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GENEL YETENEK SINAVI ÇÖZÜMLERİ 
1. Verilen cümlelerde kullanılan deyimlere dikkat edecek 

olursak A’da “göz kulak olmak” korumaya çalışmak; B’de 
“mürekkebi kurumadan”  bir şeyin yazılmasından çok kısa 
bir süre sonra; C’de “mekik dokumak” iki yer arasında 
sürekli gelip gitmek E’de “kafası kazan gibi olmak” zihni 
yorulmak anlamına gelmektedir. D seçeneğinde verilen 
“nefes aldırmadan” deyimi ise dinlenmesine fırsat 
vermemek, ara vermemek anlamını taşımaktadır. 

(Cevap D) 
2. Bu sözde anahtar kavram “anavatan” sözcüğüdür. Bu 

sözcük olimpiyatların ilk kez yapıldığı yeri çağrıştırmaktadır. 

(Cevap D) 

3. E seçeneğindeki cümlede geçen “yol” sözcüğü, soru 
kökündeki açıklamaya uygun olarak kullanılmıştır. “Yöntem” 
anlamıyla kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.  

(Cevap E) 
4. “Can bostanda bitmez.”, insan canının değerini bilmeli; 

“Can canın yoldaşıdır.”, insan insana gereklidir; “Can 
candan tatlıdır.”, insanın kendi canı başkalarınınkinden 
tatlıdır; “Canı cana ölçmeli.”, kendinize yapılmasını 
istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayınız.; “Can 
cümleden azizdir.”, insanın kendisi herkesten önce gelir 
anlamına gelmektedir. Buna göre de III. ve V. cümleler 
yakın anlamlıdır. 

(Cevap C) 
5. Okşadıkça başım dönerdi / Bir mutluluk yayılırdı kanıma 

dizelerinde koşul-sonuç ilişkisi söz konusudur. Başının 
dönmesi ve kanına bir mutluluğun yayılması bir koşula 
bağlanmıştır. 

(Cevap C) 
6. Bu tip sorularda genellikle soru kökü yanlış ya da eksik 

anlaşıldığı için doğru cevaba ulaşılamamaktadır. Bu soru 
tipinde, numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin 
yapılış sebebiyle birlikte verildiğine bakmalıyız. Cümleler 
birbirinden bağımsız düşünülmeli, çünkü kendisinden 
önceki ya da sonraki cümlenin gerekçesi sorulmuyor. Buna 
göre gerekçeli yargı II. cümlede vardır.  

(Cevap B) 

7. “Tabu” bu cümlede eleştirilmesi, değiştirilmesi olanaksız ve 
kalıplaşmış düşünce anlamında kullanılmıştır. 

(Cevap C) 
8. D seçeneğine dikkat edecek olursak “geçenlerde bu son 

olur diye düşünmüştüm” ifadesinden eylemin en az iki kez 
yapıldığını, “ama dün onu elinde dosyalarla görünce 
yanıldığımı anladım” ifadesinden de bu eylemin bir kez 
daha gerçekleştiğini anlıyoruz. 

(Cevap D) 

 

9. Anlatım ifadesiyle kastedilen eserin dil özellikleridir. V. 
cümlede “iç sesler” ve “diyaloglar” üzerinde duruluyor. 
Bunlar tanıtılan kitabın dil özellikleriyle ilgilidir. 

(Cevap E) 

10. Soru kökündeki cümlede, dinleyicinin söylenenleri iyi 
anlamış olmasını sağlamak vurgulanmıştır. Aynı anlam D 
seçeneğindeki cümlede vardır.  

(Cevap D) 
11. A seçeneğine Son kötü günleri yaşıyoruz belki  / İlk güzel 

günleri de yaşarız belki dizelerinden, B seçeneğine ilk 
dizeden, D ve E seçeneklerine son dizelerden 
ulaşılmaktadır.  

(Cevap C) 

 

12. Cümlede mutluluğu “şimdi”de yani içinde bulunduğumuz 
anda aramamız gerektiği anlatılmaktadır. 

(Cevap E) 

13. “şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır. D seçeneğinde 
sözcüğe bitişik yazılmıştır. 

(Cevap D) 
14. Alıntı cümleler tırnak içine alınır. Alıntı cümlede iki 

tamamlanmış yargı bulunmaktadır, temel cümle de 
tamamlanmıştır. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta 
işareti getirilir. 

(Cevap A) 
15. B’de “borç”, C’de “git(mek)” , D’de “cep”, E’de “mizaç” 

sözcüklerinde açıklamaya uygun ses olayı (ünsüz 
yumuşaması) gerçekleşmiştir. A seçeneğindeki “dik” 
sözcüğünde “k” ünsüzü değişmemiştir. 

(Cevap A) 
16. A ve C seçenekleri tamamlandığında eylemin gelecekte 

gerçekleşeceği, B ve D seçenekleri tamamlandığında 
eylemin geçmişte gerçekleştiği, E seçeneği bu sözcükle 
tamamlandığında eylemin şimdi, şu an gerçekleştiği anlamı 
çıkmaktadır. 

(Cevap E) 
17. B seçeneğinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım 

bozukluğu yapılmıştır. Birinci cümlenin öznesi “sağlam bir 
gerçekçilik” sözü, ikinci cümlenin de öznesi olarak 
kullanılmıştır. İkinci cümleye “eserleri” öznesi getirilmelidir. 

(Cevap B) 
18. Soruya cevap verelim. 

― O çok sevdiğim sonbaharın bir diğer adı hazandı. 
 Buna göre cevabımız yüklem olmaktadır. 

(Cevap C) 

19. II. cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu yapılmıştır. Çünkü anı zaten geçmişe 
aittir. 

(Cevap B) 
20.  Hitaplardan sonra virgül (,) kullanıldığı için birinci 

paranteze virgül gelmelidir. “Ama, fakat, çünkü…” 
bağlaçlarında önce noktalı virgül (;) kullanılır. Bitmiş 
cümlenin sonunda nokta (.) kullanılır. Son cümle, soru 
cümlesi olduğu için soru işareti (?) kullanılmalıdır.  

(Cevap E) 



2 YEDİİKLİM KPSS DERGİSİ  

w
w
w
.y
ed

iik
lim

.n
et
 

21. B seçeneğinde tamlayan eki eksikliğinden kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu yapılmıştır. Cümle, “Kar kalınlığının şehir 
merkezinde iki metreyi bulduğu söyleniyor.” olmalıydı. 

