ANKARA

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
LİSANS
GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR

AKADEMİ

(TÜRKÇE - MATEMATİK - GEOMETRİ - TARİH COĞRAFYA - ANAYASA GÜNCEL BİLGİLER)
T.C. KİMLİK NUMARASI

:

ADI

:

SOYADI

:

DİKKAT! SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Bu sayfanın arkasında yer alan açıklamayı dikkatle okuyunuz.

90 SAAT
MATEMATİK

30 SAAT
GEOMETRİSÖZEL
MANTIK

28 SAAT
TÜRKÇE

36 SAAT
COĞRAFYA

30 SAAT
ANAYASA
GÜNCEL
BİLGİLER

60 SAAT
TARİH

72 SAAT
GENEL
TEKRAR

TOPLAM
350
SAAT

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR TESTİ bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 130 dakikadır. (2 saat 10 dakika)
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her soru sadece bir doğru cevabı vardır.
Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmiş ise o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış
cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili
ham puanınız olacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bu soru ile ilgili cevabınızı,
cevap kağıdında o soru için ayrılmış yere işaretlemeyi unutmayınız.

GENEL YETENEK
1.

Sözcüklerin iliğini çıkarmak özüne inmek, en derinine ulaşmak anlamlarını taşımaktadır.

9.

“Bohemya’da başlayan olaylar Avrupa’da birçok
yere yayılmıştır.” İfadesinden B seçeneği,
“---Otuz Yıl Savaşları ---kanlı mücadeleler ----”

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

ifadesinden C seçeneği,
“---yerli soylu sınıfı idamlarla susturuldu.” İfade2.

Altı çizili söz gerçek anlamlı nefes almak anlamındadır. Bu anlam da B seçeceğinde vardır.

sinden D seçeneği,
“Kalvinistler ülke dışına sürüldüler.” İfadesinden

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

E seçeneği çıkarılabilir.
A seçeneğinin çıkarabileceği bir ifade yoktur.

3.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Anlam bütünlüğünün sağlanması için birinci boşluğa “yargılarını”, ikinci boşluğa “değer”, üçüncü
boşluğa “güvenen” sözcüğü gelmelidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Verilen cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı
C seçeneğidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5.

Verilen cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı
E seçeneğindeki cümledir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6.

V. cümlede soru anlamı yok olmuştur. Sözde soru
cümlesine yakın bir cümledir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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4.

10. A, B, D, E seçeneklerinde özneleri bağlarken C
seçeneğinde belirtili nesneleri bağlama görevindedir.

11.

B seçeneğinde zıplayarak kelimesinde fiilimsi vardır. Girişik birleşik cümledir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Zarf fiilden sonra virgül getirilemez.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7.

13. V. cümlede pardösü kelimesi pardesü biçiminde
yazılmıştır.

Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse
sıralama II - I - IV - V - III şeklinde olur. Baştan dördüncü V. cümle olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8.

14. I - II - IV - V. cümlelerde Türkiye Türkçesinin konuşulma özellikleri hakkında bilgi veriliyor. III. cümle
de ise yazı özelliğinden bahsediliyor. Bu nedenle
anlam akışını III. cümle bozmuştur.

Anlamsal bütünlüğün sağlanması için verilen
cümle III. cümleden sonra getirilmelidir. Çünkü
verilen cümlenin tamamlayıcısı IV. cümledir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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15. Verilen cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni
“yanlış alamda sözcük kullanımıdır” “tanıştırdı”
yerine “tanıttı” olmalıdır.

20. “---brokoli morfolojik olarak karnabahara benzer.”
İfadesinde B seçeneğine,
“---üretimi son yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu
nedenle ----” ifadesinde C seçeneğine,

A seçeneği: İftira haksız olur 2 Gereksiz sözcük
kullanımı

“---turşu sanayinde de kullanılmaktadır. ----” ifadesinde D seçeneğine,

B seçeneği: Göz atmak hızlı olur ayrıntı olmaz 2
Deyimin yanlış anlamda kullanımı

“İtalya’da bölgenin adı ----” İfadesinde E seçeneğinde değinilmiştir.

C seçeneği: Aklıma ilk sen geliyorsun olmalı 2
Sıralama hatası

Brokolinin kış sebzesi olduğu söyleniyor fakat
hangi zamanda yetiştiğine değinilmiyor.

D seçeneği: Kimse bulamıyordu olmalı 2 Özne
eksikliği

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

E seçeneği: Ücret değil maaş olmalı 2 Sözcüğün
yanlış anlamda kullanımı
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

21. Verilen parçada üzerinde durulmak istenen düşünce son cümlede gizlidir. Son cümleden çıkarılabilecek yargı D seçeneğidir.

16. Kitapseverlerin eserlerine bakış açısı / kelimelerin
anlam boyutundan / çok / etkileniyor.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17.

