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KPSS - LİSANS
GENEL YETENEK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6
ÇÖZÜMLEMELERİ

1. Parçada III numarayla belirtilen “irdelemek” sözcü-
ğü “dikkat etmek” değil, “bir konunun incelenmesi 
ve eleştirilmesi gereken bütün yönlerini birer birer 
incelemek” anlamını içermektedir. 

CEVAP: C

2. Cümledeki “Beğenilen bir elbise dikmek nasıl usta-
lık gerektiriyorsa şiir yazmak da ustalık gerektirir…” 
sözleri göz önünde tutulursa cümlede boş bırakı-
lan yere “iyi bir kumaşın, kötü bir terzi elinde çarçur 
olması gibi” sözlerinin getirilmesinin uygun olduğu 
görülür.

CEVAP: D  

3. Öncüldeki “…anne olma yaşının ertelenmesinin, 
bebeklerde Dawn sendromu görülme oranını yük-
selttiği kanıtlandı” sözlerinden “Genç yaşta anne 
olanların bebeklerinde Dawn sendromu görülme 
sıklığı, ileri yaşta anne olanlarınkinden azdır.” yar-
gısı kesin olarak çıkarılabilir.

CEVAP: B

4. Öncüldeki “Türkiye’nin ilk yelkenli okul gemisi 
STS Bodrum; 24 Eylül’de İspanya’nın Barcelona 
kentinde yapılacak olan, 15 ülkeden yelkenli 51 
okul gemisinin katılacağı Okul Gemileri Yarışı’nda 
Türkiye’yi temsil etmek üzere Bodrum’dan yola çık-
tı.” sözlerinden “24 Eylül’de İspanya’da yapılacak 
olan Okul Gemileri Yarışı uluslararası bir nitelikte-
dir.” ve “24 Eylül’de İspanya’da yapılacak olan Okul 
Gemileri Yarışı’na kimi ülkeler birden çok gemiyle 
katılacaktır.” yargıları kesin olarak çıkarılabilir.

CEVAP: B

5. Parçanın I. cümlesindeki “Tank; ana görevi doğru-
dan ateş gücü kullanımıyla düşman kuvvetlerine 
saldırmak olan, paletli ve zırhlı bir savaş aracıdır.” 
sözleri, A seçeneğinde verilen “bazı nitelikleri sıra-
lanıyor” bilgisini, II. cümlesindeki “Tankı diğer sa-
vaş araçlarından ayıran özellikleri; ağır bir zırha, 
yüksek ateş gücüne ve her türlü arazide hızla gi-
decek şekilde tasarlanmış sürüş takımlarına sahip 
olmasıdır.” sözleri, B seçeneğinde verilen “diğer 
savaş araçlarıyla karşılaştırılıyor” bilgisini, III. cüm-
lesindeki “Her ne kadar masrafl ı ve lojistik açıdan 
çaba gerektiren araçlar olsa da tanklar yer hedef-
lerine saldırma yeteneği ve piyadelerin moralini 
çökertme özelliğiyle modern orduların vazgeçilmez 
unsurlarındandır.” sözleri, C seçeneğinde verilen 
“hem olumlu hem olumsuz yönlerinin olduğundan 
söz ediliyor” bilgisini, VI. cümlesindeki “Çünkü tank-
lar omuz üstünden ateşlenen anti-tank füzelerine, 
mayınlara, topçu ateşine ve hava saldırılarına karşı 
son derece zayıftır.” sözleri, E seçeneğinde verilen 
“bir önceki cümlede dile getirilen yargının gerekçesi 
açıklanıyor” bilgisini doğrulamaktadır. Parçanın IV. 
cümlesindeki “Tanklar ilk kez I. Dünya Savaşı’nda 
siper harbi çıkmazını yok etmek için kullanılmış 
ve zamanla savaş alanında klasik süvari görevle-
rini üstlenmiştir.” sözleri, D seçeneğinde verilen “I. 
Dünya Savaşı’nda siper kazmanın zorluklarını or-
tadan kaldırmak amacıyla kullanıldığı belirtiliyor” 
bilgisini doğrulamamaktadır.

CEVAP: D

6. Öncüldeki “…Nuri Bilge Ceylan, ödül töreninde 
kendisine ‘Bize kendinizi biraz anlatabilir misiniz?’ 
diye soran sunucuya ‘Bu fi lmi, kendimi anlatamadı-
ğım için çektim.’ diye cevap vermiştir.” sözleri göz 
önünde tutulursa Nuri Bilge Ceylan’ın bu sözüyle 
“Sanatı, hissettiklerini ve yaşadıklarını anlatma ara-
cı olarak gördüğünü” belirtmek istediği görülür.

CEVAP: A
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7. Sorunun cevabını bulabilmek için, seçeneklerde 
verilen cümlelerin ögelerini araştıralım:

 Kendi düşen, ağlamaz.
          Özne        Yüklem
 Papaz, her gün pilav yemez. 
   Özne                         Yüklem
 Dostun attığı taş, baş yarmaz.
            Özne      Yüklem

 Sabreden derviş, muradına ermiş.
            Özne       Yüklem
 Düğün aşıyla    dost           ağırlanmaz.
                         Sözde Özne Yüklem

Çözümlemede görüldüğü gibi, E seçeneğinde veri-
len atasözünde gerçek özne olmadığı için bu atasö-
zü edilgen, diğer seçeneklerde verilen atasözleri de 
gerçek özneleri olduğu için etken çatılıdır.

CEVAP: E

8. Sorunun yanıtını bulabilmek için, seçeneklerde ve-
rilen sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirelim:
dört+ü → dördü
cevap+ı → cevabı
ağaç+ı → ağacı
ekmek+i → ekmeği
süt+ü → sütü
Yukarıda görüldüğü gibi “süt” sözcüğü, ünlü ile baş-
layan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki sert ün-
süz yumuşamamıştır.

CEVAP: E 

9. Sorunun yanıtını bulabilmek için, öncülde verilen 
cümlenin ögelerini araştıralım:
Vakti bol olanın aklını    şeytan          çalar.
Belirtili Nesne                Özne     Yüklem

CEVAP: A

10. Öncülde verilen cümlenin yüklemi “zor” sözcüğü-
dür, yüklem sonda olduğu için bu cümle kurallıdır. 
Yüklemde, olumsuzluk bildiren herhangi bir sözcük 
ya da ek olmadığı için bu cümle olumludur. Yüklem 
olan sözcük, fi il olmadığı için isim cümlesidir. Cüm-
le, birden çok yargı içerdiği için birleşiktir.

CEVAP: A

11. Örnek cümledeki “temiz” sözcüğü “sıfat”tır, “bek-
lersen” sözcüğündeki koyu renkle yazılmış ek “ek-
fi il”dir, “kalple” sözcüğündeki koyu renkle yazılmış 
ek “edat”tır, “gelip” sözcüğü de “zarf-fi il”dir. Cümle-
de “bağlaç” yoktur.

CEVAP: D  

12. “Dünya, güneş, ay sözcükleri, gökbilim ve coğrafya 
ile ilgili konular dışında kullanıldığında özel isim ni-
teliği göstermez.” kuralı göz önünde tutulursa par-
çada I numarayla belirtilen “Güneş’in” sözcüğünün 
“Güneşin” biçiminde yazılması gerektiği görülür.

