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1. “Bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve 
omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan te-
mel kaslar üzerine yoğunlaştırılmış bir egzersiz 
programıdır.” cümlesi tanımlamaya, “Bu sistem-
de diğer egzersiz tekniklerinden daha güçlü ne-
fes egzersizi teknikleri de yer almaktadır.” cüm-
lesinde karşılaştırmaya, paragrafın bütününde 
pilates hakkında bilgiler verildiği için açıklamaya, 
“Pilates'te her bir egzersizin çok kez tekrarı yeri-
ne daha az sayıda, tam, kontrol ve belirli bir bi-
çim içinde uygulanması tercih edilir. Joseph 
Pilates, beş yüz belirli egzersiz tasarlamıştı. 
Ona göre zihinsel ve fiziksel sağlık birbiri için 
gerekliydi.” cümlelerinde değerlendirmeye baş-
vurulmuştur. Paragrafın hiçbir yerinde benzet-
meye başvurulmamıştır. 

Cevap E 

  

 

 

 

 

 

  

2. Parçadan pilates için beş alet tasarlandığı için 
II’ye, fizik tedavi uzmanları tarafından günümüz-
de iyileştirme sürecinde kullanıldığı için IV’e ula-
şılabilir.  

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parçada pilatesteki egzersiz tekniklerinden 
hangisinin daha çok işe yaradığına değinilme-
miştir. Parçada belli egzersiz tekniklerinin daha 
çok tercih edildiğine değinilmiş ama hangisinin 
daha çok işe yaradığıyla ilgili bir bilgi verilme-
miştir.  

Cevap A 

4. – 6. SORULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN, 

 

4. İlk olarak dört katlı bir iş yeri çizelim. 

1. ADIM:    Kesin olarak yerleri veya katları belli 
olan yerleştirmeleri yaparsak 

 

4 Kiralık  

3   

2  kuaför 

1   

 

 

 2. ADIM:  Aynı meslekten olanlar farklı katlara 
yerleşmek zorunda olduklarına göre, avukatın iş 
yeri mali müşavirinkinin üst katında olacağından 
ve İnternet kafelerden biri ile muhasebecinin iş 
yeri aynı katta olacağından yerleştirmeler şöyle 
yapılabilir: 

 

 1. olasılık  

 

4 Kiralık avukat 

 3 İnternet kafe mali müşavir 

  2 kuru yemişçi kuaför 

1 kuru yemişçi İnternet kafe 

  

 2. olasılık 

 

4 Kiralık kuru yemişçi 

3 İnternet kafe kuru yemişçi 

2 avukat  kuaför 

1 mali müşavir İnternet kafe 
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 3. ADIM: Kuaför 2. katta, avukat da mali müşa-
virin üst katında olduğundan ve internet 
kafelerden biri de mali müşavirin iş yeri ile aynı 
katta olmak zorunda olduğundan internet 
kafelerden birinin 1. katta olması zorunludur. 

Cevap A 

 

  5. soruda “Mali müşavirin iş yeri 3. kattaysa” ön 
koşulu getirilmiş ve 1. olasılık kastedilmiştir. Bu-
na göre yanlış olan seçenek “İnternet kafelerden 
birinin iş yeri 2. kattadır.” seçeneğidir. Çünkü in-
ternet kafelerden birinin 1. katta olma zorunlulu-
ğu zaten tespit edilmişti eğer diğer internet kafe 
de 3. katta olursa her iki internet kafe 1. ve 3. 
katlara yerleşmiş olacağından internet 
kafelerden birinin iş yerinin 2. katta olması 
mümkün değildir. 

Cevap D 

 

  6. soruda “Kuru yemişçilerden birinin iş yeri 3. 
kattaysa” ön koşulu ile birlikte 2. olasılıktaki yer-
leşim geçerli olacaktır. Bu olasılığa göre düşü-
nüldüğünde, 4. kattaki kiralık iş yerini bir kuru 
yemişçi kiralayacak olursa “Aynı meslekten 
olanların iş yerleri farklı katlardadır.” bilgisi ge-
çersiz olacaktır.  

Cevap C 

 

7. Karşılıklı konuşmadaki “Kitabı çok sevdim ger-
çekten.” sözü A seçeneğindeki “Okuduğun ka-
darıyla kitabı nasıl buldun?” sorusunun yanıtıdır.  

Cevap A 

 

 

8. Öncüldeki “Tuz kullanma, buzlanma sorununun 
çözümü için diğerlerine göre daha ucuz bir yön-
temdir.” sözündeki “diğerlerine göre” ifadesi 
“buzlanma sorununun çözümünde tuz kullan-
manın yanı sıra başka yöntemler de olduğu” 
yargısının kesin olarak çıkarılabileceğini göste-
rir. 

Cevap C 

 

9. Öncülde verilen “usta sanatçıların çevirileriyle ve 
işinin uzmanı yazarların kaleme aldığı özel öykü 
ve şiirleriyle” sözü derginin alanında yetkin kişi-
ler tarafından hazırlandığını bize kesin olarak 
kanıtlamaktadır. 

Cevap B 

10. Öncelikle cümlenin yüklemi bulunur. Cümle 
hakkında fikir sahibi olduktan sonra tamlamalar 
ve bağlaçlar göz önüne alınarak cümle şöyle sı-
ralanır: III. bundan yıllar önce sigarayla / I. akci-
ğer kanseri ve kalp hastalıklarının yakın bir iliş-
kisi olduğunu / IV. ortaya koyan bilim insanları 
/ II. şimdilerde, sigaranın akıl hastalıklarına / V. 
yol açıp açmadığını araştırıyor. 

Cevap D 

 

  

11. Cümlenin yüklemi III. sözdür. V. söz ise cümle-
nin başlangıcını oluşturmaktadır. “... müzisyen-
lerin ... şarkılarının ...” tamlaması dikkate alındı-
ğında cümle anlamlı ve kurallı biçimde şöyle sı-
ralanır: V. bu yılki müzik festivalinin programı 
içerisinde / I. piyasaya yeni çıkan genç müzis-
yenlerin / IV. halk tarafından ilgi gören şarkıları-
nın yanı sıra / II. müzik tarihimizin usta 
isimlerinin / III. klasikleşmiş şarkılarından seç-
meler de var. 

Cevap B 

 

12. Parçada IV ile III yer değiştirmeli ki IV numaralı 
cümlede tasarım buluşunun örneği III numaralı 
cümledeki tasarım buluşu açıklamasının ardın-
dan gelsin. 