B seçeneğindeki takkesini kelimesi takke-si-n-i
biçiminde tahlil edilebilir. Buradaki -n eki iki ünlünün arasına girerek onları kaynaştırmıştır. Diğer
örneklerde ise iyelik eki olarak kullanılmıştır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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Cümlesinin öğe ayrımı bu biçimdedir. Doğru cevap
D seçeneğidir.

18. “--- Türkçe isim olması gerektiğini düşünerek ----”

22. Verilen paragrafta anlam bütünlüğünün sağlanması için II ve IV. cümleler yer değiştirmelidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

23. Verilen parçada son cümle ipucudur. Son cümlede
yazılışı, okunuşu farklı olan sözcükler farklı diller
yakın anlamlı olabilirler deniyor. Bunu destekleyen
yargı D seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

ifadesinden B seçeneği,
Metnin genelinden C seçeneği,
“--- dava kadınlığını aşamamıştır.” ifadesinden D
seçeneği,

24. I. cümlede eylemsiler olduğu için yapısı bakımından girişik bileşiktir.

“--- Turancılık ideolojisini halk arasında yama ideali
----” ifadesinden E seçeneği çıkarılabilir.

III. cümlenin yüklemi fiilden isim olmuş bir sözcüktür. Bu nedenle isim cümlesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

IV. cümlede “ise” bağlaçtır.
V. cümlede yüklem etmek yardımcı eylemiyle
kurulmuştur.

19. Parçada kişisel yargılara yer verilmiştir. Evlerin
bahçesi o kadar büyük ki herkes şaşkınlık içerisinde. İfadesi bunlardan biridir.

II. cümlede tanık gösterme yoktur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
4
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25. Parçada kütüphane kurtlarının fiziki özellikleri üzerine durulmuştur. Ancak bu fiziki özelliklerinin şart
olduğuna değinilmemiştir.

29. Tabloya göre, Cem hocanın kampı Hasan hocanın
kampından daha önceki bir ayda olamaz.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

26. Parçada kütüphane kurtlarının okudukları bir kitabı
tekrar okuduklarına değinilmemiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
30. Tabloya göre, Cem ve Derya hocaların aynı şehirde kamp programı yaptığı biliniyorsa bu şehir
Ankara olur. Bu durumda Özgür hoca kesinlikle
İzmir’de kamp programı yapacaktır.

27, 28, 29 ve 30. sorular aşağıdaki tabloya
göre çözülmüştür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

• Mayıs ayında iki şehirde kamp programı olacağından ve Ankara’da yapılan kamplar art
arda aylarda olacağından, Ankara’da yapılacak
kamplar Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındadır. Bu durumda Ocak ayında İzmir’de kamp
yapılacaktır.
• Hasan hocanın kampının olduğu ay, Ankara’da
kamp olmadığından Hasan hoca Ocak ayında
kamp vermiştir.
• Bu durumlarda Abdullah ve Erdal hocaların
kampı aynı ay olacağından, kampları nisan ayındadır.
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

İzmir

Ankara

Ankara

Ankara

Ankara

Hasan

Cem

Olcay

Abdullah

Derya

			

İzmir

İzmir

			

Erdal

Özgür

27.
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Verilen bilgiler tabloya yerleştirilecektir.

31. a ve b asal sayılar
a · b = a2 + 18 & a · b – a2 = 18
				

a(b – a) = 18

				

a(b – a) = 2 · 9

a=2& b–a=9&b–2=9
					

b = 11

a + b = 2 + 11 = 13
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Tabloya göre, Abdullah ve Derya hocaların
İzmir’de kampı olabilir.

1
1
1
+
8
16
4

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

32.
3

28. Tabloya göre, Derya ve Özgür hocalar aynı şehirde kamp yapacaktır.

3
3
3
16
2
4
·3
=
= 3
=
4
1
1
1
3
3
3
3
+
2
4
8
8
2

^4h

^2h

^1h

^4h

^2h

^1h

=

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6

2·

33
6

3

2

=

6

3
2

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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36.

40
6
24
+
+
0, 24 + 0, 4 + 0, 06
100 100 100
=
0, 35
35
100

33.

ABCD
–

70 100
=
·
100 35

AB
103

0

ABCD = 103 · (AB)

&

ABOO + CD = 103 · (AB)

100 · AB + CD = 103 · (AB)
CD = 3 · (AB)
CD

ABCD

=2

–

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

ABCD = 34 · (CD) + 23

&

34

ABOO + CD = 34 · (CD) + 23

23

100 · (AB) + CD = 34 · (CD) + 23
100 · (AB) + 3 · (AB) = 34 · (3 · AB) + 23
103 · (AB) = 102 · (AB) + 23
AB = 23

			
			 A = 2

B=3

			 A + B + C + D = 20

a
c
=
b
d
a+1
b+1
b+1
c
=
&
=
c
a+1
d
d

34.