CEVAP: A

13. Parçada III numarayla belirtilen nokta işaretinden (.) 
önceki bölüm anlamca tamamlanmamış, bitmemiş 
cümle niteliği gösterdiği için parçada III numaray-
la belirtilen yere üç nokta (…) getirilmelidir. “Metin 
içinde zarf-fi il ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden 
sonra virgül konmaz.” kuralı göz önünde tutulursa 
parçada IV numarayla belirtilen virgülün (,) yanlış 
kullanıldığı görülür.

CEVAP: C

14. Parçada V numarayla belirtilen “Ölümünün ardın-
dan yüzlerce yıl geçtiği hâlde Yunus Emre’nin 
nereye gömüldüğü hâlâ bulunamamıştır.” cüm-
lesindeki koyu renkle yazılmış sözlerde mantık 
yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 
vardır. Cümle, “Ölümünün ardından yüzlerce yıl 
geçtiği hâlde Yunus Emre’nin nereye gömüldüğü 
hâlâ bilinmemektedir.” ya da “Ölümünün ardından 
yüzlerce yıl geçtiği hâlde Yunus Emre’nin mezarı 
hâlâ bulunamamıştır.” biçiminde kurulmalıydı.

CEVAP: E

15. Parçadaki “Çok kısa sürede çok hızlı yol aldık, ruh-
larımız bizden çok geride kaldı, bu yüzden oturup 
ruhlarımızın bize yetişmesini bekledik… hayat için-
de o kadar hızla yol alıyoruz ki ruhumuz geride kalı-
yor” sözlerine dayanarak, parçanın anlatımıyla ilgili 
olarak, “Neden-sonuç içeren cümleler kullanıldığı”, 
“freni patlamış bir kamyon gibi yaşamanın anlamı 
yok” sözlerine dayanarak “Somutlaştırmaya başvu-
rulduğu” “yerli, uzunca, kısa, görkemli…” sözlerine 
dayanarak “Nitelik bildiren sözcüklere yer verildiği”, 
“Meksika’daki İnka tapınaklarına çıkmak isteyen 
Avrupalı bir grup arkeolog, yerli birkaç rehberle 
yola koyulur.  … Arkeologlardan biri, yaşlı rehbere 
sorar… Gerçekten biz de hayat içinde o kadar hız-
la yol alıyoruz ki ruhumuz geride kalıyor.” sözlerine 
dayanarak da “Farklı cümle türleriyle oluşturulduğu” 
söylenebilir. Parçanın anlatımıyla ilgili olarak “An-
latım bütünlüğünün göz ardı edildiği” söylenemez.

CEVAP: D
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16. Olayların oluş sırasını ve zaman akışını göz önün-
de tutarak parçayı kuralım:
(III) Şark dünyasının hemen her yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de Müslümanlar, yemeklerini asırlar bo-
yunca hep yerde yerdi. (II) Yerlere “sofra” denen şık 
örtüler serilir, bunların üzerine siniler konur, sinilere 
dizilen yemekler sadece kaşık kullanılarak yenir-
di.  (V) Bu âdet 19. yüzyılın ortalarına, Tanzimat 
Dönemi’ne kadar devam etti; saraylısı da sıradan 
halk da yemeklerini hep aynı şekilde, yerde yedi. 
(I) Derken zaman geçti, 1839’da Tanzimat Fermanı 
ilan edildi ve bu fermanla birlikte Avrupalılaşmaya 
başladık. (IV) Artık ev eşyaları da değişmiş, min-
derin yerini sandalye almış, çatal ve bıçak günlük 
hayata girmiş, yemeklerin de masada yenmesine 
başlanmıştı.
Soruda baştan dördüncü cümle istenmektedir. 

CEVAP: A

17. Düşüncenin akışına dikkat edilirse III numarayla 
belirtilen “Her geçen gün kendini biraz daha be-
ğenerek izler olmuş Nergis, bu kuyunun suyunda.” 
cümlesini, V numarayla belirtilen “Günlerden bir 
gün, sudaki aksini görebilmek için kuyunun üzerine 
iyice eğilmiş Nergis.” cümlesinin izlemesi gerektiği 
görülür. Bunun için de V. cümle ile IV. cümle yer 
değiştirmeli. Sözü edilen değişikliği yaparak parça-
yı kuralım:
(I) Rumkale Beyi Aziz Narses’in, yaşlılık yılların-
da Rumkale’nin yönetimini bırakmayı düşündüğü 
Nergis adında bir oğlu varmış. (II) Rumkale’nin su 
ihtiyacını karşılamak için her gün kalenin altındaki 
kuyuya inen Nergis, her seferinde sudaki aksinde 
kendini seyredermiş. (III) Her geçen gün kendini 
biraz daha beğenerek izler olmuş Nergis, bu ku-
yunun suyunda. (V) Günlerden bir gün, sudaki 
aksini görebilmek için kuyunun üzerine iyice 
eğilmiş Nergis. (IV) Ancak bu sırada dengesini 
yitirerek kuyunun dibine yuvarlanmış, ardın-
dan da Fırat’ın soğuk sularında kaybolmuş. (VI) 
Nergis’in Fırat’ın sularına karıştığı yerde bir süre 
sonra çok güzel bir çiçek açmış ve bu çiçeğe Nergis 
adı verilmiş.
Köprü görevindeki sözler koyu renkle yazılmıştır. 

CEVAP: D

18. Parçanın I. cümlesi dışındaki cümlelerde “çikolata 
yapımı” hakkında açıklayıcı bilgi verilmiş. Parçanın 
I. cümlesinde ise “Mocacao yani Latincedeki anla-
mıyla ‘tanrıların besini’ olan kakao; Batı Afrika, Batı 
Hint Adaları ve Güney Amerika’da üretilir.” denerek 
farklı bir konudan söz edildiği için I. cümle, düşün-
cenin akışını bozmaktadır. 

CEVAP: A

19. Parçadaki “Kuzey Afrika’nın Osmanlı topraklarına 
katılmasından sonra İstanbul’a getirilen ve zen-
ginler arasında bir süs oyuncağına dönüşen may-
munlar, zamanla halkın da ilgisini çekmiş ve halk 
arasında da maymun sevgisi yaygınlaşmıştır.” 
sözleri göz önünde tutulursa parçada 1 numaray-
la belirtilen yere “Maymun sevgisinin bu denli 
yaygınlaşması, tam bir maymun düşmanı olan, 
II. Murat’ın imamı Molla Abdülkerim Efendi’yi son 
derece rahatsız ediyordu. “ cümlesinin getirilmesi 
gerektiği görülür. 
Parçadaki “Maymunlara olan nefretinden dola-
yı ‘Maymunkeş İmam’ olarak anılan Abdülkerim 
Efendi zamanında, İstanbul’da dallarına bir 
maymun asılmayan ağaç kalmamıştı neredey-
se.” sözleri göz önünde tutulursa parçada II nu-
marayla belirtilen yere “İri yapılı maymunlar için 
özel idam sehpaları bile hazırlatan Maymunkeş 
İmam, atıyla İstanbul’u gezerek zavallı hayvanla-
rın iplerini bizzat kendi elleriyle çekerdi.” sözle-
rinin getirilmesi gerektiği görülür. Parçadaki “Oysa 
Osmanlı donanmasının Akdeniz’de kurduğu 
egemenlikte çok büyük bir payı olmuştur may-
munların.” sözleri göz önünde tutulursa parçada 
III numarayla belirtilen yere “Özellikle II. Bayezit’ten 
sonra maymunların, uzağı görmedeki başarıla-
rından faydalanmak amacıyla onları eğitip birer 
dürbün gibi kullanma yoluna gidilmişti.” sözleri-
nin getirilmesi gerektiği görülür.
Köprü görevindeki sözler koyu renkle yazılmıştır.