(Cevap B) 

 

22. I. , II. ve IV. cümleler bir paragrafın ilk cümlesi olamaz. V. 
ile I. , III. cümle ile II. cümle arasında bir anlam ilişkisi 
olduğu açıktır. Buna göre doğru sıralama: V-I-III-II-IV 
olmalıdır. 

(Cevap C) 

23.  IV. cümleye kadar kravattan söz edilmiştir. IV. cümleden 
itibaren ise süsten söz edilmeye başlanmıştır. Bir 
paragrafta bütün cümlelerin aynı konudan söz etmesi 
gerekir. Oysa III.cümleden başlanarak yeni bir konudan söz 
edilmeye başlanmıştır.  

(Cevap C) 

24. A seçeneğinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan 
bir anlatım yapılmıştır. “yaşama” ve “hayatta kalma” 
ifadeleri birbirlerinin anlamlarını içermektedir. 

(Cevap A) 

25. Paragrafta geçen “Ama kalemler tamamen özgür olamadığı 
için bu eserler yazarların aklından kağıda geçemez.” ifadesi 
yazarların kendilerini baskı altında hissettiklerini anlatmış 
oluyor. 

(Cevap B) 

26. A seçeneğine, “Hikayeci aşık olayları anlatırken kendi jest 
ve mimikleriyle hikayeyi süslemenin ötesinde…”; B 
seçeneğine, “…saz çalmayı bilmeyen meddahların da bu 
şiirleri makamla söyledikleri ve müzik öğesini bu yolla 
kullandıkları bilinmektedir.”; C seçeneğine, “Bu aksiyonun 
içerisinde müzik öğesi de önemli yer tutmaktadır.” E 
seçeneğine ise yine “…saz çalmayı bilmeyen meddahların 
da bu şiirleri makamla söyledikleri ve müzik öğesini bu yolla 
kullandıkları bilinmektedir.” Yargılarından ulaşabiliyoruz. 
Paragrafta, D seçeneğine ulaşabileceğimiz bir ifade yer 
almamaktadır. 

(Cevap D) 

27. Paragrafta, gerçekleştiremediğimiz birtakım düşüncelerin 
daha önce başkalarıyla paylaşmış olmamızla ilgili olduğu 
vurgulanmaktadır. 

(Cevap A) 
28. “Karanlıkta ve yağmurda geçen saatler boyunca neler 

olabileceğini önceden görebiliyordu.” cümlesinden 
önsezilerinin güçlü olduğunu; “Bütün hafta sonu bekler, 
kendini bahanelerle güçlendirir, meraktan hastalanır, ya 
telefon çalarsa diye asla evden ayrılmazdı.” cümlesinden 
sabırlı, kuşkucu olduğunu; “şaşkın, ne yapacağını bilmeden 
işe gider…” ifadesinden karasız olduğunu çıkarıyoruz. 
Parçada kişinin tez canlı olduğunu belirten bir ifade yer 
almamaktadır. 

(Cevap B) 

29. A seçeneğine paragrafın ilk cümlesinde, B ve D 
seçeneklerine ikinci cümlede, E seçeneğine son cümlede 
değinilmiştir. Paragrafta sanatçının eserlerinin yarışma 
süresince sergileneceğine değinilmemiştir. 

(Cevap C) 

30. “Bu roman da en az üç dört yıllık bir süre içinde oluştu.” 
cümlesi A’nın, “Başlangıç öteki romanlarımdan biraz farklı 
oldu. Bir toplantıda karşılaştığım, okuyucum genç bir 
hanım…” ifadesi B ve C’nin, “Bir roman yazma 
düşüncesinin kafamda oluşması bazen yıllar alıyor. Tabi bu 
süre içinde fikirler, cümleler, olaylar kafanızın içinde 
şekilleniyor.” Cümleleri D’nin cevabıdır. Paragrafta E’nin 
cevabı yoktur. 

(Cevap E) 
31. Tek payda altında yazarsak; 

 
0.0036 0.25 0.0036 0.25

0.005 0.006 0.006 0.005

⋅
⋅ =

⋅
olur. 

 Ondalık sayılarda virgül kaydırma yöntemi uygularsak; 

 
0.0036 0.25 36 250 6

50 6 5 30
0.006 0.005 60 5 10

⋅
= ⋅ = ⋅ = ⋅ =

⋅
olur. 

(Cevap E) 

32. 
2 3 5 2 17

3 dir.
5 5 5

⋅ +
= =        

5 1 2
0.5 dür.

10 2 4
= = =  

1017 7 3 2 5 1 5 4
Ohalde; : 1 : 2:

55 5 4 4 4 1 4
(4)

 
  −     

− − + + = − =     
       

 

1 4
2 : 2 8olur

4 1
= = ⋅ =  

 (Cevap E) 
33. Bütün üslü ifadeleri en küçük ortak taban olan 3’ün üssü 

şekline çevirirsek; 

 
x 23 1
3 x 4 x 3(3 ) 3

−

=
− +

 

( )
x 2 13 1 x 3x 33 33x 12 x 33 3

1x 2 (3x 12) x 3
3 3x 33

− − − −+⇒ = = =
− +

− − − − −
⇒ = =

+

10 2x x 3
3 3 10 2x x 3 13 xolur.

− − −
⇒ = ⇒ − = − − ⇒ =  

 (Cevap A) 

34. 2
1 3a

3 1
( 3 1)

− =
−

+

 

 
2 3 2 2( 3 1)

1 3a 1 3a
3 1 2

+ +
⇒ − = ⇒ − =

−

3 1
3 3a a olur.

3 3
⇒ = ⇒ = =

 

(Cevap B) 
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35. Erkek  Kız 

         x                        y      olsun.  

x y 56(1)

x y
x y (2)
8 2

9x 3y
(2) 18x 24y (2) 3x 4y (2)

8 2

4y
Burdan,x çıkar.Bunu(1)noludenklemdeyerinekoyarsak;

3

4y 7y
y 56 56

3 3

4y 4 24
y 24ve x 32çıkar.

3 3

Sondurumdakiöğrencisayısı;

x y
x y 32 24 4 12 72'dir.
8 2

+ =

+ = +

= = =

=

+ = ⇒ =

⋅
= = = =

+ + + = + + + =

 

(Cevap C) 

 

 

36. 
1 1 1 3

2 2 2 m
2 2 2 2

∆ = − + ⋅ + =  

 
3 3

1 m m 1olur.
2 2

+ + = ⇒ = −  

(Cevap A) 

 

 

37.  