CD = 69
C=6
D=9

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Bu durumda

^a - b h^a + b h = b - a

a + b =-1

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

37.
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a
b+1
=
& a2 + a = b2 + b
a+1
b
a2 - b2 = b - a

24 x + 3 = 4 x + 4 $ 3 x + 3
^2 3 $ 3h

x+3

= ^2 2 h

x+4

$ 3x + 3

2 3x + 9 $ 3 x + 3 = 2 2x + 8 $ 3 x + 3
2 3x + 9 = 2 2x + 8
3x + 9 = 2x + 8
x =-1
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

38. 5 1 a + b 1 11

35. Simetrik fark = ;abc – cba;

a + b = 6 & (1, 5)(2, 4)(3, 3)(4, 2)(5, 1) " 5 adet

		

=
;99a – 99c;

a + b = 7 & (1, 6)(2, 5)(3, 4)(4, 3)(5, 2)

		

= 99 · ;a – c;

(6, 1) " 6 adet

		 99 · ;a – c; = 594

a + b = 8 & (1, 7)(2, 6)(3, 5)(4, 4)(5, 3)(6, 2)

		;a – c; = 6
		 9 3
		
		
		
		
		

8
7
3
2
1

				

2
1
9
8
7

(7, 1) " 7 adet

a + b = 9 & (1, 8)(2, 5)(3, 6)(4, 5)(5, 4)(6, 3)
				

(7, 2)(8, 1) " 8 adet

a + b = 10 & (1, 9)(2, 8)(3, 7)(4, 6)(5, 5)(6, 4)(7, 3)
					
(8, 2)(9, 1) " 9 adet

Her bir a, c ikilisinden 7 adet b sayısı gelir.

Toplam 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 35 adet (a, b) ikilisi var.

6 · 7 = 42 adet sayı yazılır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
6
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7 $ 2 y - 4 $ 3 x = 124

39.

y

x

+ 3$2 -2$3 =

30

y

2 = 64

a+2 a = 1

43.

2 a = 1-a

-2

^2 a h = ^1 - ah2
2

2 y = 26 & y = 6
6

x

4a = 1 – 2a + a2

x

3 · 2 – 2 · 3 = 30 & 2 · 3 = 162

^a - 3 h2 & a 2 - 6a + 9

3x = 81 = 34

a 2 - 6a + 9 = 8
14444244443

x=4

-1

^a - 3 h2 = 8

x + y = 6 + 4 = 10
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

40. a + b 1 0 1 a – b
a + b 1 a – b & 2b 1 0 & b 1 0
a–b20

44.

& a20

a2 1 b2 & a2 – b2 1 0

		
&

^a - bh ^a + b h 1 0 (Daima doğru)
144424443 14442
4443
+

II. a 1 0 (Yanlış)
III. a · b 1 0 (Daima doğru)
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

41. f(3x – 4) = x · f(x) – 10
x = 2 & f(2) = 2 · f(2) – 10

d
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I.

c

a

a+b10

c + f + 30 = 64 & c + f = 34
a + d + 30 = 52 & a + d = 22
22

a + b + c + d + e + f + 30 = 100
34

b + e + 86 = 100 & b + e = 14
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

f(2) = 10
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42.

45. x tane işçi, günde 4 saat çalışarak 60 günde bitirsin.

-1 < x < 0 < y < 1
>0

<0

2x işçi (işçi sayısı 2 katına çıktı.) günde 3 saat
çalışarak (Günlük çalışma süresi %25 azaldı.) iş t
günde bitsin.

<0

x+1 + x-y - y-1
= x + 1 + ^- x + yh - ^- y + 1h

1
1
=
& 6t = 240
x $ 4 $ 60
2x $ 3 $ t
t = 40

= x+1-x+y+y-1
= 2y

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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Toplam Puan

48. A kabında 100x gr, B kabında 100x gr karışım
olsun.

Kişi sayısı

4=

3$4+5$2+6$4+x$5
4+5+6+x

4=

46 + 5x
15 + x

A nın %15’i un ise 15x gr un
			

85x gr tuz

B nin %25’i un ise 25x gr un

60 + 4x = 46 + 5x

			

x = 14

75x gr tuz

A kabından a gr tuz B ye aktarılsın. Bu durumda
her iki kaptaki un oranları eşit ise,

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

3

5

15x
25x
=
100x - a
100x + a
500x - 5a = 300x + 3a
8a = 200x
a = 25x
25x = ? $ 15x & ? =

25
5
=
15
3

47.

6 tane simiti

4 TL’den alıyorsa

90 tane simiti
		

?
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Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6 ? = 90 · 4 & ? = 60 TL’den alır.

9 tane ayranı

2 TL den alıyorsa

90 tane ayranı

?