CEVAP: B

20. Parçadaki “Bu sendrom, en sık fi bromiyalji, dep-
resyon ya da bipolar hastalıklarla karışır. Bitkinlik, 
hâlsizlik, baş ve boğaz ağrısı, hafi f ateş, kas-eklem 
ağrıları, gece terlemeleri, lenf bezlerinde duyarlılık, 
çene eklemi ağrıları, uykusuzluk gibi şikâyetlere yol 
açar.” sözleri, kronik yorgunluk sendromu ile ilgili 
olarak, “Ne tür yakınmalara yol açar?” sorusunun, 
“Bu sendrom, en sık fi bromiyalji, depresyon ya da 
bipolar hastalıklarla karışır.” sözleri “Hangi has-
talıklarla karışır?” sorusunun, “Kronik yorgunluk 
sendromu, en az altı ay devam eden ve dinlenmek-
le geçmeyen bir yorgunluktur.” sözleri de “Nedir?” 
sorusunun yanıtıdır. Parçada, kronik yorgunluk 
sendromu ile ilgili olarak, “Tanısı nasıl konur?” so-
rusunun yanıtı yoktur. 

CEVAP: C

21. Parçanın ilk üç cümlesinde “Nişasta açısından son 
derece zengin bir besin olan pirincin, iyi bir enerji 
kaynağı olduğu ve içerdiği kalori ve mineraller” hak-
kında açıklayıcı bilgi verilmiş. Parçanın IV. cümle-
sinde ise “İnsan sağlığı için büyük yararları olduğu 
bilinen pirinç; hızlı ve anlık enerji sağlar, kan şekeri 
seviyesini dengeler, yaşlanma sürecini de yavaş-
latır.” denerek konuya bakış açısı değiştirildiği için 
parça IV. cümleden başlanarak ikiye bölünmelidir. 

CEVAP: C



L
İ
D
E

R  

Y
A
Y
I
N
L
A
R
I

KPSS - LİSANS • GENEL YETENEK TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6 / ÇÖZÜMLEMELER

6www.lideryayin.com

22. Shakespeare’in parçadaki “Şiir, bana başka diyar-
lardan gelir. Ne kadar uzaktan geldiğini ben bile 
bilemem. Bu şiiri sezen, duyan, yazan ben olma-
ma rağmen, ertesi gün, ne anlattığımı kendim bile 
anlayamamışımdır. İşte, bu yüzden şiirlerime baka-
rak benim duygularımı anlamaya çalışanlar, çoğu 
zaman yanılır.” sözlerine dayanarak “Bir sanatçıyı, 
eserlerinden yola çıkarak tanımak çok zordur.” yar-
gısına varılabilir. 

CEVAP: B

23. Parçadaki “Yaşar Nabi’nin yönettiği Varlık dergisi o 
günün ünlü edebiyatçılarıyla yaptığı röportajlarda ilk 
bunu sormuştur yazın adamlarına: ‘Edebiyata karşı 
ilginiz ne zaman başladı?’ Bu soruya en anlamlı ce-
vabı Bedri Rahmi vermiştir: ‘İnsan böyle bir soruya 
‘1900 bilmem kaç senesinde, çarşamba günü, saat 
on bir buçuk sularında başladı.’ diye cevap vere-
bilmeli ki soru soruya, cevap da cevaba benzesin.” 
sözleri göz önünde tutulursa Bedri Rahmi’nin verdi-
ği cevapla “Yazın dünyasına girmenin anlık değil, 
süreç içinde gerçekleşebileceğini” anlatmak istediği 
görülür.

CEVAP: A

24. Parçadaki “Mimar Sinan Üniversitesinde, uygarlık 
tarihi; Boğaziçi Üniversitesinde, felsefe; İstanbul 
Teknik Üniversitesinde de çağdaş düşünce tarihi 
dersleri verdi.” sözleriyle, Hilmi Yavuz ile ilgili ola-
rak, “Çeşitli üniversitelerde çalıştığına”, “…bir yan-
dan da Londra Üniversitesi felsefe bölümüne de-
vam etti. 1969’da mezun olup Türkiye’ye dönünce 
çeşitli gazetelerde, yayınevlerinde çalıştı.” sözleriy-
le “Yükseköğrenimini yurt dışında tamamladığına”, 
“Lise sıralarından beri yazdığı şiirlerinin yanı sıra 
denemeleriyle de ilgi çekti.” sözleriyle “Şiir yazma-
ya gençlik yıllarında başladığına”, “Yıllarca II. Yeni 
ekolünün etkisinde kaldığı için özgün sesini bulma-
sı uzun sürdü.” sözleriyle de “Yazınsal bir akımdan 
etkilendiğine” değinilmiştir. Parçada, Hilmi Yavuz 
ile ilgili olarak, “Sadece şiir türünde eserler verdiği-
ne” değinilmemiştir.

CEVAP: E 

25. Parçadaki “…jilet kadar keskin dişlerle kaplı koca-
man bir ağzı vardır.” sözleriyle, barakudalar ile ilgili 
olarak, “Dişlerinin hayli kesici olduğuna”, “Sürüler 
hâlinde dolaşan barakudalar…” sözleriyle “Tek ba-
şına dolaşmadığına”, “Uzunluğu ortalama 2 metre 
olan barakudaların…” sözleriyle “Yaklaşık uzunlu-
ğuna”, “Çok hızlı bir yüzücü olan barakudanın…” 
sözleriyle de “İyi bir yüzücü olduğuna” değinilmiştir. 
Parçada, barakudalar ile ilgili olarak, “Vahşi bir tür 
olduğuna “ değinilmemiştir.

CEVAP: C

26. Parçadaki “İbrahim Çallı, Türk resminde bir döne-
me ismini veren büyük ustalardandır.” sözleriyle, 
İbrahim Çallı ile ilgili olarak, “Türk resminin önemli 
isimlerinden biri olduğuna”, “Çallı; manolyaların, ba-
lıkçıların, Emirgan’ın, Baltalimanı’nın, Mevlevilerin 
ve portrelerin ressamıdır.” sözleriyle “Resimlerinde 
hangi konuları yansıttığına”, “Sağlam resim tekniği-
nin yanı sıra, kimseyi taklit etmeyen, bağımsız bir 
resim bilincinin dokuları vardır.” sözleriyle “Özgün 
bir biçeminin olduğuna”, “Yetiştirdiği onlarca öğ-
renci arasında bugün Türk resminin yüz akı sayı-
labilecek Elif Naci, Mahmut Cüda, Ali Avni Çelebi 
ve Bedri Rahmi Eyüboğlu sayılabilir.” sözleriyle de 
“Türk resim sanatına önemli isimler kazandırdığına” 
değinilmiştir. Parçada, İbrahim Çallı ile ilgili olarak, 
“Tablolarında biçim kaygısını ön planda tuttuğuna” 
değinilmemiştir.

CEVAP: D 

27. Parçada III numarayla belirtilen “Çallı’nın resimle-
ri, güçlü bir kendiliğindenlik duygusu uyandırır.” ve 
IV numarayla belirtilen “Sağlam resim tekniğinin 
yanı sıra, kimseyi taklit etmeyen, bağımsız bir re-
sim bilincinin dokuları vardır.” cümlelerinde İbrahim 
Çallı’nın üslubuna ilişkin bilgi verilmiştir. 

