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2022-KPSS/GY GENEL YETENEK

1. Bu testte 60 soru vardır.

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

Çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak günümüzde o kadar
---- bir deneyim hâline geldi ki yemeklerden elbiselere,
tablolardan binalara çevremizdeki hemen her şey ----
üretilmeye başlandı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

gerçekçi - sanal âlemde

karmaşık - son teknolojiyle

başarılı - görünürlüğü azaltılarak

cazip - sıradan tasarımlarla

yaygın - sergilenecekmiş gibi

1.

A)

B)

C)

D)

E)

2.

3.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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4.

5.

6.

7.

8.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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9.

10.

11.

(I) Modern edebiyatın zihinlerde yer etmiş tiplerinden
biri, Flaubert’in Madam Bovary romanının ana karakteri
Emma Bovary’dir. (II) Kendisi olmayı bilmediği için
özendiği hayatları yaşamak isteyen, düşlerini
gerçekleştirememekle kalmayıp bu düşlerin bedelini ağır
bir şekilde ödemek zorunda kalan sayısız karakterin ilk
örneğidir. (III) Flaubert tanınmışlığını, öteki kitaplarından
çok Madam Bovary’nin Emma’sına, çektiği acıları ve
yaşadığı çevreye hapsedilmişliğini derinden hissettiği bu
sıradan kadına borçludur. (IV) Bu karakter, bir kurmaca
yapıttaki varoluşunun sınırlarından taşarak yıllar içinde
adına “Bovarizm” denen zihniyetin bir simgesi olmuştur.
(V) Emma’nın modern edebiyatın prototiplerinden biri
hâline gelmesinde büyük katkısı olan bu görüş, öteki
olma arzusuyla yapılan tercihler olarak özetlenebilir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?

I II III IV V

12.

13.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Avrupa'da “Kral öldü, yaşasın yeni Kral!” sözüyle ifade
edilen anlayış, tahta çıkışta devamlılığın önemini
vurgulamaktadır. Bu şekilde yeni hükümdara eski
hükümdarın meşruiyeti aktarılır. Tarihte en ilginç tahta
çıkış törenlerinden biri olan Napolyon'un kendi kendine
taç giydirmesi bile süreklilik unsurları taşıyordu:
Papa’nın seyirci olarak da olsa katılması, Antik Roma
sembollerinin çokluğu, imparator unvanının ta kendisi...
Bütün bunlar, Napolyon'un yeni konumunu meşru
kılanın aslında çok eski bir geleneğin yaşatılmasından
başka bir şey olmadığını gösteriyordu.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisi
söylenebilir?

Napolyon kendi kendine taç giydirerek egemenliğinin
kaynağı olarak kendisini gördüğünü ifade etmiştir.

Napolyon’dan önce tahta çıkmış olan imparatorlara
taçlarını zamanın papası giydirmiştir.

Tahta çıkış törenlerinde yenilikler bulunabilse bile
geleneksel olanın vurgulanması önemli olmuştur.

Napolyon tahta çıkış töreninde, uzun zaman önce
unutulmuş Antik Roma sembollerini kullanmıştır.

Krallar tahta çıkarken o anın tarihsel anlamına uygun
askerî simgelerin kullanımına önem vermiştir.

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

Diğer sayfaya geçiniz.5

DOĞRU CEVAP: C 



2022-KPSS/GY

19.
 20 - 21. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.6
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 22 - 23. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

22.

23.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 24 - 26. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

24.

25.

26.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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 27 - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

27.

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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31.

32.

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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A, B ve C birer rakam olmak üzere, üç basamaklı    
ABC doğal sayısı iki basamaklı AB doğal sayısına
bölündüğünde kalan 4; iki basamaklı CC doğal sayısına
bölündüğünde bölüm C, kalan B olmaktadır.

 Buna göre,    toplamı kaçtır?

13 16 19 22 25

35.

A) B) C) D) E)

36.

37.

38.

Diğer sayfaya geçiniz.11
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39.

40.

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.12
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43.

44.

Su verirken anlık olarak su ısıtabilen bir su ısıtıcısı
normal, ılık ve sıcak olmak üzere üç ayara sahiptir.
Normal ayarda su verirken ısıtma yapmadığı için enerji
tüketmeyen ısıtıcı, ılık ayarda su verirken her 1 litre su
için 50 birim, sıcak ayarda su verirken her 1 litre su için
60 birim enerji tüketmektedir.

Bu ısıtıcının toplam 30 litre su verdiği ve 1380 birim
enerji tükettiği bir günde, sıcak ayarda verdiği su miktarı
normal ayarda verdiği su miktarının 2 katıdır.

 Buna göre, ısıtıcı bu günde ılık ayarda kaç litre su
vermiştir?

10 12 14 16 18

45.

A) B) C) D) E)

46.

Diğer sayfaya geçiniz.13
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47. 48.

49.

Diğer sayfaya geçiniz.14
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50.
 51 - 53. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

51.

52.

53.