49. x tane poğaça ve (64 – x) tane börek
Toplam 3 kg = 3000 gr un kullanılmış ise
5 0 x + 4 0 ^64 - xh = 300 0
5x + 256 - 4x = 300
x = 44
Börek sayısı 64 – x = 64 – 44 = 20 adet
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

		 9 · ? = 90 · 2 & ? = 20 TL’den alır.
Toplam alış fiyatı 60 + 20 = 80 TL
1 simit ve 1 ayranı

1,5 TL den satarsa

90 simit ve 90 ayranı

?

		

50. 12:00 den 20:30 a 8,5 saat yani 8, 5x60 = 510 dk
geçmiş.
Her dakika 2 sn geri kalıyor ise 510 dk da 1020 sn
geri kalır.
1020 sn = 17 dk olduğundan 17 dk geri kalır ve
20:13 ü gösterir.

? = 90 · 1,5 & 135 TL’den satar.

135 – 80 = 55 TL kâr elde eder.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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51.

54. 126 = 2 · 33 · 7 olduğundan asal bölenlerin 2, 3, 7
dir.

600 km
A

B

V1

V2

2 + 3 + 7 = 12 olduğundan, 5 çarpanı bulunduran
bir sayı ile çarpılınca toplam 17 olur.

Karşılaşma süresi 7,5 saat ise
7, 5 =

75 = 52 · 3 olduğundan
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

600
75
600
&
=
10
V1 + V2
V1 + V2
& V 1 + V 2 = 80 km/s

55. Asal bölenleri toplamı asal sayı olacak ise bunlardan biri 2 olmalıdır. Bu durumda sayılar,

Birinin hızı değiştirilmeyip diğerinin hızı akm/saat
artırılınca 5 saat sonra karşılaşsınlar.
5=

2·3 = 6

600
& 400 + 5a = 600
V1 + V2 + a

2

2 · 3 = 18
2

5a = 200

2 · 3 = 12
2

2 · 5 = 10
2

2 · 5 = 20

2 · 11 = 22

2 · 17 = 34

2

2 · 11 = 44

2

2 · 5 = 40

2

2 · 3 = 36

a = 40 km/saat

23 · 3 = 24
24 · 3 = 48

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52.

3
1 3
& 9 adet
" 3 , " 0, 2, 4 ,
1 3 2
& 6 adet
" 4 , " 0, 2 ,

Toplam 9 + 6 = 15 adet yazılır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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11 adet
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
56 ve 57. soruların çözümü için
1. grafikte açıları 20 ile sadeleştirelim.
Gömlek " 6x
Ayakkabı " 4x

&

Kravat " 3x 		

Mağazada bulunan
toplam ürün sayısı 18x

Pantolon " 5x olur.
2. grafikte açıları 15 ile sadeleştirelim
Gömlek " 6y
Ayakkabı " 8y

&

Kravat " 5y

Mağazada satılan
toplam ürün sayısı 24y

Pantolon " 5y olur.

53. Tüm durumlar;
^1, 1, – h için 6 durum _bb

bb

56. Aynı gün içinde ayakkabıların tamamı satılmış ise,

^2, 2, – h için 6 durum bbb

`b 36 durum
bb
h
bb
b
^6, 6, – h için 6 durum b
a

4x = 8y & x = 2y olur.
Bu durumda mağazada bulunan toplam ürün sayısı 18x = 36y

istenen durum:

^1, 1, 1h^2, 2, 2 h ... ^6, 6, 6 h & durum

Gün sonunda satılan toplam ürün sayısı 24y

6
1
=
36
6

Tüm ürünlerin

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24y
2
ü satılmış.
=
36y
3
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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59.

4
Mağazada bulunan ürünlerin
i satılmış ise satı5
lan ürün sayısı

6

3

18x ·

72 x
4
=
= 24 y & 3x = 5y
5
5
II
5k

O

x

II
3k

OAB dik üçgeni 30° – 60° – 90° üçgenidir.

Mağazada bulunan pantolon sayısı 5x = 25k

AB = 6 cm

Mağazada gün sonunda satılan pantolon sayısı
5y = 15k

x

x

AO = x = 2 3 cm

15k
3
satılmıştır.
=
5
25k

OB = 2x = 4 3 cm olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
Taralı alanı bulmak için OAB üçgeninin alanından
OAC daire diliminin alanını çıkartalım.
2 3 ·6
2
60
· r ^2 3 h = 6 3 - 2r olur.
2
360

3y

58.
2x

		
x

E y

2x · 3y
&
A ^DEFh
2
=
3x · 4y
H ^ABCDh
=
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Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

1
4

60.

B(a, b) noktası x + y – 6 = 0 doğru üzerinde olduğundan a + b – 6 = 0 & a + b = 6
AB doğrusu ile x + y – 6 = 0 doğrusu birbirine dik
olduğundan eğimleri çarpımı – 1 dır. Bu durumda
AB doğrusunun eğimi 1 olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

b-6
= 1 & b-6 = a-6 & a = b
a-6
a + b = 6 olduğundan a = b = 3 olur.
a · b = 3 · 3 = 9 dur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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GENEL
GENEL YETENEK
KÜLTÜR
1.