CEVAP: C

28. A, doğru: A, B, C;   9, 5 ve 8 numaralı tarlalardan 
geçmemektedir.
B, yanlış:  İki değil, üç tarlada hem A hem de kolları 
olan B ya da C’den biri birlikte akmaktadır: 10, 6 ve 
7 numaralı tarlalar.
C, doğru: B kolu; 10, 6, 2 ve 1 numaralı tarlaları 
sulamaktadır. 
D, doğru: C kolu; 7, 11 ve 12 numaralı tarlaları su-
lamaktadır. 
E, doğru:   A deresi;  B ve C kollarını saymazsak 10, 
6, 7, 3 ve 4 numaralı tarlaları sulamaktadır.  

CEVAP: B

29. Akış sürekli olarak yukarıdan aşağıya olduğuna 
göre 
A, kesin doğru;
B, kesin doğru;
C, bilinemez çünkü dere 5’ten geçmemektedir;
D, olasılık dâhilindedir; 1 ile 4 aynı yükseklikte ya 
da biri diğerinden daha yüksekte olabilir;
E, kesin yanlış çünkü A deresi 10 numaralı tar-
layı geçtikten sonra 6 ve 7 numaralı tarlalardan 
geçmekte (öyleyse 6 ve 7; 10’dan daha alçak bir 
yerde), 7 numaralı tarladan ayrılan C kolu 11’e ve 
12’ye doğru  -yukarıdan aşağıya- akmaktadır. Bu 
durumda 10’un 12’den aşağıda olması mümkün 
değildir.

CEVAP: E
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30. A, olasılıktır; 1 ya da 12 de en aşağıdaki tarla ola-
bilir.  
B, olasılıktır; 1 ya da 4 de en aşağıdaki tarla olabilir.  
C, olasılıktır; 1 numaralı tarladan geçen B koludur. 
B kolu 10 numaralı tarlada A deresinden ayrılmak-
tadır. Yatağı çok geniş ya da çok dar olabilir. Bu 
nedenle incecik bir kol olarak ayrılmış olması da 
mümkündür. Zaten A deresinin ana gövdesi, 6 ve 
7’den geçmektedir ve 7’nin daha fazla su görmesi 
çok daha büyük olasılıktır. 
D, kesin doğrudur çünkü A’nın aktığı ilk tarla 10 nu-
maralı tarladır. 
E, yanlıştır çünkü 6 numaralı tarladan akan su mik-
tarı daha çoktur.  

CEVAP: D

31.  m n ⇒m = 4 ve n = 3 alınabilir.

4 3

7 7

m2 + m.n + n2 = 42 + 4.3 + 32 = 16 +12 + 9 = 37 dir.
37
35
2

7
5

olduğuna göre, kalan 2 dir.
CEVAP: B

32. 3
2

4
1

6
1

3
2

4
1

6
1

3
2

$$$$$$$$$$- + + - + + +
1 2 344444 44444 1 2 344444 44444

     3 terim         3 terim 

işlemin her bir 3 terimin aynı olduğu görülüyor. Top-
lam terim sayısı 13 olduğundan bu üçlü terimlerden;

13
12

1

3
4

işleminden dolayı 4 tane olduğu bulunur. Son terim 

3
2  ayrıca ifadeye eklenir.

4 3
2

4
1

6
1

3
2

4 3 2

$ - + +e
^ ^ ^

o
h h h

 4 12
8 3 2

3
2

$= - + +a k

 4 12
7

3
2

$= +

 3
7

3
2= +

 3
9=

 = 3 olur.
CEVAP: A

33. K + U = E + Y bağıntısını sağlayan toplam 
1 + 7 = 3 + 5 dir.
Buna göre Z = 8 alınır.
Bu durumda;
K nın 1 olduğu, 17835
 17853
K nın 7 olduğu, 71853
 71835
K nın 3 olduğu, 35817
 35871
K nın 5 olduğu, 53817
 53871
olmak üzere 8 farklı sayı yazılır.

CEVAP: C

34. 1 den n e kadar olan pozitif tam sayıların toplamı

.n n n1 2 3 2
1

$$$+ + + + =
+^ h

ile bulunur. Buna göre üçgenik sayı ardışık iki po-
zitif tam sayının çarpımının yarısıdır. Yani, üçgenik 
sayının iki katı ardışık iki pozitif tam sayının çarpı-
mına eşit olmalıdır.
A ) 78 için 78.2 = 156 ve 12.13 = 156 olduğundan 
78 bir üçgenik sayıdır.

CEVAP: A

35. 63 139101

3 75

x xx

olduğuna göre
x sayısı 63 – 3 = 60 ı tam böler.
x sayısı 101 – 5 = 96 yı tam böler.
x sayısı 139 – 7 = 132 yi tam böler.
x sayısı bu sayıları bölen en büyük doğal sayı ol-
duğuna göre,
60
30
15

5

96
48
24

8

132
66
33
11

2
2
3

obeb(60, 96, 132) = 22.3
 =12 dir

CEVAP: A
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36. 
x y

1
1

29
7

+
=  

x y
1

1

7
29
1

&
+

=

 x y
1

7
29

& + =

 x y
1 4 7

1
& + = +

 x ve y4 7& = =  dir.
Buna göre, x + y = 11 olur.

CEVAP: C

37. 2a.3b.5c çarpımı 12! içindeki tüm 2, 3 ve 5 çarpanla-
rını aldığında geriye diğer asal çarpanlar olan 7 ve 
11 kalır. Buna göre d = 7.11 = 77 olur.

CEVAP: D

38. x < y < z olduğuna göre,
|x – y| = –(x – y) = –x + y (x < y olduğundan)
|y – z| = –(y – z) = –y + z (y < z olduğundan)
|z – x| = z – x (x < z olduğundan)
Buna göre,
|x – y| – |y – z| – |z – x| = (–x + y) – (–y + z) – (z – x)
 = –x + y + y – z – z + x
 = 2y – 2z olur.

CEVAP: D

39. ,
,

0 16
0 8 125

x
x 2= +c m  16

80 125
x x 2& = +a k

 5 5x x3 2
& =

+^ h
 5 5x x3 6& = +

 x x3 6& = +
 x6 2&- =
 x3&- =

CEVAP: C

40. .37 1 37 1- +  = .37 1 37 1- +^ ^h h
 = 37 12 2-^ ^h h
 = 37 1-

 = 36
 =6

CEVAP: D

41. a
a
a a

1
1 32

2
$

+
- = -d n  a

a
a a

1
1 32

2
& $

+
- - =-d n

 a
a
a

1
1 1 32

2
& $

+
- - =-d n

 a
a

a a
1

1 1
32

2 2
& $

+

- - -
=-d n

 a
a 1
2 32& $
+
- =-c m

 
a

a
1

2 32&
+
- =-

 
a
a
1 2

3
2&
+
=

 a
a 1

3
22

&
+ =

CEVAP: D

42. c2 > 0 olduğundan, b.c2 < 0 eşitsizliğinde b < 0 
olmalıdır.
b < 0 olduğundan, a.b < 0 eşitsizliğinden de a > 0 
olur.
b < 0 olduğundan b.(a – c) > 0 eşitliğinde a – c < 0 
olur. Buradan a – c < 0 ⇒ a < c dir.
b < 0, a > 0 ve a < c olduğuna göre, sıralama 
b < a < c dir.