Cevap D 

 

 

13. Parçanın II. cümlesinin I. cümleyle uyuşmadığını 
görebiliriz. Bu da bize doğru seçeneğin ya A ya 
da E olacağını gösterir. Ama A seçeneği uygu-
lanırsa demir yolundan söz etmeden demir yolu 
yapımına değinmiş olacağımız için uygun ol-
maz. E seçeneğini uygularsak önce I’deki duru-
mu hava yolu ile örneklendirmiş oluruz ve diğer 
yolların da böyle olduğunu bundan sonra belirtip 
cümleyi anlamlı bir hâle getirmiş oluruz.  

Cevap D 

 

 

14. E seçeneğindeki “düştüm” yüklemi “dehşet” 
sözcüğüne uyduğu halde “korku” sözcüğüne 
uymamıştır. Çünkü Türkçede “korkuya düşmek” 
diye bir kullanım yoktur. Cümlenin doğru hali, 
“Bu görüntüleri izlerken büyük korkuya ve deh-
şete kapıldım.” olmalıdır. 

Cevap E 
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15. V numaralı “sıradışı” sözcüğünün yazımı yanlış-
tır. Sözcük ayrı yani “sıra dışı” şeklinde yazılma-
lıdır.  

Cevap B 

 

 

16. Parçadaki III numaralı sözcük olan “rasgele”nin 
yazımı yanlıştır. Doğrusu “rastgele” şeklindedir. 

Cevap D 

  

17. “Gibi, kadar, mi” sözcükleri edat, “parmaklarımı-
zın uçları” sözü isim tamlaması, “ihtiyaç duydu-
ğumuzda, birer ışıldak gibi” sözleri zarf, “olurdu, 
sönseydi” sözcüğü geniş zamanın hikâyesiyle 
çekimlendiği için birleşik zamanlı eylemdir. 
Cümlede bağlaç yoktur. 

Cevap E 

  

 

18. I numaralı sözcük işaret sıfatı değil, işaret zami-
ridir. Çünkü sözcük orada bir ismi belirtmez, bir 
ismin yerini tutar. 

Cevap A 

  

 

19. A, B, C ve E seçeneğindeki birleşik eylemler 
yardımcı eylemlerle (etmek, eylemek, olmak, 
kılmak) oluşmuş, D seçeneğindeki birleşik ey-
lem ise yeterlik kurallı birleşik eylemiyle  
(-ebilmek) oluşmuştur.  

Cevap D 

  

 

20. II numaralı cümle sıralı bir cümle değildir. Çünkü 
sıralı olması için iki cümle olması şarttır. II nu-
maralı cümlede ise tek cümle fiilimsilerle yargıla-
ra ayrıldığı için bu cümle yapıca birleşik bir cüm-
ledir. 

Cevap B 

  

 

21. Parçada altı çili sözle İzmir’deki Kadifekale sur-
larının restorasyonu sırasında karşılaşılan tarihî 
eserlerin İzmir’in geçmişiyle ilgili bilgi sahibi ol-
mamızı sağladığı anlatılmak istenmiştir. 

Cevap D 

 

22. II. cümlenin ögeleri nesne ve yüklem değil sa-
dece yüklemdir. Çünkü “Bizi tarihle buluşturacak 
olan kırmızı-beyaz işaretlerin peşi” bir tamlama 
olduğu için bölemeyiz ve “peşine düşmek” bir 
birleşik eylem olduğu için onu da ayıramayız. 
Onun için cümlenin hepsi yüklemdir. Diğer cüm-
lelerle ilgili verilen bilgiler doğrudur.  

Cevap B 

 

23. I ve IV’e özneyi belirtmek için, II’ye eş görevli 
sözcükleri ayırmak için, V’e sıralı cümleleri 
ayırmak için virgül getirilmelidir. III’e ise ögeleri 
arasında virgül bulunan cümleleri ayırmak için 
noktalı virgül getirilmelidir.  

Cevap E 

  

24. V. cümlede önceki cümlelerde yakınılan duru-
mun asıl nedeni değil sonucu vurgulanmıştır. 

Cevap E 

 

  

25. II. cümlede bir tahmine değil, bir kesinliğe yer 
verilmiştir. Çünkü o cümlede geçen “kuşkusuz” 
sözcüğü cümleye kesinlik anlamı katmıştır. 

Cevap B 

 

26. Parçada Nurullah Ataç’ın Türkçenin özleşmesi-
ne ve gelişmesine katkı yaptığına değinilmiştir. 
Ayrıca her görüşü hemen benimsemek yerine 
tartışarak, düşünerek kabul etmemiz gerektiğini 
öğütlemektedir. Ama parçadan Nurullah Ataç 
için Türkçeyi başka dillerden üstün görerek ön 
plana çıkardığını söyleyemeyiz.  

Cevap A 

 

 

27. Parçadaki I, II, III ve V. cümlelerde sanatçının 
sevilen bir kişi olduğuna ve çok okuyup yazdığı 
için görüntüsüyle bunun bağdaştırılabileceğine 
değinilmiştir. IV. cümlede ise onun sanat dünya-
sında hangi isimlerle anıldığına değinilmiştir. 

Cevap D 

 

 

28. Parçada yapıtlarla ilgili herhangi yorum yapıldığı 
yargısına ulaşamayız. Dizideki romanların yo-
rumuyla ilgili bir özellik söz konusu değildir. 

Cevap A 
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29. Parçanın hiçbir yerinde eserin dil ve anlatımıyla 
ilgili bir yargıya rastlamadığımız gibi, bunun sağ-
lam bir şekilde ortaya konmasının eseri başarılı 
kılacağı yargısı da çıkarılamaz.  

Cevap D 

 

 

 

30. “Bu” sözcüğü işaret zamiri, “verilen, katılan” 
sözcükleri sıfat-fiil, “düşüklüktür” sözcüğü ek ey-
lem(-dir) almış isim, “en “ sözcüğü de azlık- çok-
luk zarfıdır. Cümlede dilek kipiyle çekimlenmiş 
eylem yoktur. Cümlede bir eylem vardır, o da 
haber kiplerinden şimdiki zaman kipiyle (almıyo-
rum) çekimlenmiş eylemdir. 

Cevap C 

 

 

31. 5 3 3
1

2 2 2
9 1 9 1 9

2
1 12 2 21
2 2

3
32

5 2
2

-
= = =

- - -
-

= =
2

⋅
3

5 5
=

 

Cevap B 

 
 
 

32. 2

(3) (4)

2

2

2

2

1 1 1
x

4 3 12

3 4 1
x

12

6
x

12

1
x

2

1
x

2

1
x

2

2
x

2

= + -

+ -
=

=

=

=

=

=





 

Cevap C 

33. 

