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GENEL YETENEK SINAVI ÇÖZÜMLERİ 
1. A, B, C ve E seçeneklerinde kullanılan deyimlerin 

açıklaması cümlede yer almamaktadır. D seçeneğinde 
geçen ‘Gözlerine inanamamak’ deyiminin anlamı; çok 
şaşırmaktır. Bu anlam aynı cümlede geçmektedir.  

(Cevap D)  

2. Nitelik: Bir varlığın, sayılamayan, ölçülemeyen özelliğidir.  

 Nicelik: Varlığın, sayılabilen, ölçülebilen özelliğidir. 

 Buna göre B seçeneğindeki altı çizili sözcük nicelik 
bildirmektedir. Diğer seçeneklerdeki altı çizili sözcükler ise 
nitelik bildirir. 

(Cevap B) 

3. ‘Büyük’ sözcüğü soru kökündeki cümlede mecaz anlamda 
kullanılmıştır. C seçeneğindeki kullanımın dışında ‘büyük’ 
sözcüğü, soru kökündeki kullanımla aynıdır. C seçeneğinde 
‘geniş, ferah’ anlamında; yani gerçek anlamda 
kullanılmıştır. 

(Cevap C) 

4. Soru kökündeki cümlede, çocukların ilerde kazanacakları 
kişiliğin onların anne-babalarının elinde olduğu, görecekleri 
eğitime göre şekillenecekleri anlamı vardır. Aynı anlam A 
seçeneğindeki cümlede de vardır. 

(Cevap A) 

5. Karşılaştırma; iki varlık ya da nesnenin benzer veya farklı 
yönleriyle kıyaslanmasıdır. D seçeneğinin dışındaki 
seçeneklerde karşılaştırma vardır.  

(Cevap D)  

6. Önerinin gerekçesiyle birlikte verildiği cümle D 
seçeneğindeki cümledir.  

 “…..çünkü…..”ifadesi gerekçeyi bildirmektedir. 

(Cevap D)  

7. Nesnellik: Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilen 
ifadelerdir. Öznellik: Doğruluğu ya da yanlışlığı 
kanıtlanamayan; yani kişisel görüş bildiren ifadelerdir.  

(Cevap E)  

8. ll ve lV. cümleler yakın anlamlıdır. Her iki cümlede de az 
bilinenin çok savunulduğu anlamı vardır.  

(Cevap C) 

9. Fakat, ancak, lakin, yalnız bağlaçları bu cümleye uygun 
düşer. ”neyse ki” bağlacı ise anlam bütünlüğü göz önüne 
alındığında uygun değildir. 

(Cevap A) 

10. B seçeneğindeki cümlede koşul anlamı vardır. İyi 
konuşmuş olmanın şartı olarak anlaşılma gösterilmiştir.  

(Cevap B)  

11. “--- rağmen --- sesini çıkarmamıştı” cümlesinde gönülsüzce 
kabullenmek anlamı vardır. 

(Cevap C) 

12. “Ard arda” sözcüğü yanlış yazılmıştır. Doğrusu ‘art arda’ dır. 
Diğer sözcükler doğru yazılmıştır. 

(Cevap C) 

13. Ayraçlara getirilecek noktalama işaretleri doğru olarak E 
seçeneğinde verilmiştir. 

(Cevap E)  

14. l ve V. cümlelerdeki altı çizili sözcükler belirteç (zarf) ; ll ve 
lV. cümlelerdeki altı çizili sözcükler de sıfattır. III. cümledeki 
sözcük ise addır. 

(Cevap C) 

15. “bağırmak” sözcüğü zaten yüksek ses anlamını 
içerdiğinden “yüksek” sözcüğü gereksiz kullanılmıştır.  

(Cevap A) 

16. B seçeneğindeki cümlede özne-yüklem uyuşmazlığı vardır. 
Belgisiz zamir veya belgisiz sıfatların özne olduğu 
cümlelerde yüklem tekil olmalıdır. “Bunalmışlardı” yerine 
“bunalmıştı” olması gerekir. 

(Cevap B) 

 

17. A seçeneğindeki cümlede ekeylem eksikliğinden (kısaydı)  

 B seçeneğinde sözcüğün yanlış kullanılmasından 
(küçümsemek yerine azımsamak) 

 C seçeneğinde virgül eksikliğinden (yabancı, bakanın…)  

 D seçeneğinde “sağlamak” sözcüğünün anlamına uygun 
kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. 

 E seçeneğindeki cümle dil ve anlatım yönünden doğrudur. 