Budun: Millet

7.

Kurgan: Mezar
Kurultay: Devlet Meclisi
Balbal: Kurganların üzerine dikili heykelcikler.
Kut: Tanrının hakanı yönetme yetkisiyle görevlendirdiği inanışı
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
2.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Karahanlılar ve Selçuklular İslâmiyet öncesi Türk
devletlerinin veraset anlayışı olan “ülke toprakları
hükümdar ailesinin ortak malıdır” ilkesini kullanmayı sürdürmüşlerdir. Ancak, Memlüklülerde bu
sistem görülmemektedir. Memlüklerde güçlü olan
her komutan taht mücadelesine girebilirdi.

8.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
4.

Kardeş Katli Yasası, Fatih Sultan Mehmet
Döneminde yasa hâline getirilmiştir. Bu yasa,
Fatih Sultan Mehmet’in oluşturduğu Kanunname-i
Ali Osman’da yer almıştır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5.

Yeniçeri Ocağı, XVII. yüzyıldan itibaren XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar yeniliklerin önündeki en
büyük engellerden biri olmuştur. Bu ocağın kaldırılmasıyla merkezin gücü artmıştır. Avrupa’ya
öğrenci gönderilmesinin yönetimle bir ilgisi yoktur.
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Türklerin İslâmiyet’i kabulüyle birlikte İslâmi etki
birçok alanda kendisini göstermeye başlamıştır.
Kurultayın yerini Divan almıştır. Arapça, bilim ve
devlet dili hâline gelmiştir. Ancak, İslâmiyet ile
birlikte Türklerde değişmeyen şeyler de olmuştur.
Bunlardan biri de veraset sistemidir. Bu anlayış Büyük Selçuklularda ve Karahanlılarda aynen
devam etmiştir. Memlükler geleneksel veraset
anlayışını uygulamamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
9.

İhracat dış satım ithalat ise dış alımdır. Bir ülkenin
ihracatı ne kadar yüksek ise işsizlik de buna bağlı
olarak azdır. Dışarıdan bol miktarda ithal malın
gelmesi ülke içindeki üretimi düşürdüğü için işsizliği de artırır. Ayrıca, dışa bağımlılık ortaya çıkar.
İthalat sanayinin ticaretin gelişmesini olumsuz
yönde etkiler.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

10. Hem I. Meşrutiyet Döneminde hem de II.
Meşrutiyet Döneminde halk yönetime katılma hakkına sahip olmuştur. Yine iki dönemde de Osmanlı
Parlamentosu Meclis-i Mebusan ve Meclis-i
Ayan’dan oluşmuştur. Siyasal partiler ise ilk defa
II. Meşrutiyet Döneminde kurulmaya başlanmıştır.

Yeniçeriler, Cebeciler, Lağımcılar ve Topçular
Kapıkulu ordusunun piyade sınıfları arasındadır.
Akıncılar Eyalet ordusunun bölümlerinden biridir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6.

Ayanlar, belirli bir bölgeyi ellerine geçirmiş çoğunluğu vali olan yöneticilerdi. Bu yöneticiler, Osmanlı
Devleti’nin otoritesini sarsmıştır.
Osmanlı Devleti bu yöneticileri ortadan kaldırarak
otoritesini güçlendirmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
3.

Rüşvet ve adam kayırma, saray kadınlarının yönetime karışması devlet yönetiminin bozulmasına
etki etmiştir. Ticaret yollarının değişmesi, maliyenin bozulmasına etki etmiştir. Eğitimin bozulması,
Osmanlı Devleti’nin bilimsel alanda geri kalmasına
etki etmiştir. Sık sık padişah değişikliği ise hem
yönetimin bozulmasına hem de cülus bahşişi
dağıtımın artışı nedeniyle maliyenin bozulmasına
neden olmuştur.

XVIII. yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa’da uluslararası ilişkiler güçlenmiş bu da diplomasinin
gelişmesine etki etmiştir. Osmanlı Devleti de diplomatik alanda çalışmalar yaparak, Avrupa’da
elçilikler açma yoluna gitmiştir. Bu elçilikler sayesinde Avrupa’yla siyasi ilişkilerini geliştirmek ve
yenilikleri yakından talep etmeyi amaçlamıştır.
Avrupa’da demokrasinin gelişimi XIX. yüzyılın sonlarına doğru olduğu için elçilikleri demokrasiyle bir
bağlantısı yoktur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
11.