(12)

3,5 1,5 2

15 6 0,5

35 15 20

150 60 5

35

æ ö÷ç⋅ - ÷ç ÷÷çè ø

æ ö÷ç= ⋅ - ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

=

7

150
30
2

225-
⋅

151

60
4

7

8
=-

 

Cevap E 

 

 

34. (2KL) = 15.(KL) + L 

 200 + (KL) = 15.(KL) + L 

 200 = 14.(KL) + L 

 K = 1, L = 4 

 K + L = 1 + 4 = 5 

Cevap D 

 
 
 

35. 18
x x

y

18
x 1 için 1 1

y

y 9

18
x 4 için 4 4

y

y 3 bulunur.

+ =

= + =

=

= + =

=

 

Cevap A 

 

 

36. a sayısı hem 5’in hem 3’ün katı tek sayı ise, 

 a = 15 

 b sayısı hem 5’in hem 9’un katı çift sayı ise, 

 b = 90 

 c sayısı hem 3’ün hem 9’un katı çift sayı ise, 

 c = 18 

 a + b + c = 15 + 90 + 18 = 123 

Cevap D 
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37. Verilen eşitlikler taraf tarafa çarpılırsa, 

 xy+z . xy–z = 72.2 

 x2y = 144 

 xy = 12 bulunur. 

 Verilen eşitlikler taraf tarafa bölünürse, 

 

y z

y z

2z

z

y z

x 72

2x

x 36

x 6 bulunur.

x x 12 6 18 olur.

+

- =

=

=

+ = + =

 

Cevap  D 

 
 
 

38. 3 n

3 3 n

3 4 n

3 8 n

6 9 n

9
n6

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2

2 2

9
n

6

3
n

2

⋅ ⋅ =

⋅ ⋅ =

⋅ =

⋅ =

=

=

=

=

 

Cevap A 

 

 

39. 7! 8!

4! 5!

7! (1 8)

4! (1 5)

7 6

+

+

⋅ +
=

⋅ +

⋅
=

5 4!⋅ ⋅ 9

4!

⋅

6⋅

7 5 9

3 35

= ⋅ ⋅

=

 

 35  in yaklaşık değerinin bilinmesi durumunda 

ifadenin yaklaşık değeri hesaplanabilir. 

Cevap B 

40. Grafiğe göre, 28 kg pekmez için 140 kg üzüm 
kullanılıyor. 

 

28 kg pekmez 140 kg üzüm

20 kg pekmez x kg üzüm

20 140
D.O x

28

⋅
=

 

 x = 100 kg üzüm kullanılacak 

 O halde 185 – 100 = 85 kg üzüm kalır. 

Cevap C 

 

 

 

41. Haziran ayında izne çıkan erkek sayısı x kişi 
olsun. Buna göre temmuz ayında izne çıkanların 
sayısı 2 · (x + 18) olur. 

 Toplam = 84 = 18 + x + 2 · (x + 18) + 15 

                84 = 69 + 3x 

                3x = 15 

                  x = 5 

Cevap E 

 

 

42. Çarşamba günü a lira, 

 Cuma günü b lira olsun. 

 40a + 65b – 175 = 65a + 40b 

 25(b – a) = 175 

 b – a = 7  

Cevap E 

 

 

43. x > y > z ise 

 

a + b > b + c > a + c

a > c b > a

b > a > c olur. 

 

 

 | a b | | c a | a c

a

- -

- + - + +

=- b c+ - a+ a c+ +

b a

x

= +

=

 

Cevap B 
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44. a b
k

a

a b
k

a a

b
k 1 ...(I)

a

a b 0 ise

a b 0

a a a

b
1 0...(II)

a

-
=

= -

= -

< <

< <
- - -

- <- <

 

 (II) nolu eşitliğin her tarafına 1 eklenirse 

 
b

1 1 1 0 1
a

- + < - < +  

 0 < k < 1 bulunur. 

Cevap C 

 

 

45. a + b < 0 … (I) 

 a > 0 … (II) 

 b + c > a … (III) 

 (I) ve (II) nolu eşitsizliklere göre, b < – a ise  

a > 0 olduğu için b < 0 olur. 

 Bu durumda b < a dır. 

 (III) nolu eşitsizliğe göre; c > a – b olduğu için  

c > a’dır. 

 O halde b < a < c bulunur. 

Cevap D 

 

46. A + B + K = 10 ve A + B + K + D + C = 22 ise  

D + C = 12 dir. 

O halde D = C olduğu için, Defne 6 soruyu yan-
lış cevaplamıştır. 

20 – 6 = 14 soruyu doğru cevaplamış olur. 

Cevap C 

 

 

47. Beste 1 soruyu yanlış cevapladığına göre, 

 A + K = 9’dur. 

 Kamil en çok yanlış yapan olduğu için,  

K = 7, A = 2 olmalıdır. 

Cevap D 

48. B bölümünde 2011 yılında 100x işçi varsa, 2012 
yılında 125x olur. 

 125x = 50 

 
2

x
5

=  

 O halde 2011 yılında A, B, C bölümlerinin her 

birinde 100x = 
2

100 40
5

⋅ = işçi vardır. 

 A bölümündeki artış %20 olduğuna göre, 40 
iken 48 olur. 

 2012 yılında 

 A + B + C = 134 ise 

 48 + 50 + C = 134 

 C = 36 işçi olur. 

 C bölümü 40 iken 36 olduysa, 

 

40 'da 4 azalırsa

100 'de x

D.O x 10=

 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49. 

2

12

x y 15

y z 3

x z 12

x x z 60

x (x z) 60 x 5 olur.

x z 12 ise

5 z 12 z 7 olur.

y z 3 ise

y 7 3 y 10 olur.

x y z 5 7 10 2 bulunur.

- =
+ + =-

+ =

+ ⋅ =

⋅ + =  =

+ =

+ =  =

+ =-

+ =-  =-

+ + = + - =



 

Cevap A 



  GENEL YETENEK DENEME SINAVI - 9  
 

 7

50. 

40

A B C D
10

4

A B C D 40 bulunur.

A k B k C k D k 120

k (A B C D) 120

+ + +
=

+ + + =

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =

⋅ + + + =

 

 k = 3 olur. 

 A.k = 48 ise 

 A.3 = 48 

 A = 16 bulunur. 

 A + B + C + D = 40 

 16 + B + C + D = 40 

 B + C + D = 24 ise 

 
B C D 24

8
3 3

+ +
= =  olur. 

Cevap D 

 
 

51. 2 2

2 2

(a 1) 4a a 2a 1 4a
1 1

a 1 a 1

a 2a 1 (a 1)
1 1

a 1 a 1

a 1 1 a

- + - + +
- = -

+ +

+ + +
= - = -

+ +

= + - =

 

Cevap E 

52. Usta = x, Çırak = y olsun. 

  

1. iş 
= 

2. iş 

Diğerlerinin çarpımı Diğerlerinin çarpımı 

 

 

3 6

(x y) 6 (2x 3y) 5

30x 45y 36x 36y

9y 6x

3y 2x

6 3

(2x 2x) 5 x t

6 3

4x 5 x t

6 x

=
+ ⋅ + ⋅

+ = +

=

=

=
+ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

⋅ t 3 4 x⋅ = ⋅ 5

t 10

⋅

=

 

Cevap B 

53. 