CEVAP: B

43. iş
diğerleri

 formülünden

. . . .x9 8 12
1

6 12
1=  . . . .x9 8 12 6 12& =

 x72 6& =
 x 12& =
12 işçi aynı işi günde 6 saat çalışarak 12 günde 
bitirebilir. Başlangıçta 9 işçi olduğuna göre, 
12 – 9 = 3 işçiye daha ihtiyaç vardır.

CEVAP: C



L
İ
D
E

R  

Y
A
Y
I
N
L
A
R
I

KPSS - LİSANS • GENEL YETENEKTÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6 / ÇÖZÜMLEMELER

9 www.lideruzaktanegitim.com

44. Manavın elmalarının sayısına 5x dersek, elmaların 

5
2  i .x x5 5

2 2=  olur.

Bu elmaları günde 6 şar tane sattığına göre bu el-

maların satışı x x
6
2

3=  gün sürer.

Elmaların 5
3  i x x5 5

3 3$ =  olur. Bu elmaları gün-

de 9 ar tane sattığına göre bu elmaların satışı 
x x
9
3

3=  gün sürer.

Elmaların satışı toplam 8 gün sürdüğüne 
x x x x3 3 8 2 24 12& &+ = = =  olur.

Buna göre toplam elma sayısı 5x = 5.12 = 60 olur.
CEVAP: D

45. Günde 6 şar tane sattığı elmaların sayısı 
2x = 2.12 = 24 tanedir. Tanesini 4 TL den sattığına 
göre bu elmaların satışından elde ettiği gelir 
24.4 = 96 TL olur.
Günde 9 ar tane sattığı elmaların sayısı 
3x = 3.12 = 36 tanedir. Tanesini 3 TL den sattığına 
göre bu elmaların satışından elde  ettiği gelir 
36.3 = 108 TL olur.
Bu durumda toplam gelir 96 + 108 = 204 TL olur.
Buna göre, kar 204 – 180 = 24 TL olur.

CEVAP: B

46. I. adımda 4 çubuk, II. adımda 10 çubuk, III. adımda 
da 16 çubuk kullanıldığına göre her bir adımda çu-
buk sayısının 6 arttığı görülür.
1. adımda 6 nın 1 katından 2 eksik çubuk kullanılmış,
2. adımda 6 nın 2 katından 2 eksik çubuk kullanılmış,
3. adımda 6 nın 3 katından 2 eksik çubuk kullanıl-
mıştır.
Bu durumda, 10. adımda 6 nın 10 katından 2 çubuk 
eksik kullanılanacağına göre 6.10 – 2 = 60 – 2 = 58 
çubuk kullanılır.

CEVAP: E

47. Mustafa'nın doğum yılını 19AB olsun. Buna göre 
2008 yılındaki yaşı 2008 – 19AB olur.

Mustafa yaşının doğum yılının son işi basamağın-
daki iki basamaklı sayının yarısı olduğunu söyledi-
ğine göre,

 AB AB2008 19 2- =

AB AB2008 1900 2- - =

 AB AB108 2= +

 .AB108 2
3=

 216 = 3.AB
 72 = AB olur.
Buna göre, Mustafa'nın doğum yılı 1972 olduğun-
dan bugünkü yaşı 2014 – 1972 = 42 olur.

CEVAP: D

48. Telin başlangıçtaki uzunluğu x olsun. Telin bir 

ucundan 12
1  si kesildiğinde orta nokta diğer uca 

doğru x24  cm kayar.

Diğer ucundan kalan kısmının 4
1  ü yani 

x x x x x x
4
1

12 4
1

12
12

4
1

12
11

48
11

$ $ $- = - = =` aj k  i 

kesildiğine göre, telin orta noktası ilk kesilen uca 

doğru x
96
11  cm kayar. Orta noktadaki yer değiştir-

me 7 cm olduğuna göre,

x x
96
11

24 7
4

- =
^ h

 x x
96

11 4 7&
- =

 x
96
7 7& =

 .x7 7 96& =
 x 96& =  cm olur.

CEVAP: B

49. Gündüzleri 3 metre tırmanıp geceleri 1 metre aşa-
ğıya kayan kurbağa 1 günde 2 metre ilerler.
Buna göre, kurbağa 4 günde 8 metre yukarı tırma-
nır. 
4 günde 8. metreye ulaşan kurbağa 5. günün gün-
düzünde 3 metre tırmanıp 11 metreye ulaşır. Buna 
göre 5. günün içinde kurbağa kuyudan çıkar.
Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

1 2 3 4 5
alınırsa bu kurbağa cumartesi günü kuyudan çıkar.

CEVAP: B
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50. İki sayının toplamı 150 olduğundan, küçük sayı x alın-
dığında büyük sayı 150 – x olur.

Küçük sayının % 40 ı .x
100
40 , büyük sayının % 30 u 

. ( )x
100

30 150 -
 dür.

Buna göre,
. ( )x x

100
40

100
30 150

51+
-

=  x x40 4500 30 5100& + - =

 x10 600& =

 x 60& =  olur.
CEVAP: C

51. Geminin hızı: V km/saat
Akıntının hızı: VA km/saat
A ile B iskelesi arasındaki mesafe x km alınırsa
gemi A dan B ye akıntı önünde hareket ettiği için
x = (V + VA).6 ...x V V6 1A& = +

Gemi B den A ya akıntıya ters yönde hareket ettiği 
için
x = (V – VA).10 ...x V V10 2A& = -  dir.

Buna göre 1  ve 2  den
x V V6 A= +

x V V10 A= -

x x V x V V x
6 10 2 30

8 2 30
4

& &+ = = =

+

V V x
6A+ =  x V x

30
4

6A& + =

 V x x
6 30

4
A& = -

 V x
30A& =  olur.

Akıntının hızı x30  km/saat olduğu için bu gemi

A ile B arasını akıntının etkisiyle x x t t30 30&$= =  
saatte alır.

CEVAP: E

52. Taralı olan kısım A ile B nin ortak olduğu bölgede 
ve C nin dışındadır. Bu durumda taralı kısım, A∩B 
ile C nin tümleyeni yani C' nin kesişimi olan
(A∩B) ∩C'  kümesidir.

CEVAP: C

53. ∆ İ K B A L

İ B A L İ K

K A L İ K B

B L İ K B A

A İ K B A L

L K B A L İ

∆ işleminin etkisiz 
elemanı A dır.

Buna göre, 
∆(İ,L) = İ–1 ∆ L2 = K ∆ İ = A olur.

CEVAP: B

54. Ailenin giyim gideri tüm giderlerin % x'i olsun. Gıda 
gideri tüm giderlerin % 20 si olduğundan,
% 20 360 TL
% x 432 TL
Doğru Orantı

. .x 360 20 432=

 .x 360
20 432=

 x 24=  olur.
CEVAP: C

55. Gıda gideri ve doğal gaz gideri eşit olduğundan
Gıda gideri % 20
Doğal gaz gideri % 20
Giyim gideri % 24
Eğitim gideri % 6
Elektrik gideri % x olur.
Buna göre 20 + 20 + 24 + 6 + x = 100
 70 + x = 100
 x = 30 olur.
Gıda gideri 360 TL olduğuna göre, elektrik gideri x 
alındığında 
% 20 360 TL
% 30     x TL
Doğru Orantı

20x = 360.30
    x = 540 TL olur.