ABC 100A 10B C

olduğunagöre

BAC 100B 10A C

= + + 


= + + 

 ABC+BAC=110A+110B + 

2C=110 (A+B) + 2C=556 

 Buradan, A+B=5 ve 2C=6 olur. C=3’dür. 

(Cevap D) 

 

38. Birinci karşılaşmaları B-C orasında bir yerde olur. Bu 
karşılaşma süresi; 

   
4t 1 t 151 1

5t 15ise t 3dakika1 1

+ ⋅ =

= =
 

 İkinci karşılaşma için ikisinin alacağı toplam yol 45 metredir. 

Yani pistin çevresidir. Bunun için t2  kadar süre geçsin. 

4t 1t 45ise5t 45ise t 9dakikadır.2 2 2 2+ = = =   

 Toplam süre t t 3 9 12dakikadır.1 2+ = + =  

 (Cevap C) 

 

 

39.  Bugün      Sadık  Emine 
                           x                      y        yaşında olsun.  

x-4=y+3 (1)                x+y+5+5=35 (2) 

x-y=7                           x+y=25 

(1) ve(2) yi beraber çözersek; 

  x-y=7 

x+y=25 

  2x=32 ⇒x=16 ve y=9 olur. Emine bugün 9 yaşındadır. 

(Cevap A) 

40. 
2 2 2
x y 2xy 1 (x y) 1 dir.+ − − = − −  

 x 3 y 2 ise x y 2 3 5dir.+ = − − = − − = −  

2 2 2 2
Ohalde,x y 2xy 1 (x y) 1 ( 5) 1 24dür.+ − − = − − = − − =

(Cevap C) 

41. Birbirinden farklı demediği için bu sayıların hepsini en 
küçük iki basamaklı rakamları farklı çift sayı olan10 olarak 
verebiliriz. Toplamları en az 4.10=40 olur.  

(Cevap E) 

42. Birinci torbada “İ” gelme olasılığı: 
1

4
 

 İkinci torbadan ”İ” gelme olasılığı. 
2

5
 

 Her ikisinin birlikte gelme olasılığı: 
1 2 1

dur.
4 5 10

⋅ =  

(Cevap C) 

43. A’yı 
1

2
ile çarparsak B’yi elde ettiğimizi görürüz. 

1 A8 5 4 5
olduğundan B dir.

2 213 12 13 24

A B

 
 
 + = + =
 
 
 
��� ���

 

(Cevap D) 

44. Cenk  Mert 

         10x                    10y     bankaya yatırmış olsun.  
30

Cenk ' in aldığı faiz :10x 3x
100

20
Mert ' in aldığı faiz:10y 2y

100

⋅ =

⋅ =  

3x-2y=14 (1) 
10x+10y=130 (2) 
(1)’i 5 ile çarpıp (2) ile ortak çözersek; 
  15x-10y=70 

10x+10y=130 
  25x=200 ⇒x=8 ve 10x=80 (Cenk’in parası) 
130-80=50 (Mert’in parası) 

80-50=30 (Aralarındaki fark)  

 (Cevap C) 

 

+ 

+ 
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45. b+a=17 ise b=17-a dır. 

 O halde, 3 < 17-a < 9 

       ⇒ 3-17 < -a < 9-17 

       ⇒ -14<-a<-8 

       ⇒ 14 > a> 8 ⇒ 8<a<14 dür. 

(Cevap B) 

46. 

1 x
3

2 3
1 x

−
−

= −
+

 

6 1 x
5 x 32 3 5 x 6 6x

1 x 2 2x 1

− +

+ −
⇒ = − ⇒ = ⇒ + = − −

+ +
 

11
11 7x ise x dir.

7
−

⇒ = − =  

 (Cevap E) 

47. Bu sayı a olsun. O zaman, 

x
a 20

20

20100 2000
a dir.

x x

2000 x 2000 x 2000
in katı : 16dır.

x 125 x 125 125

⋅ =

⋅
= =

⋅ = =

 

(Cevap B) 

48. 213=9.(ab)+c dir. 

  9 213 
23 18 

033 
27 
06  

Görüldüğü üzere,213=9.23+6 

İse c=6 ve ab=23 tür. 

a+b+c=6+2+3=11 dir. 

 

(Cevap B) 

49. Her gün bir önceki günün yarısı kadar attığına göre, her 
gün bir sonraki günün 2 katı atmış demektir. Yani,  

3
8.gün 2 YTL

37.gün 2 2 YTL

36.gün 2 2 2 YTL

3 7 10
1.gün 2 2 2 YTLatmıştır.

→

→ ⋅

→ ⋅ ⋅

→ ⋅ =

i

i

i

 

(Cevap A) 

 

 

 

 

50. 7 x (7 x) 7 x dir.Şimdi,− − = − + = +  

3 x 7 7 x 3 x 7 x 7 16

4 x 7 16

+ + − − = + + + =

⇒ + =
 

x 7 4 ise x 7 4 x 3

x 7 4 x 11

3 ( 11) 14 'dür.

+ = + = → = −

+ =− → =−

− + − =−

 

 (Cevap E) 

 

 

51. 1 ile başlayıp 3 ile biteceğinden 1 ve 3 yerlerinde sabit 
rakamlardır. Geriye kalan 2, 4, 5 rakamları da kendi 
aralarında 3.2.1=6=3! şeklinde yer değiştirebilir. Dolayısıyla 
1 ile başlayıp 3 ile biten en fazla 6 tane sayı vardır. 

 1 3 2 1 

1 rakamı 
var 

1 

3 rakamı 
var  

(Cevap A) 

 

 

 

52. 
 A 

T 

4 

1 

B D O 

E 

r 

2 

252 −

2 

5 2−

 

OT yi çizersek [OT] ⊥ 
[AB] ve OT çemberin 
yarıçapı  

Öklid bağıntısından;  

r2 = 1.4      r = 2 çıkar. 

O halde; 

OB2 = 42 + 22=20 

OB = 2 5  ise ,   BD = 2 5 2−  dir. 

AO2 = 12 + 22=5 

AO = 5  ise ,  AE = 5  – 2 dir. 

BD - AE = 2 5  – 2 – ( 5 2) 5− =  olur. 

(Cevap C) 

 

 

 

 

53. 
 B 

45° 

A C 

D 

2

x 

A 

2a

 a 

 

AC = a olsun. 

O halde AB = a 2  olur. 

Açıortay özelliğini kullanırsak; 

a 2 a
x2

=  ⇒ˆx = 1 olur. 

 

(Cevap A) 
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54.  