A B

2x

V1 V2

x

C D

120 km

 

1

2

V 2x
2

V x
= =  

A B2x

V
1 V2

x C D120 km  

1

2

V 3x 120

V 120

3x 120
2

120

3x 120 240

x 40

+
=

+
=

+ =

=

 

Cevap C 

 

 

54. Ali  Batu  Cenk 

 30  10  10 

 20  20  10 

 20  10  20 

 10  10  30 

 10  20  20 

 10  30  10 

 

İstenilen durum sayısı

Toplam durum sayısı

1

6

=

=

 

Cevap D 

 
 
 
 

55. 

1
2
3
4

2
3
1
4

1
2
3
4

3
4
2
1

g f

 

 fog fonksiyonu sağdan çalıştığı için  

 fog = {(1, 4), (2,2), (3,3), (4,1)}  

Cevap B 
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56. B

y

x
b a

x + b

x + b

C

EK

G

O DA

F
 

 Dikdörtgenin çevresi 48 cm olduğundan, 

 2(y + 2x + b) = 48  y + 2x + b = 24 … (I) 

 Karenin alanı dikdörtgenin alanına eşit ise, 

 (a + b)2 = y(2x + b) … (II) 

 FDO üçgeninden pisagor uygulanırsa, 

 (x + b)2 = x2 + (a + b)2 

 (x + b)2 – x2 = (a + b)2 

 ( x b x+ - 2)(x b x) (a b)+ + = +  

 b(2x + b) = (a + b)2 … (III) 

 (II) ve (III) dan 

 b(2x + b) = (a + b)2 

 y(2x + b) = (a + b)2 

 b( 2x b+ ) y( 2x b= + )  

 b = y dir. 

 (I) den 

 b 2x b 24 2b 2x 24+ + =  + =  

 b + x = 12 

Cevap E 

 

57. E D

120°
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 MHK üçgeninde pisagor yapılırsa 
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2

2
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= +

= +

=

=

 

Cevap C 

58. 

18–h

h

6

r

h

18
3

r

6
= h 3r =

p 2r h
27

3

⋅
= p

2 2r h r 3
27

3

⋅ ⋅
= 

r

3

3

27

r 27 r 3

=

=  =

 

h = 3r  h = 9 bulunur. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

59. Toplam, 
5

42000 2400 TL
100
⋅ = prim dağıtıla-

cak. 

 

360 2400TL

120 x TL

D.O x 800TL




=

 

Cevap C 

 

 

 

 

 

60. Mayıs ayında toplam, 

 

4
36000 1440TL

100

360 1440TL

60 xTL

D.O x 240TL

⋅ =




=

 

 Haziran ayında toplam, 

 

5
42000 2100TL

100

360 2100TL

60 x TL

D.O x 350TL

⋅ =




=

 

 240 + 350 = 590 TL 

Cevap E 
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1. Kök Türkler ve Asya Hun Devleti’nde egemenlik 
anlayışı ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı-
dır. Ekonomi olarak hayvancılık, dinî inançları 
ise Gök Tanrı anlayışıdır. Uygurlarda ise eko-
nomi tarıma dayalı iken, dinî inançları Bu-
dizm’dir. Sadece siyasi anlayışları Kök Türk ve 
Asya Hunları ile aynıdır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

2. Karahanlılar, İslamiyet’i kabul etmelerine rağ-
men geleneksel ve milliyetçi yapılarını korumuş-
lardır. Diğer Türk İslam devletleri (örneğin 
Gazneliler) sultan unvanını kullanırken, 
Karahanlılar ilk Türk devletlerinde kullanılan 
han, hakan, kağan unvanını kullanmışlar, yine 
ilk Türk devletlerinde olduğu gibi ikili yönetim an-
layışını uygulamışlardır. Ayrıca diğer Türk-İslam 
devletleri bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili 
olarak Farsça gibi diller kullanırken; Karahanlılar 
milliyetçi yapılarını koruyarak Türkçe kullanmış-
lardır. 

Cevap E 

 

 

 

3. Verilen öncüllerde B, C, D ve E seçenekleri 
Lonca teşkilatının genel özellikleriyle ilgilidir. 
Ancak Lonca teşkilatına sadece Müslümanlar 
üye olabilmektedir. 

 

Cevap A 

 

 

 

 

4. Verilen öncüllerdeki bilim insanları ve eserleri 
arasına sadece Piri Reis ve yapılan eşleştirme 
yanlıştır. “Keşf-üz Zünun” Katip Çelebi’ye ait bir 
eserdir. Piri Reis’in eseri ise “Kitab-ı Bahriye”dir. 

Cevap A 

5. Verilen öncüllerdeki A, B, C ve D seçenekleri 
“Geç Dönem” Osmanlı mimarisinin genel özellik-
leriyle ilgilidir. Tek kubbe ve yanına yarım kub-
beler inşa edilmesi “Klasik Dönem” Osmanlı 
mimarisinin genel özelliği ile ilgilidir. 

Cevap E 

 

 

 

 

6. Osmanlı Devleti’nde 

 - II. Mehmet (Fatih): Taht kavgalarını önlemek 
merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek amacıyla 
“Kardeş Katli’ni” yasal hale getirmiştir. 

 - I. Ahmet “Ekber ve Erşet” sistemine geçerek 
en büyük ve akıllı olanın tahta getirilmesi 
esasını belirlemiştir. 

 - II. Abdülhamit: Meşrutiyet sistemine geçile-
rek, halk padişahın yanında yönetime ortak 
olmuştur. 

Cevap D 

 

 

 

 

7. Sened-i İttifak: II. Mahmut ve ayanlar arasında 
merkezî otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapıl-
mıştır. Avrupa’daki gelişmelerle ilgisi yoktur. 

 Tanzimat Fermanı ve I. Meşrutiyet ise Avru-
pa’da yaşanan gelişmelerin (Fransız İhtilali gibi) 
önüne geçmek ve Batı’da görülen bazı demok-
ratik hakları vermek amacıyla yapılmıştır. 

Cevap D 

 

 

 

 

8. Islahat Fermanı ile azınlıklar, bedelli askerlik 
yapma, İl Genel Meclisine üye olma hakkına sa-
hip oldukları gibi, cizye vergisi de ödememişler-
dir. Siyasi parti kurma hakkı II. Meşrutiyet son-
rası yapılan bir düzenlemedir. 