(Cevap E) 

 

18. Verilen parçaya en uygun başlık “Yapıtların Hayatları”dır. 

(Cevap D) 

19. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce C seçeneğinde 
ifade edilmiştir. 

(Cevap C) 

20. A seçeneğindeki ifadeye parçada yer verilmemiştir.  

(Cevap A 

21. Tanık gösterme; sözü edilen konuyla ilgili uzman birinin 
görüşüne parçada yer vermektir. Soruda verilen paragrafta 
tanık göstermeye başvurulmamıştır.  

(Cevap B) 

22. A, B, C ve D  seçeneğindeki ifadeler parçadan 
çıkarılabilecek ifadelerdir. Ancak en geniş kapsamlı ifade E 
seçeneğinde yer alan ifadedir.  

(Cevap E)  

23. Bütün eleştirmenlerin Sait Faik hakkında olumlu görüş 
bildirdikleri bu parçadan çıkarılabilecek bir yargı değildir. 

(Cevap D) 
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24. Parçada tanıtılan kişiyi en iyi betimleyen kelime çifti B 
seçeneğinde verilmiştir.  

(Cevap B) 

25. Bir yazıdaki bütün cümleler aynı konudan söz etmek 
zorundadır. Konunun dışına çıkan cümle anlam akışını 
bozar. Soruda 3. cümle konunun bütünlüğüyle uyuşmadığı 
için anlam akışını bozmuştur.  

(Cevap C) 

26. lV. cümleye kadar yazarın üslubundan söz edilmiştir. lV. 
cümleden itibaren üsluptan söz edilmeyip yeni bir konuya 
geçildiği için ikinci paragrafın lV. cümleyle başlaması uygun 
olur.  

(Cevap C) 

27. Anlam bütünlüğü göz önüne alındığında verilen parçanın B 
seçeneğindeki ifadeyle tamamlanamayacağı görülecektir.  

(Cevap B) 

28. Parçada anlatılan düşünceyi en iyi ifade eden cümle B 
seçeneğinde verilmiştir. 

(Cevap B) 

29. Paragrafta, genç şairlerin yaptığı dil yanlışlarından 
yakınılmaktadır. 

(Cevap E) 

30. Bir yazının giriş cümlesi, şekil ve anlam bakımından 
kendinden önce başka bir cümlenin getirilemeyeceği 
nitelikte olmalıdır. Buna göre C seçeneğindeki cümle giriş 
cümlesi olmaya uygun değildir. 

(Cevap C) 

31. x in en büyük değeri 3k< (2k + 5) olmalı  

 ⇒ k < 5, k = 4 alırız.  

 x = (2k + 5) . 6 + 3k  

 = (2 . 4 + 5) . 6 + 3 . 4  

 = (8 + 5) . 6 + 12  

 = 13 . 6 + 12  

 = 78 + 12  

 = 90 

(Cevap B) 

32. 
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 (Cevap B) 
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(Cevap E) 
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(Cevap C) 

35. 
4x2

5x5

2

2
−

−

 = 16x–4 ⇒ 25x–5 –2x+4  

 = 24x–16 ⇒ 23x–1 = 24x–16  

 ⇒ 3x – 1 = 4x – 16  

 ⇒ 15 = x 

(Cevap E) 

36. 4∆a = 4 – a + 2.4.a = 11  

 ⇒ 4 + 7a = 11 ⇒ 7a = 7 ⇒ a = 1 

(Cevap C) 

37. 4 . 3 3  – 5 3  = a . 7 3   

 ⇒ 12 37.a353 =−   

 7 37.a3 =  ise a = 1 

(Cevap C) 

38. 
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(Cevap A) 

39. Tavşan (T), kaz (K)  

 

 4 . T + 2K = 94 
–2 / T + K = 29 

2T = 36 
T = 18 

+ 

 
 ⇒ 18 + K = 29  

 K = 11 

(Cevap C) 

 

40. Hikaye (H), Roman (R) olsun. 

 H + R = 84  

 H – 
2

R
R

3

H
−=   

 
⇒ 

2

R

3

H2
=  ⇒ 

4H = 3R 
 ↓        ↓ 
 3k      4k 

3k + 4k = 84 ⇒ 

7k = 84 

k = 12 

R = 4k = 4.12 

R = 48 

 (Cevap E) 
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41. Maliyeti 100 YTL alalım.  

 Etiket fiyatı % 40 fazlası ise 140 YTL → etiket fiyatıdır.  

 140 – 
100

20.140
 = 112 YTL satış fiyatıdır.  

 % 12 kâr elde edilir. 