 

 

30° 
D 

32

E 

B C 

6 

A 

38

4 

K 32

4 

60° 

 
 Şekilde görüldüğü üzere AB ve DE yi uzatıp K noktasında 

kesiştirelim. 

 BK = 4 br,  KD = 2 3  br olur. KE = 10 3  ise      

 AK = 10 br olur.   (30° - 60° - 90°) 

 O halde, AB = 10 - 4 = 6 br dir. 

(Cevap B) 

55.  
 

x 

y 

0 

(0,6) 

C 

B(6,0) 
d 

45° 

45° 45° 

45° 45° 

3 D 3 

 

A(0,6) 

 

 Şekilde görüldüğü üzere; C den x eksenine D noktasında 
dik olacak şekilde bir dikme indirdik. AO = OB = 6 
olduğundan AOB üçgeni ikizkenar dik üçgendir. Gerekli 
açıları yerleştirdiğimizde, OD = DB = CD= 3 olduğu 
görülür. [CD] dikmesi aynı zamanda C noktasının ordinat 
değerini verir. Yani 3 dür. 

(Cevap C) 

 

56.  
 

5 

7 

N 
5 

M 7 L 

K 
5 

R H 

5 

G F 
5 
E 

P C 
5 
D 

B 

A 

 

 Şekilde de görüldüğü üzere şeklin çevresi; 

 ML, MN, LK, AB, HG, CD, DE, FE uzunluklarının yanı sıra 
AN, KH, BC, FG uzunluklarının toplamıdır. 

 AN + KH = AH – NK = 14 – 7 = 7 br 

 BC + FG = BG – CF = 14 – 7 = 7 br  

 Şeklin çevresi =7 + 7 + 7 + 7 + 6.5 = 30 + 28 = 58 br’dir. 

(Cevap D) 

57. Büyük prizmanın hacmi =  10 . 15 . 12 = 1800 br3 

 Küçük prizmanın hacmi = 6 . 5 . 4 = 120 br3 

 1800-120=1680 br3 

 PN = 15 – 9 = br  

 PR = 10 – 5 = 5 br  

(Cevap D) 

 

58. 
Karmiktarı 70 175

Kar yüzdesi %175
Maliyet 40 100

(2.5)

= = = ⇒  

(Cevap E) 

59.                           1. yıl         2.yıl              3.yıl 

Kar payı yüzdeleri:   %60         %175             %80 

Bu bilgiler doğrultusunda doğru cevabın E şıkkı olduğu görülür. 

(Cevap E) 

60. Grafiği yorumlamaya kalkarsak; 

İlk dikildiğinde bitkinin boyu 1 metredir. 

3 yılda bitkinin boyu 2 metre artmıştır. 

15 yılda bitkinin boyu 10 metre artar. 

Başlangıçta 1 metre boyu olduğu için 10 + 1 = 11 metre olur. 

 

(Cevap C) 
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GENEL KÜLTÜR SINAVI ÇÖZÜMLERİ 
1. İlk Türk Devletlerinde: Toy ve Tigin devlet yönetiminde etkili 

olmuştur.  Toy: Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı 
meclistir. Tigin: Hükümdarların erkek çocuklarına tigin 
denilirdi. Tiginler devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları 
için boyların başına idareci olarak görevlendirilirdi. 

 Ongun ve Kam ise dini hayatla ilgili kavramlardır. Ongun: 
Totemizmde tabiatta bulunan bazı nesneler kutsal kabul 
edilirdi bunlara ongun denirdi. Kam (Şaman): Şamanizm 
de dini törenleri yöneten kişilere verilen addır. 

(Cevap D) 

2. İlk Türk devletlerinde herkes asker kabul edilirdi. Askerlik 
ayrı bir meslek sayılmaz, bu görev için ayrı bir ücret 
ödenmezdi. Bu durum Türklerin ordu-millet özelliği 
gösterdiğinin kanıtıdır. 

(Cevap C) 
3. Karahanlılarda resmi dil Türkçeydi. Yazışmalar Uygur 

alfabesi ile yapılırdı. Gaznelilerde resmi dil Arapça, 
edebiyat dili Farsçaydı. Büyük Selçuklularda ise resmi dil 
Farsça bilim dili Arapçaydı. Saray ve halk ise Türkçe 
konuşmaktaydı. 

(Cevap A) 

4. Anadolu Selçuklularında ikta toprakları görev karşılığı 
devlet görevlilerine verilen topraklardır. Bu toprakların 
mülkiyeti devlete aittir. Soruda verilen I. bilgi doğrudur. 
Fakat bu toprakların gelirleri devlet hazinesine aktarılmaz, 
ikta sahibi tarafından toplanırdı. İkta sahibi bu gelirin bir 
bölümüyle kendi geçimini sağlar, kalanı ile atlı asker 
yetiştirilirdi. İkta sahipleri devletten ayrıca maaş almazlardı. 

(Cevap A) 

5.  Osmanlı Devletinde 18.yy’dan itibaren diplomatik ilişkilerin 
önem kazanmasıyla birlikte önceleri nişancıya bağlı olarak 
çalışan Reisülküttap’ın dış ilişkilerde önemi arttı. Osmanlı 
Devletinde dış işlerin tüm sorumluluğunu, Reissülküttap 
üstlendi.  Bu durum nişancının etkinliğini önemli ölçüde 
yitirmesine neden oldu. 

(Cevap D) 

 

6. Osmanlı Devletinde vergiler iki kısıma ayrılırdı.   

 a. Şer’i vergiler: Dini kurallara göre alınırdı. 

 Öşür: Müslümanlardan alınan toprak vergisidir. 
 Haraç: Hristiyanlardan alınan toprak vergisidir. 
 Cizye: Hristiyan erkeklerden alınan vergidir. Bu vergi 

hristiyan erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında 
alınırdı.  

 b. Örfi vergiler: Halkın ekonomik durumuna göre örfi 
kanunlara göre  alınan vergilerdir. 

 Ağnam: Halktan ellerinde bulunan hayvan sayısına göre 
alınan hayvan vergisidir.  

 Avarız: Savaşlar ya da doğal afetler gibi olağanüstü 
şartlarda padişah fermanı ile alınan vergilerdir. 