31 Mart İsyanı: 1909
Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi: 1909
Bab-ı Ali Baskını: 1913
I. Balkan Savaşı: 1912-1913 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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12. İngiltere’nin sömürgelerine giden yollar Osmanlı
topraklarından geçmekteydi. Osmanlı Devleti’nin
I. Dünya Savaşı’na gerek İngiltere yanında gerekse karşısında girmesi İngiltere’nin sömürgelerine
giden yolların güvenliğini tehlikeye atıyordu. Bu
nedenle İngiltere Osmanlı Devleti’nin tarafsız kal
masını istemiştir.

16. Sorunun A, B, D ve E seçeneklerinde TBMM’nin
içinde kurulan gruplar verilmiştir. Felah-ı Vatan
Grubu ise son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kurulan bir gruptur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
17.

Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişliği
İngiltere için ayrı bir olumsuzluktu. Çünkü Osmanlı
Devleti kendisine karşı bir savaşa girecek olursa
bu İngiltere için daha çok asker ve masraf anlamına geliyordu.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

18. Cumhuriyetin ilanını hızlandıran nedenlerden biri
de 1923 Ekim ayında Meclis Hükümeti sisteminden kaynaklanan hükümet bunalımıdır. 29 Ekim
1923’te Cumhuriyet ilan edilerek kabine sistemine
geçilmiştir. Böylelikle görüş birliği içinde olan hükümetlerin kurulması sağlanmıştır.

13. Türk Kurtuluş Savaşı dışa karşı bir bağımsızlık içe
karşı bir egemenlik mücadelesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Mustafa Kemal, örgütleme yeteneği yüksek olan
bir liderdir. Mebusan Meclisi’nde bir Müdafaa-i
Hukuk grubu kurulmasını istemesinin nedeni de
milli mücadeleci vekillerin mecliste örgütlü bir şekilde hareket etmesi amacına yöneliktir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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Anadolu İhtilali, Amasya Genelgesi’nde “ulusun
bağımsızlığını ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır” kararı ile başlamış, bu kararı Erzurum
Kongresi’nde alınan “ulusal kuvvetleri etkili ulus
iradesini egemen kılmak esastır.” kararı izlemiştir.
TBMM’nin açılmasının ardında TBMM üzerinde
hiçbir gücün olmadığını vurgulayarak ithalci düşünceyi güçlendirmiştir.

İstanbul’un boşaltılması Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan bir maddedir. Diğer seçenekler,
Moskova Antlaşması’yla ilgilidir.

19. Cumhuriyet yönetimi inkılaplar yaparken, ikiliklerin
yaşanmasını engellemek amacıyla eski ve çağın
dışında kalmış kurum ve uygulamaları kaldırılmıştır. Sorunun ikinci ve üçüncü öncülleri buna uygun
gelişmelerdir. Ancak, Soyadı Kanunu eskisi olmayan yepyeni bir uygulamadır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
20. Halifeliğin kaldırılmasının temel nedeni laik devlet
düzenine geçmektir. Ancak, bu makamın kaldırılmasına yönelik tepkileri azaltmak amacıyla 1924’te
hazırlanan Anayasaya “devletin dini İslâm’dır”
maddesi konulmuştur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Medreselerin kapatılması, eğitimi laikleştirme
çalışmalarından biridir. Sorunun diğer seçeneklerinde ise yönetimin laikleşme aşamaları verilmiştir.

15. İstanbul’da bulunan aydınların ve devlet adamlarının ve Anadolu’daki halkın bir kısmı saltanatçı
olmaları nedeniyle milli mücadeleye mesafeliydi.
İstanbul’un işgalinin ardından, Mustafa Kemal’in,
Kurtuluş Savaşı’nın padişahı kurtarmak amacıyla
da yapıldığı yönünde propaganda yapması saltanat yanlılarının milli mücadeleye katılmasında etkili
olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
22. Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasının temeli
barışa dayalıdır. Barışçı olmak devletlerin içişlerine karışmamak ve uluslararası eşitliği savunmak
anlamına gelmektedir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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23. Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır, cumhuriyetin ilanından önce Lozan Barış Antlaşması’yla
düzenlenmiştir.

28. Verilen merkezler arasında boylam farkı en fazla
olan merkezler Hakkari ve Çanakkale’dir. Bu yüzden bu merkezler arasında yerel saat farkı daha
fazladır.

Türkiye-Suriye sınırı 1939’da Hatay’ın Türkiye’ye
katılmasıyla kesin olarak çizilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Türkiye-Irak sınırı ise 1926’da Musul’un Irak’a
verilmesiyle kesin olarak çizilmiştir.

29. Türkiye’de son yıllarda sanayi mallarının dışarıya
satış oranı artış göstermiştir. Ülkemizin ihracatında
motorlu taşıtlar ve yan aksamı ekonomik olarak
daha fazla değere sahiptir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
24. Milletler Cemiyeti dünya barışı korumak amacıyla I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş, bütün
devletlere açık bir kuruluştur. Kuzey Atlantik
Paktı (NATO) 1949’da, Avrupa Konseyi 1949’da,
Varşova Paktı ile Bağdat Paktı ise 1955’te kurulmuştur.