(Cevap D) 

 

42. 9
11

x...xx 1121
=

+++
 

3

yyy 321 ++
 = 23  

 

 

  

 x 1 + x2 + … + x11 = 99 

+ y 1 + y2 + y3 + 69 

a1 + a2 + … a14 = 168  

y1 + y2 + y3 = 69 

yeni aritmetik orta ⇒ 
14

aaa 1421 +++ …

 = 
14

168
  

= 12 olur.  

12 – 9 = 3 artar. 

 (Cevap C) 
 

43. 53 – 19= 34  

 

 34 

17 

2 çocuklar 17 yaşındadır. 

  
 3 yıl sonra 

 

 Baba 
53 + 3 

56 – 40 = 16 

Çocuklar 

34 +2.3 

 

 (Cevap D) 
 

44. Toplamın en az olması için sayıların negatif ve yüzler 
basamağından itibaren en büyük rakamların seçilmesi 
gerekir. 

 1. bas. = 9 2.sayı = 8 3. sayı = 7 

 En küçük istenildiği için sayı negatif alınmalıdır. 

-987 alınırsa sayılar farklı olmadığı için üç sayıda aynı 
alınır.  

(-987)+(-987)+(-987) 

= -2961 

(Cevap A) 

45. –1 ≤ 
3

x6−
 ≤ 1 ⇒ –3 ≤ 6 – x ≤ 3 

  ⇒ –9 ≤ –x ≤ –3  

 ⇒ 9 ≥ x ≥ 3 ((–) ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir.)  

 Ç= {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

(Cevap B) 

 

46. İlk 5 çekim kırmızı varsayılır, sonraki 7 çekim mavi 
varsayılırsa 13. çekim kesinlikle sarı olacaktır. 

(Cevap D) 

47. M = 
4

15

3

8

2

7
+−   

 K = 
4

1

3

1

2

1
+−   

 M + K = 
4

16

3

9

2

8
+−   

 ⇒ M + K = 4 – 3 + 4  

 ⇒ M + K = 5 

 (Cevap D) 
 

48. y = 2z ⇒ 3x = 2y = 2 . (2z) = 4z  

                      ↓        ↓                      ↓ 

                      4k     6k    3k 

 ⇒ x + y + z = 4k + 6k + 3k = 13k  

 k = –1 için –13 en büyük değerdir. 

(Cevap B) 
 

 

49. f = 
1200

t.n.A
 ⇒ 

1200

6.n.120

100

20.120
=   

 n = 40 

(Cevap E) 

50.  100a 

100b 

120a 

120b 

 

 100a x 100b = 10 000a.b      120a.120b = 14400a.b  

 % 44 artmıştır. 

(Cevap E) 
 

51.  A 

B 

D E 

F G C 

x x 

8–x  

 

 
∆

AED ∼

∆

ABC   

 
212

1

61

x

8

x8

BC

ED

h

h
=

−
⇒=    

 16–2x = x   

 3x = 16 x = 
3

16
  

 Ç(DEFG) → 4x = 
3

64

3

16.4
=  

(Cevap A) 

+ 
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52.  A 

B 

D E 

C 

G 
3 4 

10 

5 
6 8 

5 5

10 

AG = 10 br 

 

 (Cevap D) 

53.  x = 0 ⇒ y = 1  A(0, 1)  

 y = 0 ⇒ x = –2 B(–2, 0)  

 A
2

1.2
)AOB( =

∆

 = 1 br2 

(Cevap E) 

54.  A D 

B C 

F 

E 

L 
O2 O1 

O3 

G IL 

T 

1 

1 

1 

1 1 

1 

2+ 3  

1 2 1 

1 

 

 (T 32 OO
∆

) ninde O3T = 3  br  

 Çevre (ABCD) = 2.4 + 2 . (2+ 3 )  

 = 12 + 2 3  

(Cevap C) 

55. Koninin hacmi V = 
3

h.r. 2
π

 tür.  

 ⇒ V = 
3

5.3. 2
π

 = 15π br3 

(Cevap B) 
 

56. x için 

50 gr da               25 şeker 

30 gr da                       x 

x = 15 

y için 

50 gr da              20 gr şeker 

30 da                            x 

x = 12 gr 

 60 gr karışımın 27 gramı şekerdir ⇒  

 60 da                       27 ise 

 100 de                      x  

 x = 
60

27.100
 = 45 

 (Cevap E) 

57. Grafiğe göre 

 * 50 gr x maddesi 25 gr su, 25 gr şeker ihtiva eder. 

 * 30 gr y maddesi 18 gr su, 12 gr şeker ihtiva eder. 