(Cevap C) 

7.  Karatay Medresesi→Konya→Anadolu Selçuklu Devleti 
 Sahnı Seman Medresesi→İstanbul→Osmanlı Devleti 
 Nizamiye Medreseleri→Bağdat→Büyük Selçuklu Devleti 

(Cevap B) 

 

8.  Osmanlı Devletinde III. Selim döneminde (1789-1807) 
Avrupa’daki gelişmeleri daha yakından takip edebilmek ve 
Avrupalı devletlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla Avrupa’nın  
önemli şehirlerde daimi elçilikler kuruldu. Askeri alanda ise 
Yeniçeri Ocağı’nın yanında Avrupa tarzında eğitim yapan 
Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu.  

 Yeniçeri Ocağı ise II. Mahmut döneminde 1826’da 
kaldırılmıştır.  

(Cevap D) 
9. I. Meşrutiyet’in ilanı (1876): Osmanlı devletinde ilk kez 

anayasal yönetim sistemine geçilerek, halkın yönetime 
katılması sağlanmıştır. Mutlak monarşi ile yönetilen 
Osmanlı devleti Meşrutiyet’in ilanı ile Meşruti Monarşi ile 
yönetilmeye başlamıştır. 

 II.  Sened-i İttifak (1808): II. Mahmut döneminde 
Ayanlarla yapılan sözleşmedir. Yönetim sisteminde 
değişikliğe yol açmamıştır.  

 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909 ): Meşrutiyet yönetimine 
karşı çevrelerce çıkarılan bir ayaklanmadır. Hareket ordusu 
tarafından bastırılmıştır. Yönetim sisteminde değişikliğe yol 
açmamıştır.      

(Cevap A) 
10.  Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı 

cephelerden Makedonya Cephesi diğerlerinden farklıdır. Bu 
cephede Osmanlı orduları müttefiklerine yardım amacıyla 
kendi toprakları dışında savaşmıştır. Diğer cepheler ise 
Osmanlı toprakları içinde bulunan cephelerdir. 

(Cevap D) 
11. Erzurum Kongresi doğu Anadolu’da ve Karadeniz’de 

Ermeni ve Rumların zararlı faaliyetlerinin önlenmesi 
amacıyla Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve 
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti’nin ortak 
hazırladığı bir kongredir.  

(Cevap B) 

12.  Soruda verilen gelişmelerden sadece Temsil Heyeti’nin 
(Temsilciler Kurulu) kurulması Erzurum Kongresinde 
belirlenmiştir. Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi Sivas 
Kongresinde (4 - 11 Eylül 1919)  gerçekleştirilmiştir. Felah-ı 
Vatan Grubu ise Son Osmanlı Mebuslar meclisinde 
kurulmuştur.   

(Cevap B) 
13.  Son Osmanlı Mebuslar meclisinde 28 Ocak 1920’de 

yapılan gizli oturumda kabul edilen ve 17 Şubat 1920’de 
tüm dünyaya ilan edilen Misak-ı Milli kararlarına göre 
Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında düşman işgali 
altında bulunan Arap memleketlerinde, Batı Trakya’da  ve 
Elviye’i Selasiye’de (Kars, Ardahan ve Batum) halk 
oylamasından söz edilmiştir. Misak’ı Milli kararlarında 
Edirne’de halk oylamasından söz edilmemiştir.  

 (Cevap C) 
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14.  Soruda verilen gelişmeler Amasya Genelgesi (22 Haziran 
1919) ile ilgilidir. Amasya Genelgesi’nde “Milletin 
bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 
ifadesi ile ilk kez milli egemenlikten söz edilmiştir. Amasya 
Genelgesi’nde Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacağı ilan 
edilmiş ve halkın güvenini kazanan her sancaktan üç 
delegenin bu kongreye katılması için hemen yola çıkması 
gerektiği vurgulanmıştır.  

(Cevap B) 
15. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan; Kuva-yı İnzibatiye 

(Hilafet Ordusu) ve Anzavur Ayaklanmaları doğrudan 
İstanbul Hükümeti tarafından çıkartılan ayaklanmalardır.  

 Konya ve Yozgat ayaklanmaları itilaf devletlerinin ve 
İstanbul hükümetinin kışkırtması sonucu çıkan 
ayaklanmalardır. 

 Çerkez Ethem Ayaklanması: Kuva-yı Milliye içinde yer alan 
Çerkez Ethem TBMM’ye karşı çıkan isyanların 
bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Düzenli ordunun 
kurulmasından sonra bu orduya katılmayı reddetmiş ve 
ayaklanmıştır. Bu ayaklanmada İstanbul Hükümeti ve İtilaf 
devletlerinin doğrudan bir etkisi yoktur.  

(Cevap B) 

16.  Kuva-yı Milliye (Milli Kuvvetler) Mondros Ateşkes 
Antlaşmasından sonra işgallerin başlaması üzerine kurulan 
direniş kuvvetlerdir. Kuva-yi Milliye düzenli ordu 
kuruluncaya kadar yurdun savunulmasında önemli rol 
oynamıştır. Düzenli ordunun kurulmasıyla görevini 
tamamlamıştır.  

(Cevap D) 

17. Türkiye’nin doğu sınırı Sovyet –Rusya ile yapılan Moskova 
antlaşması ile büyük ölçüde belirlenmişti. Fakat bazı küçük 
anlaşmazlıklar devam etmekteydi. Sakarya Meydan 
Savaşı’nın kazanılmasından sonra Sovyet Rusya’ya bağlı 
devletlerle (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan) yapılan 
Kars Antlaşması ile (13 Ekim 1921) doğu sınırımız 
kesinleşti. 

(Cevap B) 

18.  Fransa işgal ettiği güney illerimizde ummadığı bir direnişle  
karşılaştı. Batı Cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan 
Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra TBMM ile 20 Ekim 
1921’de Ankara Antlaşması’nı imzalayarak işgal ettiği 
bölgelerden çekildi. Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız 
bu antlaşma ile belirlendi.  

(Cevap D) 

 

19. Lozan Barış Antlaşmasında (24 Temmuz 1923) savaş 
tazminatı ve kapitülasyonlar konusu kesin olarak 
çözülmüştür. Buna göre Yunanistan Türkiye’ye savaş 
tazminatı olarak Karaağaç’ı vermiştir. Kapitülasyonlar ise 
tamamen kaldırılmıştır. Boğazlar konusunda ise geçici bir 
antlaşma yapılmıştır. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesinde 
Lozan Antlaşması’nın boğazlarla ilgili maddelerinde 
değişikliğe gidilmiştir.  

(Cevap D) 

20.  Türkiye’nin  ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası 9 
Eylül 1923’te kuruldu. Terakkiperver (ilerici) Cumhuriyet 
Fırkası’nın 17 Kasım 1924’te kurulması ile Türkiye’de ilk 
kez çok partili hayata geçilmiştir.  