CEVAP: D
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56. Birinci grafi kten aracın 3 saat 180 km yol aldığı bi-
lindiğinden bir saatte 3

180 60= km yol aldığı bulu-
nur.

İkinci grafi kten aracın deposunda 60 lt benzini var-
ken 3 saat sonunda deposunda 45 lt benzini kaldığı 
biliniyor. Yani 3 saatte 15 lt benzin harcıyor. Buna 
göre 1 saatte 3

15 5=  lt benzin harcar.

Bu durumda, dolu depo ile yani 60 lt benzin ile 

5
60 12= saat yol alır. Buna göre, bu aracın 12 saat-

te aldığı yol 12.60 = 720 km olur.
CEVAP: A

57. 3 doktor, 4 hemşire yani toplam 7 kişi 7! farklı şekil-
de sıralanabilir.
Doktorların yanyana olma durumunda 3 doktor 1 
kişi olarak alınır. Bu durumda
1 kişi + 4 kişi = 5 kişi sıralanır. Bu arada doktorlar da 
kendi aralarında yer değiştirebileceğinden istenilen 
sıralama 5!.3! olur.
Buna göre, doktorların yanyana olma olasılığı

!
!. !

. . !
!. !

.7
5 3

7 6 5
5 3

7 6
6

7
1= = =  olur.

CEVAP: A

58. 
m ABC m DAC=^ ^h hV W
eşit açılar ve
ACBW  açısı ABC&  
ve ADC&  üçgeninin 
ortak açısı olduğun-
dan, üçüncü açıları 
da eşit olur yani 

m BAC m ADC=^ ^h hW W  olduğu görülür.

A

B C

a

a b
D4 2

x

Bu durumda Açı-Açı-Açı benzerlik kuralına göre, 

ABC DAC+& &  olur.

Buna göre,

BC
AC

AC
DC

=  x
x6
2

& =

 x 122& =

 x 2 3& =  olur.
CEVAP: B

59. 

A B C

DE

F

7k

5k

12k

G

 FB k ve EB k5 12& = =

 FE k k k12 5 7& = - =

FBC dik üçgeninde (5 – 12 – 13 üçgeninden) 
|FC| = 13k olur. Bu durumda, 
k k13 13 3 3&= =  tür.

A BCDE 12 3 4322
= =^ ^h h

A ABFG 5 3 752
= =^ ^h h

olduğuna göre, karelerin alanları toplamı 
432 + 75 = 507 olur.

CEVAP: A

60. Şekildeki silindirin 3
1  ü dolu olduğu için suyun yük-

sekliği 3
12 4= cm dir. Bu durumda silindirin içindeki 

suyun hacmi . . . .r h 3 4 42 2r =  
 = 192 cm3 tür.

Küpler atıldıktan sonraki hacmi 240cm3 olduğuna 
göre 240 – 192 = 48 cm3 atılan küplerin hacmini ve-
rir. Atılan küp sayısı 6 olduğu için bir kübün hacmi 

6
48 8=  cm3 tür.

Bu durumda özdeş küplerin bir kenarına a dersek 
a3 = 8 olduğundan a = 2 olur.

CEVAP: C

12|FB| = 5|BE| 
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KPSS - LİSANS
GENEL KÜLTÜR

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6
ÇÖZÜMLEMELERİ

1. Orta Asya coğrafyasının doğal bir sonucu olarak 
oluşan yarı göçebe yaşam şekli, toplum ve onların 
sahip oldukları kültürel değerlerin öz ve biçimini de-
rinden etkilemiştir. 
Orta Asya toplumlarında dinamizm en önde gelen 
bir özelliktir. İnsanlar hem birbirleriyle hem de tabi-
atla mücadele etmek zorunda kalmıştır. 
Büyük sanat eseri meydana getirmek ihtiyacı yok-
tur. Bu nedenle taşınabilir sanat objeleri yaratmıştır
Çadır (yurt) ana mesken hane evdir. Nüfus sayımı-
nın temel birimi olmuştur
Kişilerin toprak üzerinde mülkiyet kurmaları gerek-
memiştir. Topraklar ( otlak ve sulak alanlar) boyun 
tamamının ve devlet mülkiyeti altındadır. Çadırlar, 
araçlar, gereçler hayvan sürüleri üzerinde özel mül-
kiyet kurulabilmiştir.
Saray ve mabed yapımı esas olarak geleneksel ya-
şam şeklini dolayısıyla bozkırı terk eden Uygurlarda 
yaygındır.

CEVAP: D

2. Türk-İslam devletlerinde bilim ve eğitim dili Arapça, 
edebiyat dili Farsça yoğun olarak kullanılmaktaydı. 
Doğal olarak Türkçenin bu söz konusu alanlardaki 
yeri zaman zaman sorgulamıştır.
Kaşgarlı Mahmut: Zamanın önemli fi loloji uzman-
larından biri olan Kaşgarlı Türkçenin en az diğer iki 
dil kadar gelişmiş olduğu göstermek, Araplar tara-
fından öğrenilmesini kolaylaştıracak bir genel Türk 
dilbilgisi kitabını kaleme almıştır. Eserini 1072-1074 
yıllarında tamamlandığı ve Abbasi halifesine takdir 
edildiği bilinmektedir.
Ali Şir Nevai: Aslen Uygur Türklerinden olan Ali Şir 
Nevai ( 1441-1501) Çağatay edebiyatının önemli 
temsilcilerinden biridir.
Türk dilinin Farsçadan daha zengin olduğunu anlat-
mak için Muhakemetül Lügateyn (iki dilin muhake-
mesi) isimli kitabını yazmıştır.
Karamanlı Mehmet Bey ise Türkçeden başka bir 
dil kullanılmasını yasaklayan bir emir yayımlayan 
kişidir. Ancak herhangi bir eseri mevcut değildir.

CEVAP: D

3. Karahallılardan başlayarak İslam dininin gerektir-
diği işlevsel örgütlenmeyle ilişkili olarak yeni yapı 
türlerinin yapımı gerekmiştir. Bu yapı türleri içinde 
birincil derecede önemli olan camidir. 
Cami yapısının asıl işlevi namaz kılmak olmakla 
birlikte, İslam dininin özelliği günlük yaşamla iç içe 
olmak olduğu için, cami başlangıçta birçok toplum-
sal eyleminde barınağıdır.
Türk-İslam toplumunun gelişmesine koşul olarak 
farklı işlevleri karşılayacak yeni yapı türlerine ge-
reksim doğmuştur.

CEVAP: A

4. Hanedan üyelerinin eğitimi ilk Türk devletlerinden 
itibaren önem verilen bir konu olmuştur.
Hükümdar çocukları da yönetim tecrübesi kazan-
mak için yine yönetici olarak atanmışlardır. Onları 
eğitmek üzere tecrübeli kişiler görevlendirilmiştir. 
(atabey-lala gibi) ancak Osmanlı bu geleneği kendi-
ne has nedenlerden dolayı 16. yy ikinci yarısından 
itibaren terk etmiştir.
II. Selim ve III. Murad sadece en büyük oğullarını 
valiliğe atamışlardır. Bunlar babalarının ölümü üze-
rine direnişle karşılaşmadan tahta çıkmışlar ve kar-
deşlerinden kolayca kurtulmuşlardır.
III. Mehmet tahta çıkınca sancağa çıkma âdetine 
son vermiştir. Şehzadeleri ‘‘ kafes’’ denilen özel böl-
melerde yetiştirilmiştir. Bu usul devletin yıkılıncaya 
kadar devam etmiştir. ( Devletin son zamanlarında 
şehzadeler halka açık okullarda da eğitim görmeye 
başlamıştır.