 Eğer karışımdan α gram su buharlaştırıldığında karışımın 
şeker yüzdesi 50 olduğuna göre, 

 
100

50
50%

a80

gr37

gr30gr50

gr12gr25
==

−
=

α−+

+
 

 37 = 
2

1
 x (80 – α) = 40 – 

2

α
 

 
2

α
 = 3 ⇒ α = 6 gr bulunur. 

(Cevap D) 
 

 

 

58. 20 gr x maddesi 10 gr şeker içerir. 

 10 gr y maddesi 4 gr şeker içerir. 

 x–y karışımına α gram şeker ilavesi yapalım: 

 
100

70
70%

1020

410
==

α++

α++
 

 = 
10

7

30

14
=

α+

α+
 

 180 + 6α = 140 + 10α 

 40 = 4α ⇒ α = 10 gr bulunur. 

(Cevap C) 
 

 

 

59. 2
10

20

BHız

A
Hız

10km/sa
3

30

BHız

20km/sa
2

40

A
Hız

==⇒










==

==

 

(Cevap A) 
 

 

60.  YOL = HIZ . ZAMAN 

 t = 6 saat iken: YOLA = HIZA . ZAMANA = 40 . 6 = 240 

 t = 6 saat iken: YOLB = HIZB . ZAMANB = 30 . 6 = 180 

                = 60 km 

(Cevap B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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GENEL KÜLTÜR SINAVI ÇÖZÜMLERİ 
1. Buyruk→Bakan 

 Tudun→Vali 

 Subaşı→Ordu Komutanı 

 Yargucu →Yargıç,Hakim 

 Oguş →Aile 

(Cevap B) 

2. Hareketli harf sistemini Uygurlar bulmuştur. Bu yöntemle 
kitaplar bastılar. Araştırmacılar matbaanın ilk olarak 
Uygurlar tarafından kullanıldığı konusunda ittifak halindedir. 

(Cevap C) 

3. I. Oğuz Kağan Destanı → Hunlar 

 ll.Manas Destan → Kırgızlar 

 lll.Battal Gazi Destanı → Anadolu Selçukları 

(Cevap C) 

4. Kayseri, Konya, Niğde ve Sivas Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin hakim olduğu şehirlerdir. Fakat Edirne hiçbir 
zaman Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı olmamıştır. 
Edirne Osmanlı devleti döneminde 1362 yılında fethedilerek 
Türk topraklarına katılmıştır.  

(Cevap C) 

5. I. Çiftbozan: Örfi bir vergidir. Toprağını mazeretsiz 
olarak terk eden veya üç yıl arka arkaya boş bırakan 
kimselerden alınırdı. II. Öşür: Müslümanlardan alınan şer’i 
bir vergidir. Arazi ve üründen onda bir oranında alınırdı. 
Toprağın verimine göre yükseltilebilirdi. III. Cizye: 
Gayrimüslimlerden ödediği şer’i bir vergidir. Sağlıklı 
erkeklerden alınan bu vergi askerlik yapmamaları 
karşılığında alınırdı. IV.  Ağnam: Örfi bir vergidir. Hayvan 
vergisidir.  

(Cevap B) 

6. Soruda belirtilen; 

 I. Dirlikleri dağıtmak  

 II. Ferman ve Beratlara padişahın tuğrasını çekmek 
Verilen doğru bilgilerdir. 

 III’ de ise “İhtiyaç duyulduğunda divan toplantılarına 
katılmak” doğru değildir. Nişancı Divan’ın daimi üyelerinden 
biridir ve bütün divan toplantılarına katılır. 

(Cevap C) 

7. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması → II. Mahmut döneminde 

 Nizamı Cedit Ordusu’nun kurulması → III. Selim 
döneminde 

 Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun kurulması → 
II. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir. Bu ordu yeniçeri 
ocağının kaldırılması üzerine kurulmuştur. 

(Cevap D) 

8. Islahat fermanında (1856) sadece gayri müslimlere yeni 
haklar tanınmıştır. Islahat fermanı ile gayri Müslimlerin 
devlet memuru olabilmeleri, sivil ve askeri okullara 

girebilmeleri hükme bağlandı. Ayrıca kendi aralarındaki 
miras davalarına patrikhanelerin bakabileceği belirtildi. 
Gayri Müslimlere Meclis-i Valâ’ya katılma hakkı sağlandı. 

(Cevap E) 

9. I. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile Balkan 
devletleri arasında 1913’te Londra Antlaşması imzalandı. 
Osmanlı Devleti Midye-Enes hattının batısında kalan 
toprakları kaybetti. Londra Antlaşmasında yapılan paylaşım 
Balkan devletlerini memnun etmemişti. Balkan devletler 
arasında yaşanan gerginlik II. Balkan Savaşı’nın 
başlamasına neden oldu. 

