiştir
E) Oralarda bu sanatçılar yazdıkları eserler hakkında
konuşuyor; birbirlerinin eserlerini eleştirme fırsatı
buluyorlardı
17.

DOĞRU CEVAP: D

19.

4

Diğer sayfaya geçiniz.
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20. - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

22. - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

20.
22.

21.
23.

5

Diğer sayfaya geçiniz.
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24. - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

26.

24.

25.

6

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

28.

29.

27.

30.

7

Diğer sayfaya geçiniz.
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31.

33.

34.

32.

8

Diğer sayfaya geçiniz.
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35.

37.

36.

38.

9

Diğer sayfaya geçiniz.
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41.

39.

42.

40. Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde

işlemi

a’nın b’ye bölümünden elde edilen kalanın
1 fazlası
olarak tanımlanıyor.
Buna göre, her a ve b için
I.
II.
III.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III

B) Yalnız III

C) I ve II
E) II ve III

DOĞRU CEVAP: E

10

Diğer sayfaya geçiniz.
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45. Ali, üç basamaklı rakamlarının ikisi aynı diğeri ise
7 olan bir doğal sayı seçiyor. Bu sayının rakamlarının
yerlerini değiştirerek bir sayı elde ediyor ve elde ettiği bu
sayının seçtiği sayıdan 27 fazla olduğunu görüyor.

43.

Buna göre, Ali’nin seçtiği sayının rakamları çarpımı
kaçtır?
A) 63

B) 112

C) 128

D) 175

E) 196

DOĞRU CEVAP: B

46.
44.

11

Diğer sayfaya geçiniz.
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49. Üç matematik sınavına giren Ayşe’nin bu sınavlardan
aldığı puanların ortalaması 77’dir. Eğer Ayşe, ilk
sınavdan 59 alsaydı ortalaması 2 puan azalacaktı; son
sınavdan 94 alsaydı ortalaması 1 puan artacaktı.

47.

Buna göre, Ayşe ikinci sınavdan kaç puan almıştır?
A) 65

B) 69

C) 72

D) 75

E) 78

DOĞRU CEVAP: D

50.
48.

12

Diğer sayfaya geçiniz.
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51.

53.

52.

13

Diğer sayfaya geçiniz.
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54. - 55. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

56. - 57. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

54.

56.

55.

57.

14

Diğer sayfaya geçiniz.

2015-KPSS/GY-CS
58.

60.

59.

15

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.
GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
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GENEL KÜLTÜR

1. Bu testte 60 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

5.

1.

2.

Türk-İslam devletlerinin ilk dönemlerinde başkent
olan ve Timur Dönemi’nde “şehirlerin şahı” unvanıyla
bilinen stratejik öneme sahip şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İsfahan
D) Buhara

B) Semerkant

C) Taşkent

E) Kaşgar
6.

DOĞRU CEVAP: B

3.

4.

16

Diğer sayfaya geçiniz.
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7.

9.

10.
8.

11.

17

Diğer sayfaya geçiniz.
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12.

16.

13. Mustafa Kemal’in ilk görev yaptığı, Vatan ve Hürriyet
Cemiyeti’ni kurduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstanbul
D) Şam

B) Selanik

C) Manastır
E) Trablusgarp

DOĞRU CEVAP: D

17.

14.

18.

15.

18

Diğer sayfaya geçiniz.
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19.

22.

20.
23.

24.
21.

25.

19

Diğer sayfaya geçiniz.
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26.

29.

27.
30.

28.

20

Diğer sayfaya geçiniz.
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31.

33.

34. Aşağıdaki ova ve oluşum kökeni eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

32. Türkiye kışın genellikle kuzey sektörlü soğuk ve nemli
hava kütlelerinin, yazın ise güney sektörlü sıcak ve kuru
hava kütlelerinin etkisinde kalır.

A) Elmalı – Karstik

B) Bafra – Delta

C) Nazilli – Tektonik

D) Merzifon – Tektonik

E) Ergene – Delta

DOĞRU CEVAP: E

Bu durum Türkiye’nin başlıca hangi özelliğinden
kaynaklanmaktadır?
A) Orta kesimlerinde geniş düzlüklerin bulunmasından

35.

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olmasından
C) Kuzeyinde ve güneyinde yüksek dağ sıralarının
bulunmasından
D) Ortalama yükseltisinin fazla olmasından
E) Mutlak konumundan

DOĞRU CEVAP: E

21

Diğer sayfaya geçiniz.
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36.

39.

37.

40.

38.

22

Diğer sayfaya geçiniz.
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41.

43.

44.

45.
42.

23

Diğer sayfaya geçiniz.
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49.

46.

50. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
siyasi haklar ve ödevler başlığı altında
düzenlenmemiştir?
A) Türk vatandaşlığı

47.

B) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
C) Kamu hizmetlerine girme hakkı
D) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma
hakkı
E) İspat hakkı

DOĞRU CEVAP: E

51.

48.

24

Diğer sayfaya geçiniz.
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56.

52.

57.

53.

58.

54.
59.

60. Aşağıdakilerden hangisi Yaşar Kemal’in
eserlerinden biri değildir?
A) İnce Memed
55.

B) Yer Demir Gök Bakır
C) Ağrı Dağı Efsanesi
D) Esir Şehrin İnsanları
E) Yılanı Öldürseler
DOĞRU CEVAP: D

25

GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonunda saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise; kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra
sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz,
fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, her türlü saat ile; kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb.
her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; kalem, silgi,
kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Adayların sınava kolye, küpe, yüzük (alyans hariç),
bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı
kemer hariç); plastik veya camdan yapılmış her türlü güneş gözlüğü ile (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi
kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla; yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisindeki su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile
gelmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Ancak, ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenen Engelli ve Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi (YSYM) binalarında sınava girecek olan engelli adayların sınava giriş belgelerinde yazılı olan araç gereçler, cihazlar vb.
yukarıda belirtilen yasakların kapsamı dışında değerlendirilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). Sınav başladıktan sonra ilk 90 ve son 15
dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav
bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk
edebilirsiniz. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan
soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve sınava giriş belgenizi salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız.
16. Sınav süresi salon görevlilerinin “SINAV BAŞLAMIŞTIR” ibaresiyle başlar, “SINAV BİTMİŞTİR” ibaresiyle sona erer.
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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