Cevap C 
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9. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulma-
sıyla tımarlı sipahilerde bir azalma olmuş, tarım-
sal üretim düşmüş, merkezî otoritenin bozulma-
sına bağlı olarak ayan denilen feodal güçler 
(toprak ağaları) artmıştır. Dolayısıyla I. ve III. 
öncüllerin konu ile ilgisi yoktur. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

 

 

10. Osmanlı Devleti’nde; 

 Sadrazam (Seyfiye) 

 Kazasker (İlmiye) 

 Reisülküttap ve nişancı (Kalemiye) 

 sınıfına mensuplardır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Verilen öncüllerin tamamı II. Mahmut Döne-
mi’nde merkezî otoriteyi güçlendirmek amacıyla 
yapılan faaliyetlerdir. 

Cevap E 

 

 

 

 

 

 

 

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’nda bahsedilen 
Vilayet-i Sitte (Altı il Sivas, Diyarbakır, Van, Ela-
zığ, Erzurum, Bitlis) Ermeni Devleti’nin kurulma-
sına yönelik bir maddedir. 

Cevap B 

13. Kilikyalılar Cemiyeti, millî bir cemiyettir ve Çuku-
rova Bölgesi’nin haklarını savunmak için kurul-
muştur. Diğer cemiyetler ise millî varlığa düş-
men cemiyetlerdir. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

14. “Manda ve himaye kabul edilemez.” ulusal ba-
ğımsızlıkla ilgilidir. Diğer öncüllerde ise “ulusal 
egemenlik” ile ilgili kararlar vardır. 

Cevap D 

 

 

 

 

 

 

15. Peyam-ı Sabah, İstanbul’da Millî Mücadele 
karşıtları tarafından çıkarılmış bir gazetedir. Di-
ğer gazeteleri ise Millî Mücadele yanlıları çıkar-
mışlardır. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

16. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922’de I. 
TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir. Diğer se-
çenekler ise II. TBMM tarafından gerçekleştiril-
miştir. 

Cevap B 

 

 

 

 

 

17. I., II. ve III. öncüller sonrasında İstiklal Mahke-
meleri kurulurken, Menemen Olayı sonrasında 
İstiklal Mahkemeleri kurulmamıştır. 

Cevap E 



  GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI - 9  
 

 11

18. Misakımillî, Son Osmanlı Mebusan Meclisinde 
kabul edildiğinden burada ulusal egemenlik ilke-
si doğrultusunda herhangi bir karar alınmamış, 
ulusal ve ekonomik bağımsızlık yönünde karar-
lar alınmıştır. 

Cevap D 

 

 

 

19. I. İnönü Savaşı - Rusya ile Moskova, Afganistan 
ile Dostluk Antlaşması, 

 Sakarya Savaşı - Fransa ile Ankara Kafkas 
Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, 

 Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Antlaşması, 

 Kars ve Sarıkamış Savaşları - Gümrü Antlaş-
ması, 

 II. İnönü Savaşı sonrasında ise herhangi bir 
siyasi antlaşma yapılmamıştır. 

Cevap B 

 

 

 

20. I. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti 
resmen sona ermiştir. 

 II. Rejim tartışmalarına 29 Ekim 1923 Cumhuri-
yet’in ilanı ile son verilmiştir. 

 III. Osmanlı Hanedan üyeleri ise 3 Mart 1924’te 
halifeliğin kaldırıldığı gün yurt dışına çıkar-
tılmışlardır. 

Cevap A 

 

 

 

21. Soyadı Kanunu ile ayrıcalık unvan ve lakaplara 
(bey, ağa, hanım gibi..) son verilirken, dolayısıy-
la halkçılık ilkesi doğrultusunda toplumsal eşitlik 
sağlanmaya çalışılmıştır. Soyadı Kanunu’nun 
ulusal egemenliği geliştirmek ile bir ilgisi yoktur. 

Cevap D 

 

 

 

22. Verilen üç isim de Atatürk Dönemi’nde başba-
kanlık yapmışlardır. 

Cevap E 

23. Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi-Halkçılık 

 Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması-Milliyetçilik 

 Kadınlara siyasal hakların verilmesi-
Cumhuriyetçilik ilkeleriyle ilgilidir. 

Cevap C 

 

 

 

24. Razgard Olayı, Bulgaristan ile Türkiye arasında 
sorun olmuştur. (Bulgarların Razgard’daki Türk 
mezarlığını tahrip etmesi). Diğer konular ise 
Türkiye ile Fransa arasında sorun teşkil etmiştir. 

Cevap C 

 

 

 

25. ABD, Truman Doktirini ve Marshall Planı ile 
SSCB’nin Avrupa üzerinde hâkimiyet kurmasını, 
Eisenhower Doktirini ile de SSCB’nin Orta Do-
ğu’da hâkimiyet kurmasını engellemek istemiş-
tir. 

Cevap D 

 

 

 

26. Muhammed Ali, Vietnam Savaşı’na katılmadığı 
için ABD tarafından madalyaları elinden alınmış 
ancak daha sonra artan tepkiler karşısında ma-
dalyaları geri iade edilmiştir. 

Cevap B 

 

 

 

27. Türkiye, 

 Merkezi Bağdat’ta olan Bağdat Paktı’na, 

 Bağdat Paktı’nın dağılmasından sonra merkezi 
Ankara’da olan CENTO’YA, 

 Kuzey Atlantik Paktı(NATO)’na 

 TİKA (Türk iş Birliği ve kalkınma İdaresi Başkan-
lığı) üye ülkelerdendir. Ancak SEATO (GÜNEY 
Doğu Asya Antlaşma Teşkilatı)’na üye olmamış-
tır. 

Cevap A 
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28. Soruda belirtilen alacakaranlık süresi (şafak ve 
tan), yer çekimi, güneş ışınlarının geliş açısı en-
lemin etkisiyle ülkemizde değişiklik gösteren 
özelliklerdir. Enlemler arasındaki farkın artması 
bu özellikleri artıracağı için doğru seçenek A se-
çeneğidir. Çünkü Güneydoğu Anadolu Bölge-
si’nin güneyinde yer alan Kilis kenti ve Marmara 
Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan Kırklareli 
kenti arasında enlem farkı verilen diğer kentlere 
göre daha fazladır. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

29. Soruda verilen il merkezleri olan kentlerin deniz 
seviyesinden yükseltilerine bakıldığında; 

 → Bursa (155 m) – Konya (1016 m) 

 → Antalya (137 m) – Isparta (1049 m) 

 → Malatya (964 m) – Elazığ (1067 m) 

 → Şanlıurfa (518 m) – Ağrı (1632 m) 

 → Zonguldak (5m) - Bolu (726 m) 

 Buna göre kent çiftlerinin yükselti farkı alındı-
ğında Malatya ile Elazığ kentleri arasındaki yük-
selti farkı 103 metre ile daha azdır. 