30. Sarayköy (Denizli) jeotermal santrali sıcak suya
bağlı enerji üreten tesislerimiz arasındadır. Bu
tesisin kurulduğu bölgede fay hatları yaygındır.
Jeolojik yapı kırıklıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
26. Birleşmiş Milletler savaşın galip devletlerinin kuruluşuna öncülük ettiği bir kuruluştur. Almanya ve
İtalya’nın savaştan çekilmesinden sonra Japonya
bir süre daha direndi ise de, iki büyük kenti
Hiroşima ve Nagazaki’ye ABD tarafından atom
bombasının atılmasıyla yenilgiyi kabullenmek
zorunda kaldı.
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25. Türkiye, Boğazlar ve Hatay konusunda Milletler
Cemiyeti nezdinde etkili bir siyaset izleyerek bu
meselelerde kazançlı çıkmıştır. Bütün baskılara
rağmen Türkiye’nin II. Dünya savaşı sırasında
denge politikası izleyerek savaşın sonucu kesinleşinceye kadar taraf olmaması, başarılı bir dış
politika izlediğinin bir diğer göstergesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
31. Yatağan, Soma ve Seyitömer termik santralleri
linyitle çalışan enerji üretim tesisleridir. Ancak
Ovaakça (Bursa)’da bulunan enerji santrali doğalgazla çalıştırılmaktadır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
32. Türkiye’de bir madenin işletmeye açılabilemesi için
saflık oranının yani tenör oranının yüksek olması,
rezervinin (yedek) yeterli olması ve gerekli sermaye ve teknolojinin sağlanması gerekir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33. III nolu sahada bulunan Muğla’daki Menteşe
Yöresinde endemik bitki türleri yaygındır. Bu yüzden organik arıcılık yaygın olarak sürdürülmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
27.

Hindistan, Mısır ve Pakistan, İngiliz sömürgesinden; Cezayir ise Fransız sömürgelerinden kurtulup
bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. İsrail ise Filistin
bölgesinde BM desteğiyle 1948 yılında kurulmuştur.

34. Buğday, şekerpancarı, mısır, ayçiçeği gibi tarım
ürünlerinin iklim seçiciliği olmadığından Türkiye’de
yetişme sahası geniştir. Ancak turunçgilller kışları
ılık olan yerlerde yetiştirilebilmektedir. Bu yüzden
Akdeniz iklim sahalarının görüldüğü yerlerde sınırlıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
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35. 1963 yılından sonra Türkiye’de istenen nüfusun
sağlanması üzerine nüfusu azaltıcı politikalar
izlenmiştir. Tarımda makineleşme, teknolojik silahların artması gibi nedenlerden dolayı insana olan
ihtiyaç azalmış, nicelikten ziyade nitelik üzerinde
durulmuştur. Ancak savaşlara bağlı ölüm oranlarının artması nüfusu arttırıcı politika izlenmesine
neden olmaktadır.

41. Türkiye 36° - 42° Kuzey enlemlerinde, orta kuşakta yer alır. Yüksek enlemlerde yer almadığı için
buzulların şekillendirici etkisi daha azdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
42. – Renkleri kırmızı olan topraklarda turunçgil, zeytin,
bağcılık tarımı yapılmaktadır.
		
(Terra-rossa)

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

– İğne yapraklı ormanların bulunduğu yerlerde
görülen soğuk ve nemli bölge toprağıdır.

36. Türkiye’deki göçleri engellemek maksadıyla A, B,
D, E’de verilen tedbirlerin alınması gerekir. Ancak;
oba, yayla, divan, dam vs. gibi köy altı yerleşme
ünitelerinin sayısını arttırmak bu hususta bir önlem
olarak kabul edilemez.

		
(Podzol)
– Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında humus oranı fazla olan topraklardır.
(Kahverengi orman)
– Akarsuların taşıyıp biriktirdiği materyallerden oluşan verimli topraklardır. (Alüvyon)

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Tarım alanlarının dar olduğu, engebeli alanlarda
tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Bu yüzden haritada IV ile gösterilen Doğu Karadeniz’de arazinin
engebeli olması tarımsal nüfus yoğunluğunu arttırmıştır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38. Türkiye’de yaz kuraklığı olan yerlerde orman yangını görülme riski daha fazladır. Bu yüzden daha
çok Akdeniz ve Ege Bölgesininde orman yangınları
görülür. I numaralı Batı Karadeniz kıyılarında her
mevsim yağış görüldüğünden orman yangını riski
daha azdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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37.

Buna göre, çernezyom toprağı ile ilgili herhangi bir
bilgi aktarılmamıştır.

39. Türkiye’deki göllerin daha çok tektonik yapıda
olmasının nedeni ülkenin genç oluşumlu olması,
graben sahalarının yaygın olmasıdır.