(Cevap B) 

10. On dört gün süren Erzurum Kongresi’nde Sivas 
Kongresi’ne katılmak üzere dokuz kişilik heyeti temsiliye 
seçildi. Başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk getirildi. 

(Cevap C) 

11. Ermenilerle savaş 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü 
Antlaşması ile sona erdi. Bu antlaşma TBMM’nin uluslar 
arası alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. Dolayısıyla I. 
ve II. maddeler doğrudur. Doğu sınırımız 13 Ekim 1921’de 
imzalanan Kars Antlaşması’yla kesin olarak belirlenmiştir. 
III nolu madde yanlıştır. 

(Cevap C) 

12. TBMM kendisine karşı çıkan isyanlara karşı Hiyanet-i 
Vataniye (Vatana İhanet) kanunu çıkartmış ve bu İstiklal 
Mahkemeleri vasıtasıyla uygulanmıştır. Takrir-i Sükun 
Kanunu (Huzur ve Güvenliği Sağlama Kanunu) ise Şeyh 
Sait ayaklanması üzerine 4 Mart 1925 tarihinde 
çıkarılmıştır. 

(Cevap E) 

13. I. Amasya Görüşmeleri: 20-22 Ekim 1919 

 II. TBMM’nin açılması: 23 Nisan 1920 

 III. Londra Konferansı: 23 Şubat – 12 Mart 1921 

(Cevap A) 

14. Sözü edilen gelişmeler Kütahya Eskişehir Savaşları 
sonucunda (10-24 Temmuz 1921) Yunan Kuvvetlerinin 
ilerlemesi ve ordumuzun Sakarya Irmağı’nın doğusuna 
çekilmesi üzerine yaşanmıştır. Bunun üzerine TBMM’nin 
tüm yetkilerini Başkomutanlık Yasası ile (5 Ağustos 1921) 
Mustafa Kemal’e devretmiştir. Mustafa Kemal Paşa 
komutan olduktan sonra ordumuzun silah, giyecek, 
cephane ve taşıt gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalif-i 
Milliye (Milli Vergi Emirleri)’yi yayınlattı. 

(Cevap E) 

15. 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi)’ında meclisin olağanüstü 
şartlarda hızlı ve etkin kararlar alabilmesi amacıyla güçler 
birliği ilkesi benimsenmiş; yasama, yürütme ve yargı 
güçlerinin hepsi TBMM’de toplanmıştır. 

(Cevap E) 
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16. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda (11 Ekim 1922) “Yunan 
kuvvetleri Meriç Nehri’ne kadar Doğu Trakya’yı 15 gün 
içinde boşaltacaktır.” Maddesiyle Doğu Trakya savaş 
yapılmadan kurtarılmıştır. 

(Cevap D) 

17 23 Şubat – 12 Mart 1921 Londra Konferansı’na TBMM’nin 
katılması ve itilaf devletleriyle müzakerelerde bulunması, 
itilaf devletlerinin TBMM’yi hukuken tanıdıklarını gösterir. 

(Cevap D) 

18. Soruda belirtilen maddelerden  

 I. İşgaller karşı silahla karşı koymaları 

 II. İç ayaklanmaları bastırmaları 

 Kuvayi Milliye ile ilgili doğru bilgilerdir. 

 Fakat III.’de belirtilen şekilde Kuvayi Milliye güçlerinin 
tamamı düzenli orduya katılmamış bazıları isyan etmiştir. 
(Örnek Çerkez Ethem Ayaklanması) 

(Cevap C) 

19. I. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü: 17 Şubat 1926 

 II. Halifeliğin Kaldırılması: 3 Mart 1924 

 III. Soyadı Kanunu’nun kabulü: 21 Haziran 1934 

(Cevap B) 

20. Yukarıda verilen gelişmelerden üçü de “laiklik” ilkesiyle 
doğrudan ilişkilidir. Bu üç gelişmenin amacı da devlet ve 
toplum kurumlarının laikleştirilmesidir. 

(Cevap E) 

21. Paragrafta vurgulanan düşünce milli egemenliktir. Milli 
egemenlik ise Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçiliğin temelini 
oluşturur. Paragrafta laiklik ve devletçilik ilkelerinden 
bahsedilmemiştir. 

(Cevap A) 

22. 1934 yılında çıkarılan kanunla toplum içinde ayrıcalık 
belirten ağa, molla, efendi, bey, paşa, hazretleri, zade gibi 
ünvanlar kaldırıldı. Halkçılığın temeli halkın yönetimi, 
demokrasi, halkın eşitliği, hiçbir kişi ve zümreye ayrıcalık 
tanınmamasıdır. Dolaylısıyla yalnızca halkçılıkla ilkesi ile 
ilgilidir. 