Cevap C 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Taşeli yöresinde 
kıyı tipi Toros Dağlarının kıyıya paralel uzanma-
sının etkisiyle boyuna kıyı tipidir. Ülkemizde 
Dalmaçya kıyı tipi ise Akdeniz Bölgesi’nde, Teke 
yöresinde yer alan Finike - Kaş kıyılarında görü-
lür. 

 

Cevap B 

31. Ülkemizde taralı alanlara bakıldığında, 

 I numara →İstanbul yöresi 

 II numara → İzmir yöresi 

 III numara → Kahramanmaraş yöresi 

 IV numara → Erzincan yöresi 

 V numara → Mardin yöresidir. 

 Verilenler içerisinde ana fay hatlarından uzak 
olduğu için tektonik deprem ihtimali daha az 
olan yöre Mardin yöresidir. Diğer yöreler ise Ku-
zey Anadolu Fay Hattı (İstanbul, Erzincan), Do-
ğu Anadolu Fay Hattı (Kahramanmaraş) ya da 
Batı Anadolu Fay Hattı (İzmir) gibi ana fay hatla-
rı üzerinde bulunan tektonik deprem ihtimali 
yüksek olan yörelerdir. 

Cevap E 

 

 

 

 

32. Ülkemiz, dönence dışı Kuzey Yarım Küre’de 
bulunduğu için Güneş ışınlarını daima güney 
yönünden alır. Bu nedenle bakı (Güneş’e dönük 
yamaç) her zaman güney yamaçtır. Bu durum 
güney yamaçta sıcaklık ortalamasını, güneş-
lenme süresini daha iyi sağladığı için genellikle 
yerleşme ve tarım için daha elverişli bir koşul 
oluşturmuştur. 

 Fakat verilen diğer etmenler doğu-batı doğrultu-
lu dağlar için genellenebilecek etmenler değildir. 
Bu nedenle her zaman güney yamaç için olumlu 
olan bir özelliğin etmeni olarak söylenemez. 

Cevap E 

 

 

 

 

33. Ankara kentinde yağışın başlaması havadaki 
maksimum nemin düştüğünün işaretidir. Çünkü 
bir yerde yağışın başlayabilmesi için genellikle 
havadaki nemin yoğunlaşması gerekir. Yoğun-
laşmanın temel koşulunun da sıcaklığın azal-
ması olduğu düşünüldüğünde havadaki maksi-
mum nemin azalması yağışa başlamanın önemli 
bir adımıdır. 

 Fakat verilen diğer durumlar bir yerde havanın 
yağış ihtimal düzeyini artıran değil bilakis azal-
tan nedenlerdendir. 

Cevap C 
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34. Ülkemizde maki, Akdeniz İklim şartlarına uyum 
sağlamış 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da 
çalılardan oluşan bitki örtüsüdür. Defne, zak-
kum, keçi boynuzu, yabani zeytin, kermes me-
şesi gibi türler maki bitki örtüsüne ait türler ola-
rak bilinir. Bu nedenle bilim adamı araştırma ge-
zisini Akdeniz ikliminin görüldüğü bir ilde yapıl-
mıştır. Soruda verilen seçenekler içerisinde Ak-
deniz ikliminin yaşandığı yer Muğla yöresi oldu-
ğu için doğru cevap E seçeneğidir. 

Cevap E 

 

 

35. Ülkemizde nüfusun özellikleri incelendiğinde 
2012 yılı TÜİK verilerine göre cinsiyete göre da-
ğılıma bakıldığında 75.627.384 olan toplam ülke 
nüfusunda 37.956.168 kişinin erkek, 37.671.216 
kişinin ise kadın olduğu görülmektedir. Bu du-
rum ülkemizde erkek nüfusun kadın nüfusa göre 
daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Cevap D 

 

 

 

36. Hakkâri ve Şırnak il merkezlerini içeren bu bö-
lüm, göç veren bir bölüm olmasından dolayı top-
lam nüfus miktarı az olduğu için km2’ye düşen 
insan sayısı anlamına gelen aritmetik nüfus yo-
ğunluğu azdır. Fakat yer şekillerinin dağlık ve 
engebeli olmasından dolayı tarıma elverişli ara-
zinin az olması buna karşılık birincil sektör olan 
çiftçinin fazla olması tarımsal nüfus yoğunluğu-
nun Türkiye ortalamasının üstünde olmasına 
neden olmuştur. 

Cevap A 

 

 

37. Kırsal kesimde konutlarda kullanılan yapı mal-
zemesinin ne olacağı yüz ölçümüne göre belir-
lenmez. Yüz ölçümün büyük ya da küçük olması 
daha çok bir yörenin aritmetik nüfus yoğunluğu-
nu etkiler. 

 Fakat kırsal kesimde yaşayan insanların gelir 
düzeyi, yörede bulunan taşların jeolojik yapı ola-
rak uygunluğu, bitki örtüsünün ya da iklim şartla-
rının sıcaklık, yağış değerleri açısından ne oldu-
ğu yapı malzemesinin ahşap, taş, kerpiç veya 
betonarme olup olmayacağını daha fazla etkiler. 

Cevap A 

38. Ülkemizde turunçgil, kış sıcaklık şartlarının 8-
10°C olduğu yörelerde yetişen bir tarım ürünü-
dür. Anadolu’nun birçok yöresinde bu kış sıcak-
lık değerleri bulunmadığı için iklim seçiliği fazla-
dır. 

 Fakat verilenler içerisinde patates, üzüm, haş-
haş, tütün gibi ürünlerin doğal yetişme alanları 
daha geniştir. Bunun nedeni bu ürünlerin faklı ik-
lim bölgelerinde de yetişebilmeleridir. 

 Dikkat edilmesi gereken bir husus, haşhaş ve 
tütün gibi ürünlerin sadece bazı alanlarda yetişi-
yor olması bu ürünlerin iklim seçiliğinden değil, 
devletin belli nedenlerle ekim alanını sınırlamış 
olmasıdır. 

Cevap D 

 

 

39. Yukarı Murat-Van Bölümü, Doğu Anadolu Coğ-
rafi Bölge sınırında yer alır. Muş, Van, Ağrı ille-
rinden oluşan bu bölümde öne çıkan hayvancılık 
faaliyeti koyun ve kıl keçisi yetiştiriciliğidir. 

 Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesi’nde sığır yetiştiri-
ciliği ile öne çıkan bölüm ise Erzurum – Kars Bö-
lümü’dür. 

Cevap D 

 

 

40. Öncüllerde verilen madenler içerisinde bor, 
fosfat, kükürt madeni işlendikten sonra tarım 
sektöründe kullanılır. 