(Cevap C) 

21.  13 Şubat 1925’de İngilizlerin kışkırtması ve Cumhuriyet 
rejimine karşı çevrelerin desteklemesi ile Diyarbakır’da 
çıkan bir isyandır. Hükümetin aldığı tedbirlerle isyan 
bastırılmıştır. Şeyh Sait ayaklanması ile ilgili olduğu 
gerekçesi ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
kapatılmıştır. (5 Haziran 1925)       

(Cevap A) 

22. Tevhid’i Tedrisat Kanunu: 3 Mart 1924 

 Türk Medeni Kanunu: 17 Şubat 1926 

 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması: 30 Kasım 1925 

(Cevap B) 

23.  Yeni Türk harfleri 1 Kasım 1928’de kabul edilmiştir. Bu 
tarihten sonra tüm yurtta okuma-yazma seferberliği 
başlatılarak “Millet Mektepleri” açılmıştır. Medreselerin 
kaldırılması ve Maarif Teşkilatı hakkında kanun ise harf 
inkılabından önce yapılan düzenlemeleridir.      

(Cevap C) 

24.  Soruda verilen gelişmelerden, Teşvik-i Sanayi Kanunu, 
Türkiye İş Bankasının açılması ve MTA’nın kurulması milli 
ekonominin gelişmesi ve ekonomide dışa bağımlılığı 
engellemek amacıyla yapılan bu uygulamalarla kendi 
kaynaklarımızı kullanarak kalkınmak hedeflenmiştir. 

(Cevap E) 

25.  Atatürk bu sözünde milletin devlet teşkilatını ve hükümeti 
belirlendiğini söyleyerek milli egemenlik düşüncesini 
vurgulamıştır. Milli Egemenlik ilkesi Atatürk ilkelerinden 
Cumhuriyetçilik ilkesinin temelidir.     

(Cevap C) 

26. Soruda verilen inkılaplardan Türk Medeni Kanunu’nun 
kabulü ile kadın-erkek arasındaki eşitsizlikler ortadan 
kaldırılmıştır. Medeni Kanun ile kadınların toplumsal alanda 
erkekler ile eşitliği sağlanmıştır. Medreselerin kaldırılması 
ve yeni Türk harflerinin kabul edilmesi ise eğitim alanında 
yapılan inkılaplardır. Toplumsal alandaki eşitsizlikleri 
kaldırmaya yönelik değildir. 

(Cevap A) 

 

27.  Türkiye Cumhuriyeti’nde 1923-1938 yılları Atatürk 
dönemidir. Musul sorununun çözülmesi: 1926 Ankara 
Antlaşması ile olmuştur. Suriye sınırının kesin olarak 
belirlenmesi 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye katılmasıyla 
sağlanmıştır. Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir. 
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye oluşu ise 1932’de 
Atatürk döneminde gerçekleşmiştir. 

(Cevap D) 
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28.  Balkan Antantı İtalya ve Almanya’nın Balkanlardaki 
yayılmacı politikalarını engellemek amacıyla 9 Şubat 
1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 
arsında imzalanmıştır. Yunanistan ile yaşadığı sınır 
sorunlarından dolayı Bulgaristan Balkan Antantına 
katılmamıştır.  

 (Cevap E) 

29.  Cumhuriyet’in ilanından sonra Cumhuriyet’te karşı çevreler 
ve İngilizlerin kışkırtması ile Doğu Anadolu’da Şeyh Sait 
ayaklanması çıktı. Bu ayaklanmaya karşı hükümet Takrir-i 
Sükun Kanunu’nu çıkardı ve İstiklal mahkemelerini kurdu. 
Tekalif’i Milliye emirleri ise Kurtuluş Savaşı’nda Sakarya 
Meydan Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarının 
karşılanması ve eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 
çıkarılmıştır. 

(Cevap C) 

30. Lozan Barış Antlaşmasında (24 Temmuz 1923) boğazlarla 
ilgili alınan başkanı Türk’te olsa Boğazlar Komisyonu’nun  
varlığı ve boğazların her iki yakasında 25 km’lik askersiz 
bölge bulundurulması şartı, Türkiye’nin boğazlar üzerindeki 
egemenliğini sınırlandıran ve Misak-ı Milli ilkelerine aykırı 
olan maddelerdir. Türkiye’nin aleyhine olan bu maddeler 20 
Temmuz 1936’da imzalanan Möntrö Boğazlar Sözleşmesi 
ile Misak-ı Milli’ye uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

 (Cevap D) 

31. Şekilde III. numara ile gösterilen Bafa gölü  Alüvyal set 
gölü, V. numara ile ifade edilen Terkos (Durusu) Gölü ise 
kıyı set gölüdür. 

(Cevap C) 

32. Şekil menderesli bir akarsuyu göstermektedir. Ege 
bölgesinde horst adı verilen dağların arasındaki graben 
(çöküntü) alanlarında akarsular menderesler çizerek 
akarlar. Akarsuyun yatağında menderesler oluşturabilmesi 
için temel koşul yatak eğiminin azalmasıdır. Bu durumda 
Ege bölgesinin graben alanları akarsuların böyle bir şekil 
oluşturabilmesi için elverişli bir saha meydana 
getirmektedir. Bu nedenle bu tür akarsuları daha çok bu 
bölgemizde görmekteyiz. 

(Cevap A) 

33.  Ülkemizde ulaşım yollarının farklı doğrultularda uzanması, 
farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olamaz. Bu 
durum yerşekillerinden kaynaklanmaktadır ve yerşekillerinin 
çeşitlilik gösterdiğine kanıt olarak gösterilebilir. 

(Cevap E) 

 

34. Şekil heyelan olayını ifade etmektedir. Ülkemizde 
heyelanların en çok ilkbaharda meydana gelmesi, 
yağışların artması ve kar erimeleri nedeniyle meydana 
gelen sularla toprağın daha çok suya doygun hale 
gelmesindendir.  

(Cevap E) 

35. Kireç bakımından zengin olan kaynaklar karstik 
kaynaklardır. Bu tür kaynaklar ise daha çok kalker 
kayaçlarından oluşmuş arazilerde görülür. Söz konusu 
kayaçlar en çok Akdeniz Bölgesinde yaygın olduğundan 
soruda istenilen özellikteki kaynak sularını IV numaralı 
alanda bulabiliriz. 