Diğer sayfaya geçiniz.15
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 54 - 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre
birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

54.

55.

56.

Diğer sayfaya geçiniz.16
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Yukarıdaki şekilde BGED ve HCFE dörtgenlerinin
alanları sırasıyla 12 ve 23 birimkaredir.

 Buna göre, GHE üçgeninin alanı kaç birimkaredir?

7 8 9 10 11

57.

A) B) C) D) E)

58.

59.

60.

GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ.

GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ.
17
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1. Bu testte 60 soru vardır.

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

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.18
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.19
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İkdam gazetesinde 25 Temmuz 1908'de yayımlanan bir
haber şu şekildedir: “Bunca zamandan beri beklenilen
mukaddes günün yüce ve unutulmaz sabahı!..
Memleketimize hürriyet, adalet, kardeşlik getiren
mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı... Müslüman,
Hristiyan, Musevi bütün Osmanlıların yüzlerinde görülen
parıltılı hürriyet!”
 
Bu haberin aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerine 
yayımlanmış olduğu söylenebilir?

II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

Vilayet Nizamnamesi’nin yayımlanması

Bab-ı Âli Baskını’nın yapılması

Balkan Savaşı’nın sona ermesi

İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesi

11.

A)

B)

C)

D)

E)

12.

13.

14.

Diğer sayfaya geçiniz.20
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15.

16.

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.21
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20.

21.

22.

Atatürk, “Türk milleti bin yıldan fazladır bu topraklarda
yaşama hakkına sahiptir... Biz kudreti ve görkemi bütün
dünyada, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında tanınan bir
milletiz.” demiştir.

Atatürk’ün bu ifadeleri aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle doğrudan ilgilidir?

Devletçilik Halkçılık Laiklik

Milliyetçilik Cumhuriyetçilik

23.

A) B) C)

D) E)

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.22
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26.

27.

28.

29.

Diğer sayfaya geçiniz.23
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30.

31.

Anadolu'da jeolojik dönemler boyunca yağışlı ve nemli
iklim koşullarına bağlı olarak gür bir bitki örtüsü
gelişmiştir. Bu bitkilerin göl ve bataklık ortamlarda
birikmesi sonucu zamanla zengin kömür yatakları
oluşmuştur. Bunlardan rezerv bakımından en zengin
olanı, linyit yataklarıdır. Soma, Yatağan, Elbistan gibi
linyit yatakları bunlardan bazılarıdır. 

Bu yataklar aşağıdaki jeolojik dönemlerin
hangisinde oluşmuştur?

Prekambriyen Paleozoyik

Mesozoyik Tersiyer

Kuvaterner

32.

33.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.24
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34.

35.

36.

37.

Diğer sayfaya geçiniz.25
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38.

39.

40.

Sanayinin kuruluş yeri seçiminde ham maddeye yakın
olmak önemli unsurlardan biridir. Ancak Türkiye’de ham
maddeye uzak alanlarda, bazı sanayi kollarının geliştiği
dikkati çeker. Bunlardan biri de tekstil sanayisidir.
Nitekim, kimi illerde pamuk yetiştirilmediği hâlde
pamuklu dokuma sanayisi gelişmiştir.

Aşağıdaki illerin hangisinde ticari olarak bu tarım
ürünü yetiştirilmediği hâlde dokuma sanayisi
bulunmaktadır?

Gaziantep Kayseri Antalya

Denizli Aydın

41.

A) B) C)

D) E)

42.

43.

Diğer sayfaya geçiniz.26
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44.

45.

46.

 Siyasi parti üyeliği konusunda bilgi edinmek isteyen
Demir, avukat olan arkadaşı Meryem’e bazı sorular
yöneltiyor. Meryem ise bu soruların hepsine “Hayır!”
yanıtını veriyor.

Buna göre Meryem, Demir’in aşağıdaki sorularından
hangisine verdiği yanıtta yanılmıştır?

Aynı anda birden fazla siyasi parti üyesi olabilir miyim?

19 yaşında lise son sınıf öğrencisiyken siyasi parti
üyesi olabilir miyim?

Bir kamu kurumunda işçi statüsünde çalışırken siyasi
parti üyesi olabilir miyim?

17 yaşında üniversite öğrencisiyken siyasi parti üyesi
olabilir miyim?

Kamu hizmetlerinden yasaklıyken siyasi parti üyesi
olabilir miyim?

47.

48.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.27
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49.

50.

51.

52.

53.

Diğer sayfaya geçiniz.28
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Transilvanya kültürü ve tarihinden ilham alan, ana
karakteri vampir olan, beyaz perdeye de birçok kez
aktarılan kültleşmiş Bram Stoker romanı
aşağıdakilerden hangisidir?

Drakula Usta ile Margarita

Frankenstein Dr. Jekyll ile Bay Hyde

Faust

54.

55.

A) B)

C) D)

E)

56.

57.

58.

59.

60.

GENEL KÜLTÜR TESTİ BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
29
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