• fosfat madeni; suni gübre, 

• kükürt madeni; gübre sanayisi sülfirik asit 
üretimi, tarımsal ilaçlar, 

• bor madeni ise, bitki örtüsünün gelişmesini 
arttırmak veya önlemek maksadıyla kullanı-
lır. 

 Kükürt ve fosfat madeni aynı öncülde beraber 
verildiği için doğru seçenek E seçeneğidir. 

Cevap E 

 

 

41. 26 Şubat 2013 yılında temeli atılan Doğu Kara-
deniz Bölümü’ndeki baraj, Yusufeli Barajı’dır. Bu 
baraj, Artvin Yusufeli ilçesi sınırlarında Çoruh 
Nehri üzerine kurulacaktır. Özel sektörün yükle-
nici firma olarak üstlendiği bu barajın bitiş tarihi 
2018 yılı olarak öngörülmektedir. 

Cevap E 
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42. Doğu Anadolu Bölgesi, sanayi tesislerinin dağı-
lışında en son sırada yer alan bölgemizdir. Böl-
gede ulaşım ve pazarlama koşullarının, nitelikli 
iş gücünün, sermaye birikiminin, tarımsal ham 
maddenin istenilen düzeyde olmaması fabrikala-
rın bu bölgede yoğunlaşmamasında temel ne-
dendir. 

 Fakat bölge enerji, su imkânı, maden ve hay-
vansal ham maddeler açısından önemli bir böl-
gedir. 

Cevap B 

 

 

 

43. Türkiye’de son yıllarda endüstri tesis sayısının 
artması, farklı türde endüstri kuruluşlarının gö-
rülmeye başlanması sanayi ürünlerinin üretimini 
artırmıştır. Üretilen sanayi ürünü iç pazarda tü-
ketildiği gibi ihracat olarak da başka ülkelere sa-
tılmıştır. Böylece ihracat ürünleri içerisinde sa-
nayi ürünlerinin payı %94 düzeyine ulaşmıştır. 

Cevap D 

 

 

 

 

44. Gülek Geçidi ya da Boğazı, ülkemizde Toros 
Dağları üzerinde bir geçittir. Akdeniz Bölgesi’ni 
İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan bu geçit Adana 
ve Mersin sınırlarında bulunan güney-kuzey isti-
kametinde 10 km uzunluğunda bir geçittir. 

Cevap B 

 

 

 

45. 2023 yılı, Türkiye Turizm Stratejisi’nde yabancı 
turist sayısını ve gelirini artırmak ve uluslararası 
pazarda böylece ilk beş ülke olma arasında ol-
ma hedef konulmuştur. Bu hedefler doğrultu-
sunda bazı vizyona yönelik ilkeler belirlenmiştir. 
Bu ilkeler içerisinde gelen turiste ucuz ürün hiz-
meti yer almaz. Çünkü turizm pazarında ulusla-
rarası marka haline gelmenin yolu nitelikli bir tu-
rist profiline hitap edileceği için markalaşan tu-
rizm bölgelerinde kaliteli, rekabette zorlanmaya-
cağımız en üst düzeyde ürün hizmeti sunabil-
mektedir. 

Cevap B 

46. Medeni Kanun’un iyiniyete hukuki bir sonuç 
bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığı-
dır. Yani kişilerin kural olarak iyiniyetle davran-
dığı kabul edilir, aksini iddia eden bunu ispatla-
mak durumundadır. Yani iyiniyetle hakkı kaza-
nan iyiniyetini ispat etmek zorunda değildir. Kar-
şı taraf hak kazanılırken iyiniyetin olmadığını is-
pat etmekle yükümlüdür. Diğer seçenekler doğ-
rudur. 

Cevap A 

 

 

 

47. Tüzel kişilerin fiil ehliyetleri yani haklarını kulla-
nabilme veya borçlanabilme ehliyetleri kuruluş 
amaçlarıyla sınırlıdır. Yani tüzel kişiler örneğin 
bir dernek veya vakıf kuruluş amacı dışında 
haklarını (fiil ehliyetlerini) kullanamazlar. 

Cevap A 

 

    

48. Bir ilişkinin borç ilişkisi olabilmesi için 3 unsur 
gereklidir. Bunlar; 

 Alacaklı:   Alacaklı her borç ilişkisinde bulun-
ması gereken aktif sujedir. Alacaklı taraf kişidir.  

 Borçlu: Pasif suje yi oluşturur. İfa yükümlülüğü 
altında bulunan taraftır.   

 Edim: Alacaklının talep hakkına sahip olduğu 
borçlunun ifa ile yükümlü olduğu konudur.   

 Sözleşme olmadan da borç ilişkisi doğabilir. 
Örneğin haksız bir fiil sonucu doğan tazminat 
borcu gibi. 

Cevap B 

 

   

49. Klasik Parlamenter Sistemin Özellikleri: 1. 
Kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayrımı vardır. 2. 
Yasama organına karşı sorumlu olan (hesap ve-
ren) bir hükûmet (Bakanlar Kurulu) vardır. 3. Yü-
rütme organı iki kanatlıdır. (Cumhurbaşkanı ve 
Bakanlar Kurulu) 4. Devlet başkanının (Cum-
hurbaşkanının) siyasal sorumluluğu yoktur. 5. 
Yürütme organının dayanağı yasama organıdır. 
Bakanlar Kurulu, yasama (meclis) organının gü-
venine dayanmak zorundadır. 6. Yasama orga-
nı, yürütme organını (Bakanlar Kurulunu) düşü-
rebilir. (Gensoru yoluyla güvensizlik oylarıyla) 7. 
Yürütme organı (Cumhurbaşkanı) ise ancak be-
lirli şartların gerçekleşmesi halinde yasama or-
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ganını feshedebilir. 8. Aynı kişi hem yasama or-
ganında hem de yürütme organında görev alabi-
lir. (Örneğin bir milletvekilinin bakan olması) 9. 
Başbakanın yasama organı üyesi (milletvekili) 
olması zorunludur. Bakanların milletvekili olması 
şart değildir. 

 Devlet başkanının (Cumhurbaşkanı) halk tara-
fından seçilmesi başkanlık sisteminin tipik bir 
özelliğidir. 

Cevap A 

 

 

 

     

50. Genel olarak TBMM’nin görev ve yetkileri 
şunlardır: 

 • Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, 

 • Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Karar-
name çıkarması için yetki vermek, milletlera-
rası antlaşmaların onaylanmasını uygun 
bulmak,  

 • Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını 
görüşmek ve kabul etmek,  

 • 3/5 (nitelikli çoğunluk) çoğunlukla genel ve 
özel af ilanına karar vermek,  

 • Para basılmasına karar vermek 

 • Hükûmeti denetlemek,  

 • Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyele-
rini seçmek, 

 • Milletlerarası hukukun meşru saydığı haller-
de savaş ilanına, TSK’nin (Silahlı kuvvetle-
rin) yabancı ülkelere gönderilmesine veya 
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulun-
masına izin vermek,  

 • Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek, 
TBMM’nin bu görevi Anayasa’da düzenlen-
memiş olup Sayıştay Kanunu’nda belirtil-
mektedir.  