(Cevap A) 

23. Aşar vergisi ürün üzerinden alınan bir vergiydi. Köylü bu 
verginin altında ezilmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti cesur bir 
kararla 17 Şubat 1925’te aşar vergisini kaldırdı. Böylece 
tarımsal gelişme için uygun bir ortam hazırlanmış oldu. 
Çiftçiye kredi veren Ziraat Bankası’nın güçlendirilmesi de 
tarımı geliştirdi. Etibank ise yer altı kaynaklarını işletmek 
amacıyla kuruldu. 

(Cevap B) 

24. İstanbul Üniversitesi Osmanlı dönemindeki Dar’ül Fünun 
(Fenler Evi)’nin yerine kurulmuştur.  

(Cevap B) 

25. Soruda toplumsal alandaki eşitsizliklerden 
bahsedilmektedir. Medeni Kanun ile özellikle kadın erkek 
eşitliğinin bütün alanlarda sağlanması ve kadınlar aleyhine 
olan eşitsizlikler giderilmiştir. Soyadı Kanunu kişilerin devlet 
ile olan ilişkilerinde karışıklıkların engellenmesi için 
çıkartılmıştır. Ölçü ve takvim alanındaki değişiklik ise batılı 
devletlerle olan ilişkileri geliştirmek ve aradaki uyumu 
sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

(Cevap A) 

26. Atatürk (Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı) dönemi 
1923 – 1938 yıllarını içine alır.  

 Balkan Antantı → 1934 

 Milletler Cemiyeti’ne üye olunması → 1932 

 II. Dünya Savaşı → 1939-1945 

(Cevap D) 

27. Soru öncülünde verilen her üç gelişme de cumhuriyet 
rejimine karşı yapılan saldırı niteliği taşır. Menemen olayı 
ve Şeyh Sait ayaklanması cumhuriyet rejimine karşı 
doğrudan ayaklanma girişimidir. Mustafa Kemal’e suikast 
girişimiyse Mustafa Kemal’in şahsında cumhuriyet rejimini 
içlerine sindiremeyen kesimlerin düzenlediği bir girişimdir. 

(Cevap E) 

28. Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. 

 Saltanatın kaldırılması → 1 Kasım 1922 

 Ankara’nın başkent oluşu → 13 Ekim 1923 

 Halifeliğin kaldırılması → 3 Mart 1924 

 Londra Konferansı → 23 Şubat – 12 Mart 1921 

 Lozan Antlaşması → 24 Temmuz 1923 

(Cevap C) 

29. 9 Temmuz 1937’de İran’ın başkenti Tahran’daki Sadabat 
Sarayı’nda Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 
Sadabat Paktı imzalanmıştır. 

(Cevap A) 

30. Atatürk döneminde Musul sorunu Ankara Antlaşması ile 
Türkiye’nin aleyhine çözümlenmiştir. Boğazlar sorunu 1936 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle Türkiye lehine 
çözümlenmiştir. Hatay sorunu ise Türkiye lehine 
çözümlenmesine rağmen (1939) Atatürk döneminde 
gerçekleşmemiştir. 

(Cevap C) 

 

 

 

 

31. Verilen şekillerden I. Delta, II.si Haliç’tir. Haliç’in 
oluşabilmesi için gel-git olayının güçlü olması gerekir. 
Karadeniz kıyılarında gel-git güçlü bir şekilde 
olamadığından haliç gelişememiştir. 

(Cevap C) 
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32. Ülkemizde ilkbahar mevsimi ile sıcaklıklar yükselmeye bu 
da karların erimesine neden olur. Kar erimeleri ve yağışın 
artması ile toprak giderek daha çok suya doygun hale gelir. 
Böylece kütlesel kayma hareketi olan heyelanlar oluşur. 

(Cevap D) 

33. Karadeniz Bölgesi’nde yağış miktarı diğer bölgelerimizden 
daha fazladır. Bu nedenle toprak daha fazla yıkanmakta, bu 
da topraktaki tuz ve kireç oranının düşük olmasına yol 
açmaktadır. 

(Cevap B) 

34. İki boylam arasındaki zaman farkı 4 dk’dır. İstanbul’dan 44 

dakika ileri olan merkezin boylamını bulmak için 
4

44

′

′
 

işlemini yaparız. Sonuç 11 boylam farkıdır. Zaman 44 
dakika ileri dendiği için İstanbul’un boylamından 11° daha 
doğuya gitmek gerekir. Bu durumda 29° + 11° = 41° Doğu 
Boylamını buluruz.  