CEVAP: B

5. Yıldırım Bayazıd’ın İstanbul’u kuşatması sırasın-
da harekete geçen Macar,  Fransız, Alman, İngiliz 
ve Balkan milletlerinden oluşan bir Haçlı ordusu 
Türkleri Balkanlardan atamak amacıyla harekete 
geçmiştir. Niğbolu kalesi dibinde yapılan savaşı 
Osmanlı kazandı. Macar Kralı Sigismund hayatını 
kaybeder. Bu zaferle Bulgaristan tamamen Os-
manlıya katılır. Osmanlının İslam dünyasındaki ünü 
artmıştır.

CEVAP: E
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6. Osmanlı-Safevi (İran) savaşları Yavuz Sultan Selim 
döneminde başlamış olup 18.yy ortalarına kadar 
sürmüştür. Her iki tarafı adeta tüketen bu savaşlar 
sırasında birçok antlaşma imzalanmıştır.
1639’da yapılan Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizilen 
sınır bundan sonraki antlaşmalarda aşağı-yukarı 
aynı kalmıştır. Hatta 1746’da yapılan Kerden Ant-
laşmasına II. Kasr-ı Şirin denilmiştir.

CEVAP: A

7. Akıncılar: Osmanlı beyliğinin kuruluşu ve geliş-
me döneminde gaza amacıyla hareket eden Türk 
aileleri ilerleyen zamanlarda batı sınırı boyunca 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. Devlet bunların 
geçinmeleri için yurtluk adı verilen bir çeşit tımar 
oluşturmuştur. Bu aileler ve akıncıları buralardan 
elde ettikleri gelirle geçinmişlerdir.
Eyalet ordusunun bir parçası da olsa da akıncılar 
belli ailelere bölünmüştür. Mihaloğulları, Malkoço-
ğulları gibi son derece serbest hareket eden bu 
savaşçılar esas olarak düşman ülkelerinden haber 
alma, cezalandırma, ordunun önünde yürüyerek 
engelleri temizleme gibi işler görmüşlerdir. 
Esas olarak Rumenli de üstlenen akıncılar İran sa-
vaşları sırasında doğu sınırlarında gönderilmiştir.
16.yy ortalarında bir akından dönen akıncılar 
Avusturya’nın ateşli silah kullanan ordusu tarafın-
dan pusuya düşürülmüş ve büyük kayıplar yaşa-
mışlardır.
Bu olaydan sonra eski güçlerini kaybetmişlerdir. 
Akıncılar silah olarak hafi f zırh, mızrak, kalkan, to-
puz kullanırlar.

CEVAP: C

8. Ebusuud Efendi : ( 1491-1574) 
Özel hocalardan dersler alarak yetişen Ebusuud 
Efendi çeşitli yerlerde müderrislik yaptıktan sonra 
İstanbul kadısı olmuş, ardından Kazasker ve Şey-
hülislam olmuştur.
Kanuni zamanında 28 yıl bu görevde kalan Ebu-
suud Efendi zamanın çoğunu eser yazarak geçir-
miştir.
Kanuni zamanında arazi kanunlarında kendisine 
soru olarak sorulan maddeleri fetva vererek serileş-
tirdiği görülür. Bu usul ondan sonrada hep bu fetva-
ya dayandırılmıştır.
Ebusuud Efendi Osmanlı medreselerinde uzun za-
man etkilemiştir.
Kınalızade Ali: 16. yy’da yaşayan Kınalızade’nin 
en önemli eseri Ahlak-ı Ala’dır. Medreselerde ve 
son zamanlarda liselerde okutulan ahlak kitapları 
hep bu eserden alınmıştır.
Ali Cemali Efendi: Halk arasında Zenbilli Ali Efendi 
diye bilinir. Uzun süre müftülük (Şeyhülislam) yap-
mıştır. (15. ve 16. yy)
Molla Efendi: (1350-1431)
Yüzü aşkın eseri olan Molla Fenari vahdet-i vücut 
felsefesinin yayılmasına çalışmıştır. Molla Fenari 
bir ekol kurucusu sayılmıştır. (Ulema Mektebi )

CEVAP: B

9. Padişah buyruklarının özünü oluşturan bütün un-
surların geliştiği yer Divanıhümayun’dur. Divan 
herhangi bir konuda karar aldıktan sonra buyruk 
oluşmaya başlar. Nişancının emrindeki ( daha 
sonra Reisülküttap) kâtipler oldukça sistematik bir 
biçimde söz konusu kararları değişik türleri kul-
lanarak kararı yazıya dökerlerdi. Karar yine belli 
usullerde padişaha sunulur ve onun onayıyla son 
şeklini alırdı. Şeyhülislamlığında padişah kararla-
rının oluşmasında önemli katkıları vardır. Şöyle ki 
alınan kararın şeriata uygunluk fetvasını Şeyhülis-
lam verirdi. Tabi ki bütün bu işlerde Şeyhülislamın 
yer alması söz konusu değildir. Devletin rutin işleri 
Şeyhülislamın dışında gelişirdi.

CEVAP: E

10. III. Selim’e kadar ıslahat padişah veya vezirinin ki-
şisel iradesiyle başlar, tepki gelince yine bu kişilerin 
geri adım atması veya hayatıyla ıslahat sona ererdi. 
Oysa III. Selim’in Nizam-ı Cedid programı birçok 
kişinin hazırladığı Layiha denilen raporların sonu-
cunda ortaya çıkmıştır. Bundan sonra ıslahat girişi-
minde mutlaka komisyonlar, meclisler yer alacaktır.

CEVAP: A

11. II. Meşrutiyet döneminin en güçlü siyasi örgütü olan 
İttihat-ı ve Terakki Cemiyeti (Fırkası)nin pek çok 
politika ve uygulamalarına karşı yine birçok siyasi 
oluşum ortaya çıkmıştır. Bu oluşumlar tek başına 
bir şey ifade edemediklerinin farkına varınca bir çatı 
altında toplama eğilimine girdiler işte Hürriyet ve İti-
laf Fırkası böyle ortaya çıkmıştır. 
Hürriyet ve İtilaf Fırkası: 1911-1922 arasında etki-
li olan fırka işgal yıllarında İngiliz yanlısı bir siyaset 
gütmüştür.

CEVAP: C

12. Paris Barış Konferansı I. Dünya Savaşının yenilen 
tarafl arıyla yapılacak barış antlaşmalarının koşul-
larını saptamak amacıyla toplanmıştır. Konferansa 
ABD İzmir’in Yunanistan’a verilmesini Rum çoğun-
luğun bulunduğuna inanarak onay vermiştir. Ancak 
ABD Anadolu işgaline fi ilen katılmamıştır.

CEVAP: D

13. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ıslarla Meclisi 
Mebusan’ın toplanmasının istenmiş olmasının ne-
deni, açılacak meclisin hükümetin teslimiyetçi ve 
yanlış kararlarını önler beklentisidir.