 • Kalkınma planlarını onaylamak, 

 • Anayasa Mahkemesi üyelerinden üçünü 
seçmek (2010 değişikliği ile), 

 • Kamu Başdenetçisi’ni seçmek (2010 değişik-
liği ile), 

 • Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul 
etmek Yüksek Seçim Kurulunun görevleri 
arasındadır. 

Cevap D 

51. 1982 Anayasası’na göre, 

 • Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla, 
Cumhurbaşkanı’nı, 

 • TBMM Başkanı’nı (2010 değişikliği ile ek-
lenmiştir.) Bakanlar Kurulu üyelerini (Başba-
kan ve bakanlar), 

 - Anayasa Mahkemesi  

 - Yargıtay  

 - Danıştay  

 • Askerî Yargıtay  

 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini, Başsavcılarını,  

 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini Hâkim-
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve 
üyelerini  

 • Sayıştay Başkan ve üyelerini,  

 • Genelkurmay Başkanı’nı (2010 değişikliği ile 
eklenmiştir.) 

 • Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile 
Jandarma Genel Komutanı (2010 yılı deği-
şikliği ile eklenmiştir.)  görevleriyle ilgili suç-
lardan dolayı yargılar. 

 Kamu Başdenetçisi ile Devlet Denetleme Kurulu 
Başkanı Yüce Divanda yargılanmazlar. 

Cevap B 

 

52. 1982 Anayasası’na göre, Genelkurmay Başkanı 
Bakanlar Kurulunun önerisi ile Cumhurbaşkanı 
tarafından atanır. Genelkurmay Başkanı, görev 
ve yetkilerinden dolayı Başbakan’a karşı sorum-
ludur. 

Cevap C 

     

53. Kamu hizmeti kavramının değişik tanımları ol-
makla birlikte basitçe, devlet veya diğer kamu 
tüzel kişileri tarafından toplumun (kamunun) ge-
nelinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
yapılan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanabilir. 
Kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkeler 
şunlardır:   

 -Süreklilik (kesintisizlik)  

 -Düzenlilik    

 -Değişkenlik(uyarlama) 

 -Nesnellik  

 -Eşitlik 

Cevap E 
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54. Merkezden yönetim, idarenin topluma sunacağı 
hizmetlerin başkent adı verilen devlet merkezin-
den ve tek elden yürütülmesidir. Tüm idari hiz-
metler merkezde toplanmıştır. Bir taşra örgütü 
vardır. Tüm kaynaklar da merkezde toplanmış-
tır.   

 Sakıncaları:  

a. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.  

b. Hizmetlerin yöresel gereksinimlere göre yü-
rütülmesi güçtür.  

c. Demokratik ilkelere pek uygun değildir. 

Cevap E 

 

    

55. 6360 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyesi Ya-
sası’nda en son yapılan değişikliklerle 16 olan 
büyükşehir belediyesi 30’a çıkarılmıştır. Bu ille-
rimiz: 

 Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Mani-
sa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,Ordu, Te-
kirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, 
Gaziantep, İstanbul İzmir, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun. 

Cevap A 

     

56. Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi ya da "Türkçe 
Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi" Türk 
dili konuşan altı Türk ülkesinin devlet başkanla-
rının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı bir zirve-
dir. Bir diğerinin egemen eşitliğine karşılıklı say-
gı temeline dayanan bu zirve, ortak tarih ve kül-
türel yapıya sahip ülke cumhurbaşkanlarını bir 
araya getirmektedir. 1992 yılından beri belirli 
aralıklarla gerçekleştirilen zirvede Türk Dünya-
sı'nın sorunları gündeme getirilmektedir. 3 Ekim 
2009 Nahcivan Anlaşması'yla daimi sekreteryası 
kurulmuş ve adı Türk Konseyi olmuştur. Özbe-
kistan ve Türkmenistan çeşitli nedenlerle 1996 
yılından beri zirvelere katılmamaktadır. 

Cevap B 

 

57. 15-17 Nisan tarihlerinde İngiltere’nin başkenti 
Londra’da düzenlenen Londra Kitap Fuarı’nda 
bu yılki odak ülke Türkiye seçilmiştir. Fuar, Türk 
yazar, sanatçı, çevirmen ve akademisyenlerin 
liderliğinde dünya yayıncılık sektörünü bilgilen-
dirmede önemli bir araç olmuştur. 

Cevap C 

58. Avusturyalı, Felix Baumgartner (43), bütün dün-
yanın merakla beklediği atlayışını büyük bir ba-
şarıyla gerçekleştirmiştir. 'Korkusuz' lakaplı 
Baumgartner, ikisi kesin biri ise teyid bekleyen 
üç rekor birden kırdı. Baumgartner ilk olarak bir 
balonla bugüne kadar çıkılmış en yüksek irtifaya 
ulaştı. 850 bin metreküplük helyum balonunun 
taşıdığı 1360 kilogram ağırlığındaki kapsülle 2.5 
saatte 38 bin 700 metreye çıkan ‘Korkusuz 
Felix’ lakaplı Baumgartner, yerkürenin stratosfer 
katmanından yaklaşık 39 km’den kapsülden 
yaptığı atlayışla, en yüksek mesafeden serbest 
dalış yapan insan oldu ve 52 yıl önce Joe 
Kittinger’in yaptığı 31 km mesafeli atlayışı tarihe 
gömdü.  

Cevap B 

 

   

 

 

 

 

59. Gelişmekte olan, en çok yatırım yapılacak ülke-
leri ifade eden, ilerleyen yıllarda ekonomisi en 
çok gelişmiş ilk beş ülke içinde gösterilen ve 
2010 IMF verilerine göre satın alma gücü açı-
sından ekonomisi en büyük ilk on ülke arasına 
gireceği varsayılan ülkeler BRICS olarak adlan-
dırılmaktadır. Bu ülkeler:  

 Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afri-
ka’dır. Güney Afrika 2011 yılında bu oluşuma 
katılmıştır. ABD, BRİCS ülkeleri arasında yer 
almaz. 

Cevap A 

 

 

 

 

 

 

 

60. Dersaadet Tahvilat Borsası'ndan itibaren 140 
yıllık bir geleneğe sahip İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası, artık 'Borsa İstanbul' olarak anılmak-
tadır. Borsa İstanbul'un tanıtımı ve ilk gongun 
çalınması ile ilgili İstinye'deki borsa binasında 5 
Nisan 2013 tarihinde tören düzenlendi. 

Cevap A 
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