(Cevap D) 

 

36. Tarımda sulama gereksinimi buharlaşmanın çok fazla 
olduğu Güneydoğu Anadolu’da en fazladır. Buna karşın 
yağışın her mevsim meydana geldiği ve bularlaşmanın 
daha az olduğu Karadeniz Bölgesinde bu gereksinim en 
azdır. 

(Cevap E) 

37. Yükselti sıcaklığı düşürücü bir faktördür. Bu nedenle 
yükseltisi fazla olan yerlerde sıcaklıklar alçak sahalara göre 
daha düşük olur. Erzurum’un yükseltisinin Iğdır ve Ankara 
dan fazla olması sıcaklık ortalamalarının daha düşük 
olmasına yol açmıştır. 

(Cevap C) 

 

38. Zeytin Akdeniz iklimine uyum sağlamış bir bitkidir. Düşük 
sıcaklıklardan etkilendiği için don olaylarının görülmediği 
yerlerde yetişir. Zeytin yetişebilen bir yörede Akdeniz iklimi 
görülür. 

(Cevap B) 
39. Yukarı Kızılırmak Bölümünün özellikleri, 

 – Kızılırmak’ın yukarı kısmını kapsar. 

 – Nüfus yoğunluğu düşüktür. 

 – Dağlık ve engebelidir. Yükseltisi fazladır. 

 – Kışlar sert ve soğuktur. 

 – Kentleşme oranı düşüktür. 

 Seçenekler incelendiğinde E seçeneği hariç diğer özellikler 
Yukarı Kızılırmak için doğru olmaktadır. 

(Cevap E) 
40. Grafiklerde dikkat edilecek husus yağışın en fazla ve en az 

düştüğü mevsimlerdir. I. numaralı grafikte en fazla yağış 
yaz, en az kış mevsimindedir. Bu yağış özelliği Erzurum - 
Kars bölümünde görülür. 

 II. grafikte yağışın en fazla olduğu mevsim kış, en az 
yazdır. Bu, Akdeniz iklimine ait bir yağış rejimidir. Bu 
nedenle bu grafik Akdeniz ikliminin görüldüğü alanların 
yağış rejimini göstermektedir. Antalya ve Adana Bölümleri, 
Kıyı Ege ve Güney Marmara ile Orta Fırat Akdeniz ikliminin 
görüldüğü bölümlerdir. Seçeneklerde Erzurum - Kars ile 
birlikte verilen Antalya Bölümüdür. Bu nedenle doğru 
seçenek “A” seçeneğidir. 

(Cevap A) 
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41. Aşağıdaki grafik Türkiye’de 1927 - 1990 yılları arasındaki 
nüfus artış hızını göstermektedir. 

 1960 tan sonra nüfus artış hızındaki değişim önemsiz 
değildir. Grafik dikkatli incelendiğinde 0/00 5 lik bir değişim 
gözlenir. Bu nedenle A seçeneğine ulaşılamaz. 

 Grafikteki bilgilerden ülkemiz nüfus artış hızındaki en 
önemli etkenin iç göçler olduğu çıkarılamaz. 

 Dünya nüfus artış hızı bilinmediği için Türkiye’nin nüfus 
artış hızının Dünya nüfus artış hızının üstünde olduğu 
söylenemez. Grafik nüfus artış hızının oransal değişimini 
ifade etmektedir. Bu nedenle nüfus miktarının en fazla 
olduğu dönem hakkında bilgi edinilemez. 

 D seçeneğinde “Türkiye’de toplam nüfus sürekli olarak 
artmıştır.” sonucu grafikten çıkarılabilir. Çünkü toplam 
nüfusun artması için nüfus artış hızının (–‘nin) altına 
düşmemesi gerekir. Grafik incelendiğinde nüfus artış 
hızının en az olduğu 1945 yılında bile nüfusumuzda 0/00 
10’luk bir artış olmuştur. Bu nedenle Türkiye’de nüfus artış 
hızı değişmesine rağmen toplam nüfusumuzda sürekli 
artmak yaşanmıştır. 

(Cevap D) 

42. Bölgelerin ekonomik gelişme düzeylerini sanayide çalışan 
nüfusun payına bakarak anlayabiliriz. 

 Çünkü sanayisi gelişmiş olan bölgelerde bu sektörde 
çalışan etkin nüfusun payı da fazla olmaktadır. Bu durum 
söz konusu bölgenin ekonomik gelişme düzeyinin fazla 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sanayide çalışan 
nüfus payının en fazla olduğu III numaralı bölge daha fazla 
gelişmiştir. Bunu II ve I numaralı bölgeler izlemektedir. Bu 
durumda sıralama I, II ve III şeklinde olmaktadır. 

(Cevap C) 

43. Marmara bölgesi iklim bakımından geçiş alanı oluşturur. Bu 
nedenle Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimlerinin hepsi 
görülür. Bu durum bölgede yetişen tarım ürünlerinin çeşitli 
olmasına neden olmuştur. “A ve C” seçeneğindeki ürünler 
Akdeniz iklim koşullarına, “B ve E” seçeneklerindeki ürünler 
ise Karasal iklim koşullarına uyum sağlamış tarım 
ürünleridir. “D” seçeneğindeki ürünler iklim bakımından 
daha çok çeşitliliği gösterdiğinden Marmara Bölgesine aittir. 

(Cevap D) 

44. Ülkemizde küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu alanlarla 
bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu alanlar arasında 
paralellik vardır. Bozkır bitki örtüsü yazların kurak, yağışın 
az, kışların soğuk geçtiği yerlerde görülür. Çay ise her 
mevsimi yağışlı geçen ılıman iklim ve kış ılıklığı isteyen bir 
bitkidir. 

(Cevap B) 

 

45. Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya), Eymir (Balıkesir) demir 
yataklarının bulunduğu merkezlerdir. Karabük ve Ereğli’de 
demir - çelik fabrikaları  vardır. Çıkarılan demirler 
buralardaki tesislerde işlenir. Şeydişehir de ise boksit 
yatakları vardır. 

(Cevap C) 

46. Y bitkisinin İç Anadolu’da yetişememesinin nedeni yağış 
yetersizliği değil, kış sıcaklıklarının düşük olmasıdır. Çünkü 
zeytin düşük sıcaklıklara karşı hassas bir bitkidir. 

(Cevap D) 

47. Verilen endüstri dalları içerisinde dokuma endüstrisinde  
üretim yapan kuruluşlar daha fazladır. 

(Cevap A) 

48. Türkiye arazisi oldukça engebeli ve yüksektir. Bu durum 
karayollarının dolambaçlı olmasına yol açmıştır. Verilen 
ülkelerden “C” seçeneğindeki ülkenin yerşekilleri ülkemiz 
yerşekilleriyle daha çok benzerlik gösterir. 