 Saati 12 dakika geri alan merkez için de 
4

21

′

′
 işlemini 

yapar, boylam farkını buluruz. Boylam farkı 3°’dir. 12 
dakika İstanbul’un saatinden geri olduğu için batıya gitmek 
gerekir. Böylece 29° - 3° - 26° Doğu Boylamını buluruz. 
Sonuç 41° - 26° Doğu Boylamlarıdır. 

(Cevap A) 

35. Yüzey şekilleri en sade olan bölgemiz Marmara Bölgesi’dir. 
Bu nedenle en fazla ekili-dikili arazi oranına bu bölgemiz 
sahiptir. Karadeniz Bölgesi’nin yüzey şekilleri engebeli ve 
dağlık bir yapıda olduğundan ekili-dikili arazinin oranı azdır. 

(Cevap C) 

36. Erzurum ve Van Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alırlar. 
Karasal iklim her iki kentte de hüküm sürer. Bu nedenle 
sıcaklık ortalamaları bakımından birbirlerine yakın özellikler 
gösterirler. Diğer şıklarda verilen kentlerden Rize, Mersin, 
İzmir, Antalya deniz kenarında, Konya, Malatya, Afyon kara 
içinde yer alırlar. 

(Cevap E) 

37. I ile gösterilen yerde en çok çay üretilmektedir. Üretim oranı 
% 100’dür.  

 II ile gösterilen yerde en çok muz üretilir. Üretim oranı % 
100’dür.  

 III ile gösterilen yerde en çok incir üretilir. Üretim oranı % 
80’i bulmaktadır. 

(Cevap A) 
 

38. En yoğun ticari ilişki içerisinde olduğumuz ülke Almanya’dır. 

(Cevap E) 

39. Zeytin Akdeniz ikliminin karakteristik ve tanıtıcı ürünüdür. 
Zeytinin bu bölgede yetişmesi Akdeniz ikliminin etkili 
olduğunu kanıtlamaktadır. 

(Cevap B) 

40. Grafik incelendiğinde tüketim miktarının sürekli artmadığı, 
1991’de azaldığı görülür. 

(Cevap E) 

41. Ekim alanı az olduğu halde üretimi % 94 olan şekerpancarı 
en fazla verimin alındığı endüstri bitkisidir. Buna karşın 
pamuğun ekim oranı % 43, üretim oranı ise % 3’tür. Bu 
durumda verimin en az olduğu ürün de pamuktur. 

(Cevap D) 

42.   işareti ile taralı bölgede tiftik keçisi 

   işareti ile taralı alanda ise kıl keçisinin dağılışı 
gösterilmiştir. 

(Cevap B) 

43. Demir-çelik endüstrisinin sayısı diğerlerinden daha azdır. 

(Cevap D) 
 

44. Erzurum-Kars platosunda yaz yağışları fazladır. Ayrıca 
yükselti fazla, yazlar serindir. Bu nedenle söz konusu tarım 
ürünü burada daha rahat yetişme imkanı bulabilir. 

(Cevap C) 

45. Yüzölçümü en küçük olan bölgedeki yoğunluk en fazla olur. 
Alan genişledikçe km2’ye düşen insan sayısı azalır. 
Yoğunluğun en fazla olduğu I. bölgenin yüzölçümü en 
küçüktür. III. bölgedeki yoğunluk II’den fazladır. Bu nedenle 
yüzölçümü II. bölgeye göre daha küçüktür. Yüzölçümün en 
geniş olduğu bölge yoğunluğun en az olduğu II. bölgedir. 
Buna göre sıralama I - III - II şeklinde olmalıdır. 

(Cevap D) 

46. Yerşekillerinin dağlık ve engebeli olması kırsal 
yerleşmelerin dağınık bir yapıya sahip olmasında temel 
etkendir. 

(Cevap D) 

47. Taşkömürü yalnız Zonguldak havzasında (% 100’ü) 
çıkarılmaktadır. Rezervin en fazla olduğu maden ise Bor 
mineralleridir. 

(Cevap B) 

48. Türkiye’de göçe katılan nüfus daha çok 15-64 yaş 
arasındaki aktif nüfustur. İşsizlik, erkek nüfusun fazlalığı, 
kırsal nüfusun daha çok göçe katılması, Türkiye’de göç 
eden nüfusun özellikleri arasındadır. 