43. Özellikleri verilen yer yükseltinin karasallığı şiddetli
hale getiridiği yıl içindeki sıcaklık değişiminin fazla
olduğu Erzurum-Kars yöresidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

44. Aynı enlemde yer alan Antalya ve Şanlıurfa’da
sıcaklıkların aynı olmaması denizellik-karasallık
ve buna bağlı oluşan nem durumu (özel konum)
ile açıklanabilir. Aynı enlemde bulunan merkezler güneş ışınlarını eşit açıyla alırlar. Bu yüzden
Antalya ve Şanlıurfa’nın sıcaklıklarının farklı olmasında güneş ışınlarının düşmesi açısı etkili olmamıştır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45. Dünya şekildeki konuma uluştığında tarih 21
Haziran’dır. Bu tarihte Türkiye’de yaz mevsimi başlar. Gece ve gündüz süre farkı en fazla seviyeye
ulaşır. Gölge boyu en kısa olur. Güneyden kuzeye
gidildikçe gündüz süresi artış gösterir. Ancak bu
dönemde ülkemizde sıcaklıklar en yüksek seviyeye ulaşmaz. Isı birikimine bağlı olarak TemmuzAğustos aylarında sıcaklık değerleri daha fazladır.

40. Boyuna ve enine kıyılarla ilgili A, B, C, D seçeneklerinde verilen karşılaştırmalar doğrudur. Ancak
boyuna kıyıların görüldüğü yerlerde kıta sahanlığı
dar olduğundan falez sayısı, fazla delta ovası oluşumu azdır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
14

Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm 4

www.camusyayinevi.com / 0312 433 11 10
46. 1934’te Anayasa’da yapılan düzenleme ile kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. 1935 seçimlerinde 17, ara seçimle 1 kadın
milletvekili olma başarısı göstermiştir. Kadın milletvekilleri ilk olarak 1935’te TBMM’de yer almıştır.

53. Devlet tüzel kişiliğinde yer alan tüm birimler merkezi yönetimin hiyerarşik denetimine tabidir. Vali
kaymakam, defterdar ve mal müdürü bu bağlamda
hiyerarşik denetime tabidirler. Kamu tüzel kişilikleri üzerinde merkezin hiyerarşik denetim yetkisi
olmayıp, idari vesayete tabi olduğu için merkezin
hiyerarşik dönetimi dışındadırlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
47.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

Hukukun maddi yaptırımlarından olan hükümsüzlük; yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık
durumları ile ortaya çıkar.

54. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas
denetimlerini yapmaya yetkili birim Anayasa
Mahkemesi’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
48. Kamu Hukuku ve Karma Hukukta eşitlik yoktur.
Üstün olan taraf kamudur. İş, vergi, çevre ve ceza
hukuku bu kuralla çalışır.

55. 3 milyonun üzerinde gölün bulunduğu Kanada,
dünyanın en çok gölü olan ülkesidir.

Eşitlik ilkesinin egemen olduğu tek hukuk dalı ticaret hukukununda yer aldığı özel hukuktur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49. 1982 Anayasası ile düzenlenen sert çekirdek haklar:
• Yaşama hakkı
• Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğü
• Din-vicdan hürriyeti
• Fikir ve kanaat hürriyeti
• Suç ve cezaya ilişkin haklardır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
50. 1982 Anayasası ile milletvekili sayısı 400 olarak
belirlenmiştir. 1982 Anayasası’nda 1987’de yapılan değişiklikle 450, 1995 Anayasa değişikliği ile
milletvekili sayısı 550 olarak belirlenmiştir.
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Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56. Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde
Sivas’ta toplandıktan sonra Ahmet Davutoğlu başkanlığında Bakanlar Kurulu Urfa’da toplanmıştır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
57.

50 TL lik bankonot üzerinde resmi bulunan, ilk Türk
kadın roman yazarı Fatma Aliye Topuz’dur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

58. Yapımına 2013’te başlanan ve Ağustos 2016’da
açılışı yapılan İstanbul Boğazı’nın 3. köprüsü,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’dür.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
59. ABD Capitol Binası (Kongre Binası)nda tarihin en
büyük 23 kanun yapıcısı arasında Kanuni Sultan
Süleyman portresine de yer verilmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
51. Hastalık, vefat, görevden ayrılma Yüce Divan’a
sevk ya da yurt dışına çıkma gibi durumlarda
Cumhurbaşkanını’na vekalet etme yetkisi TBMM
Başkanı’na aittir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
60. 68. Emmy Ödülleri:
• En iyi drama: Game Of Thrones

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

• En iyi komedi: Veep
• En iyi erkek oyuncu: Rami Malek

52. Yargıtay başkan ve başkan vekilleri, yargıtay üyeleri arasında 4 yıllık süre için seçilerek belirlenir.

• En iyi kadın oyuncu: Tatiana Maslany, Orphan
Black

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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