(Cevap C) 

49. Anayasamızın 67. maddesinin 2. fıkrasında “seçimler ve 
halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, 
döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında 
yapılır hükmünü içermektedir. Bu sebeple doğru şık E 
şıkkıdır. Seçimler açık sayım döküm hesabına göre yapılır.  

(Cevap E) 

50. Cumhurbaşkanın görevleri Anayasanın 104. maddesiyle  
sayılmıştır. Sıkıyönetim Cumhurbaşkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir. Bu da  Anayasamızın 
122. maddesinde  açık bir şekilde ifade edilmektedir.  

(Cevap B) 

51. Tüzel kişiler fiil ehliyetini kanuna ve tüzüklere göre gerekli 
organlara sahip olduğu zaman kazanır. 

(Cevap C) 
52. 1921 Anayasası yeni Türk devletini ilk anayasası olup milli 

egemenlik ilkesi en büyük yeniliğidir. Yasama, yürütme, 
yargı yetkisi TBMM’ye toplanmıştır. Bu yüzden güçler birliği 
ilkesi geçerli olup meclis hükümeti sistemi uygulanmaktadır. 
Yürütme bir yetki olarak ilk defa 1982 Anayasası ile 
Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Daha 
önce sadece  bir görev olarak verilmekteydi.  

(Cevap D) 
53. Yasama yetkisinin asliyeliği yasama organının bir konuyu 

doğrudan doğruya araya başka bir organ veya işlem 
girmeksizin düzenleyebilmesidir. Yasama organının her 
konuyu düzenleyebilmesi yasama yetkisinin genelliğini 
yetkinin sadece TBMM’ye ait olması ise yetkinin 
devredilmezliğini ifade eder.  

(Cevap B) 

 

 

54. Anayasamızın 153. maddesi  anayasa mahkemesi 
karalarını niteliklerini düzenlemiştir. Anayasaya mahkemesi 
kararları kesindir. İptal kararları geriye yürümez ve 
gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Yeni bir uygulamaya 
yol açacak şekilde hüküm tesis edilemez. Anayasa 
mahkemesi ile diğer mahkemeler arasında bir uyuşmazlık 
çıkarsa Anayasa mahkemesi kararları esas alınır. Anayasa 
mahkemesi kararları tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar.  

(Cevap E) 
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55. İdari vesayet anayasamızın 123. maddesinde belirtilen 
idarenin bütünlüğü ilkesine dayanır. İstisnai bir yetki olup 
merkezi idarenin yerinden yönetim birimleri  üzerindeki 
denetim aracıdır. Denetlenen işlemin asıl sahibi yerinden 
yönetim kuruluşlarıdır. 

(Cevap E) 

 

 

56. Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı gerektirdiği 
durumlarda kanunla gösterilen usullere göre kamulaştırma 
ve idari irtifak kurma işlemleri yapabilir. Kamulaştırma 
bedeli peşin ödenir. Ancak tarım reformu uygulanması 
büyük enerji ve sulama projeleri yeni orman yetiştirmesi 
kıyıların korunması ve turizm amacını hizmet eden 
kamulaştırmalarda taksitlendirme yapılabilir. Bu 
taksitlendirmelerde kamu alacakları için öngörülen en 
yüksek faiz oranı uygulanır. Anayasamızın 46. maddesi 
kamulaştırmayı açık şekilde ifade etmektedir. 

(Cevap C) 

57. Memurluğu sona erdiren sebepler D.M. K (Devlet 
Memurları Kanunu) 94-98 maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Bunlar istifa, çekilmiş sayılma, çıkarılma, 
koşullarda eksiklik, bağdaşmazlık, ölüm ve emeklilik 
görevden uzaklaştırma ise memur statüsünde kısıntı yapan 
durumlardan olup hizmette fiilen bulunması sakıncalı 
memurun geçici bir tedbir olarak görevden 
uzaklaştırılmasıdır.  

(Cevap C) 

 

 

 

58. AİHM'ye başvurmanın koşulları: 
 1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası bir 

kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence 
altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda 
her gerçek kişi, hükümet dışı her kuruluş veya kişi grupları 
Mahkeme'ye başvurabilir. 

 2. Bireysel başvuru hakkını tanımış olan devletlerin 
vatandaşları başvurabilir. Türkiye, vatandaşlarına AİHM’ye 
bireysel başvuru hakkı tanımıştır. 

 3. Devletlerin yasama, yönetim, yargı organları gibi ancak 
kamu kuruluşlarının tutum ve davranışlarından dolayı 
Mahkeme'ye başvurabilir. Mahkeme özel kişilere veya 
kuruluşlara karşı yapılan şikâyetlere bakmaz. 
4. Mahkeme'ye başvurmadan önce, ilgili devletin 
hukukunda öngörülen iç hukuk yollarının (varsa temyiz 
yolunun da) tüketilmiş olması gerekir.  

 5. İç hukuk yollarını tükettikten, başka bir deyişle, son 
merciinin kararını aldıktan sonra, Mahkeme'ye 6 ay içinde 
başvurmak gerekir. 

(Cevap C) 

 

 

59. 1982 Anayasası'nın 118 nci maddesi ve 2945 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine göre; 

 Başkanı: Cumhurbaşkanı 
 Üyeleri: - Başbakan 
 - Genelkurmay Başkanı 
 - Başbakan Yardımcıları 
 - Adalet Bakanı 
 - Milli Savunma Bakanı 
 - İçişleri Bakanı 
 - Dışişleri Bakanı 
 - Kara Kuvvetleri Komutanı 
 - Deniz Kuvvetleri Komutanı 
 - Hava Kuvvetleri Komutanı 
 - Jandarma Genel Komutanı'dır. 

(Cevap D) 

 

60. Yürürlükteki mevzuata göre bakanlıklar ve bağlı genel 
müdürlükler gibi genel bütçeli daireler; üniversiteler, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü gibi katma bütçeli idareler; devlet orman 
işletmeleri ve devlet hastaneleri gibi döner sermayeli 
kuruluşlar; afetler ve çevre fonları gibi fon şeklindeki 
kuruluşlar; belediyeler ve il özel idareleri gibi özel bütçeli 
kuruluşlar ve devlet tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi gibi 
farklı bütçe rejimi bulunan kuruluşlar Sayıştayın denetim 
alanı içinde yer almaktadır. 

(Cevap B) 

 
 

 