(Cevap D) 

49. Anayasa, anayasa değişikliklerinin onaylama yetkisini 
cumhurbaşkanı ile halk arasında paylaştırmıştır. Buna göre 
cumhurbaşkanı beşte üç veya daha fazla ama üçte ikiden 
az oyla kabul edilmiş anayasa değişikliğini meclise iade 
etmek veya halk oyuna sunmak zorundadır. Diğer yandan 
en az üçte iki oyla kabul edilmiş ise meclise iade 
edebileceği gibi halk oyuna sunmaya veya onaylamaya da 
yetkilidir. 

(Cevap E) 
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50. Anayasa kanun biçiminde yapılan bazı yasama işlemlerini 
özel bir hukuki statüye tabi tutmuştur. Bunlardan Bütçe 
Kanunu ve iç tüzük değişikliklerinde Cumhurbaşkanının 
veto yetkisinin, olmaması önem arzetmektedir. 
Cumhurbaşkanı Bütçe Kanunu ile iç tüzük değişikliklerini bir 
kez daha görüşülmek üzere meclise iade edemez. 

(Cevap E) 

51. Anayasa md. 90’a göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalar hakkında Anayasaya aykırılık 
iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

(Cevap C) 

52. İdarenin idare hukuku, kural ve ilkelerine tabi olan 
sözleşmelerine idare sözleşmeler denir. Bunlardan en 
yaygın olarak görüleni ise bir kamu hizmetinin bir özel 
kişiye kurdurulması ve işletilmesini sağlayan kamu hizmeti 
imtiyaz sözleşmeleridir. Bu sözleşmelerde idare, bir özel 
kişiye imtiyaz vermekte ve bir kamu hizmetini bir özel kişiye 
gördürmektedir. 

(Cevap D) 

53. Hukuk kurallarının yaptırımı genellikle o hukuk kuralını 
koymuş olan yetkili makam tarafından önceden belirtilmiştir. 
Bunlar; ceza, cibr-i icra, tazminat, hükümsüzlük ve iptaldir. 
Bunlardan “cebri icra”; bir kimseyi o hukuk kuralının emrini 
yerine getirmeye zorlama biçiminde ortaya çıkar. 

(Cevap C) 
 

54. Kamu tüzel kişiliği kanunla veya kanunun açıkça verdiği bir 
yetkiye dayanılarak kurulur. Bazı kamu tüzel kişileri 
doğrudan Anayasada düzenlenmiştir. Mahalli idareler, 
kamu tüzel kişiliğine sahip olma niteliklerini doğrudan 
Anayasadan alırken, hizmet yerinden yönetim 
kuruluşlarının bazıları Anayasada düzenlenmiştir. Kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bazıları da 
doğrudan anayasada düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasa 
kanun koyucuya da diğer hizmet yerinden yönetim, 
kuruluşlarını oluşturma ve onlara kamu tüzel kişiliği verme 
yetkisi tanımaktadır. (Günday, s.67) 

(Cevap C) 
 

55. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna tanınmıştır. 
Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin tüzük çıkarma yetkisi 
yoktur. Ancak bakanlar kurulunca hazırlanan tüzük 
tasarılarının Danıştay’ın incelemesinden geçirilmesi 
zorunludur. 

(Cevap B) 

56. Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri şöyledir; 

 Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu üyelerini seçmek 

 Dolayısıyla Yargıtay üyelerinin seçimi bunların arasında 
yoktur. 

(Cevap E) 

57. Anayasamızda Sayıştay yargı bölümünde düzenlenmiş, 
ancak yüksek mahkemeler arasında sayılmamıştır. 

(Cevap C) 
 

58. 17 Aralık 2004’te Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa 
Konseyi Zirve Toplantısında ülkemiz ile üyelik 
müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlaması 
kararlaştırılmıştır. 

(Cevap B) 

59. Türkiye’nin demografik yapısı yıllar itibariyle incelendiğinde, 
aşağıdaki özellikler dikkat çekmektedir: 

» Nüfus miktarı hızlı bir şekilde artmaktadır. 

» Genç nüfus yaşlı nüfustan daha fazladır. 

» Erkek nüfus kadın nüfustan fazladır. 

» Nüfusun eğitim düzeyi sürekli yükselmektedir. 

» Ortalama insan ömrü uzama eğilimindedir. 

» Kentsel nüfus giderek artmaktadır.  

» Yoğun iç ve dış göçler yaşanmaktadır. 

 D seçeneğindeki “Ortalama insan ömrü kısalmaktadır.” 
ifadesinin aksine, ülkemizde ortalama insan ömrü 
uzamaktadır.  

(Cevap D) 
 

60. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrelenmiş olmasına ve 
zengin iç su kaynaklarına rağmen, tarım sektöründe su 
ürünleri üretimi seçenekler arasında en az paya sahiptir. 

(Cevap D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