CEVAP: B
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14. Osmanlının uzun zamandır devam eden Azınlık so-
rununa getirdiği çözüm oldukça pragmatiktir. ‘‘ Sen 
verirsen bende veririm’’ mantığı temel alınmıştır. 
Yani komşu ülkelerde yaşayan Müslümanlar hangi 
haklara sahipse Osmanlıda yaşayan azınlıklar aynı 
haklara sahip olacaktır. Böylece sorun eşitlik teme-
linde çözülmüştür.

CEVAP: B

15. Temsil Kurulu 27 Aralık 1920’de Ankara’yı devamlı 
merkez edinmiştir.
Batı cephesinde ordunun yeniden teşkilatlanması-
nın kesin kararı Gediz yenilgisinden hemen sonra 
verilmiştir.
Sakarya Zaferinin etkisiyle Rauf Bey ve bazı millici-
ler İngilizler tarafından serbest bırakılmışlardır.
Erzurum Kongresinden önce askerlikten ayrılan M. 
Kemal ‘‘ Başkomutanlık’’ yasasıyla yeniden dönüş 
yapmıştır.
Batı cephesinde Eskişehir-Kütahya Savaşları ye-
nilgisinin bir nedeni de İsmet Paşa ve Refet Paşa 
anlaşmazlığı olduğu gerekçesiyle bir komuta altına 
alınmıştır.

CEVAP: E

16. Soruda I. İnönü Savaşının sonuçları sorulmuştur. 
Fransa ile Ankara Antlaşması Sakarya Savaşının 
sonuçları arasındadır.

CEVAP: E

17. M. Kemal Paşa Başkomutan ve Meclis Başkanı 
sıfatıyla Sakarya ve Büyük Taarruzu cephede yö-
netmiştir. 

CEVAP: D

18. Sevr Antlaşması Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri 
arasında yapılmıştır. TBMM bu antlaşmayı onayla-
yanları vatan haini ilan etmiştir.

CEVAP: D

19. Atatürk Halkçılığı şöyle tarif eder:
‘Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, asker, 
doktor velhasıl herhangi bir sosyal müessesede 
faal bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşit-
tir…’’

CEVAP: A

20. Nutuk genel olarak Milli Mücadelenin sıcak aşa-
ması ve Cumhuriyetin ilk yıllarını kapsamaktadır. 
(1919-1927)
Sanayi Kalkınma Planı ilki 1934’te yürürlüğe girmiş-
tir.

CEVAP: A

21. Atatürk’ün bu sözü Milliyetçiliği işaret etmektedir. 
Bu alanda atılan önemli adımlardan ikisi Türk Ta-
rih ve Türk Dilinin yeni bir anlayışla ele alınması ve 
bunu devletin maddi desteğiyle güvenceye almış 
olmasıdır.

CEVAP: D

22. Türkiye’nin bazı sorunlarında Milletler Cemiyetinin 
olumlu veya olumsuz sonuçlanan kararları olmuş-
tur. 
Sadabad Paktı esasen bölge ülkeleri arasında ken-
di iradesiyle oluşturdukları bir antlaşmadır.

CEVAP: D

23. Almanya’nın ve İtalya’nın I. Dünya Savaşından son-
ra kurulan Avrupa düzenini tehdit etmeleri üzerine 
Türkiye’de harekete geçmiş ve daha önce aleyhi-
ne çözülen bazı konular lehine çözülmesini sağla-
mıştır. Ankara Antlaşması bilindiği gibi İskenderun 
Sancağını milli sınırlar dışında bırakmıştır. 
Bu sınır Lozan’da kabul edilmiştir.
Yine Boğazlar sorunu da Lozan’la aleyhimize çö-
zülmüştür. 1933’ten sonra meydana gelen yeni 
gelişmeler Lozan’ında değişmesine ortam hazırla-
mıştır.

CEVAP: B

24. Atatürk hastalığına rağmen Hatay sorunuyla meş-
gul olmaya devam etmiş, hatta hükümeti bu sorunla 
yeterince uğraşmadığı gerekçesiyle tenkit etmiştir.
Yine hastalığının ilerlediği bir zamanda (1938) 
Adana’ya yine Hatay’la ilgili olup bitenleri yakından 
izlemek için ziyaret etmiştir.

CEVAP: A

25. Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış 
Harekâtı sırasında Dışişleri Bakanlığını Turan Gü-
neş yönetmekteydi. Güneş Londra temaslarında 
bir sonuç alamayınca Başbakan Ecevit’e ‘‘ Ayşe 
tatile çıksın’’ diye ünlenen şifreyi iletmiştir. Bu sözü 
harekâtın parolası olarak tarihe geçmiştir.

CEVAP: A



L
İ
D
E

R  

Y
A
Y
I
N
L
A
R
I

KPSS - LİSANS • GENEL KÜLTÜRTÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI - 6 / ÇÖZÜMLEMELER

15 www.lideruzaktanegitim.com

26. Enver Paşa I. Dünya Savaşı son evrelerinde baş-
komutan vekili olarak Almanya’ya kaçan Enver 
Paşa oradan da Rusya’ya geçer. I.  Meclis’te bu-
lunan yakın arkadaşlarıyla da temasını burada 
sürdürmeye devam eder. Amacı Anadolu’ya gelip 
Meclisin başına geçmektir. Ancak Sakarya Savaşı-
nın kazanılması üzerine liderlik umudunu kaybedin-
ce Türkistan’a geçer. Basmacı Hareketine katılır ve 
bir çatışmada hayatını kaybeder.

CEVAP: A

27. Türkiye’de askerlik süresi sorunu Asakir-i Mansuri-
ye kadar inmektedir. Bu sorun makul biçimde hiçbir 
zaman çözümlenmemiştir. Neredeyse aralıksız sü-
ren savaşlar, ciddi şekilde yapılmayan planlamalar 
bu durumun başlıca nedenleridir. Milli Mücadelenin 
bitiminden sonra askerlik süresi bir süre için ayrı 
ayrı belirlendi ve mümkün olduğu kadar kısa tutul-
du.
Ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle askere alınanlar 
dört yıl terhis edilmemiştir.

CEVAP: A

28. Türkiye'de, 21 Mart - 23 Eylül arasında gündüz sü-
resi gece süresine göre daha uzun, 23 Eylül - 21 
Mart arasında ise gece süresi daha uzundur. Gece-
lerin uzun olduğu dönemde gündüz süresi güneye 
doğru uzar. Bu durumda 21 Aralıkta Sivas'a göre 
gündüzlerin uzun olduğu kentler Sivas'ın güneyin-
de yeralırlar. Yerel saatin geri olduğu kentler ise 
Sivas'a göre daha batıda olacaktır. Sonuç olarak 
bu kent Sivas'ın güneybatısında yer almalıdır.

CEVAP: A

29. Türkiye'de yer şekilleri dağlık engebelidir. Bundan 
dolayı,
• Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark 

fazla,
• ulaşım maliyeti yüksek,
• tarımsal nüfus yoğunluğu fazla,
• makineli tarım tam olarak gelişememiş,
• tarım alanları kısıtlı,
• nüfus dağılışı dengesiz,
• akarsu enerji potansiyeli fazla,
• erozyon, çığ gibi doğal afetlerin görülme olasılığı 

fazla,
• ekonomik faaliyetlerin çeşitlliliği fazladır.
Oysa cephesel yağışların etkili olmasının nedeni, 
yer şekilleri değil, matematik konum (orta kuşakta 
bulunması) etkili olmuştur.

CEVAP: D

30. A, B, D ve E eseçeneklerinde verilen toprak özel-
likleri doğrudur.
C seçeneğinde verilen III numaralı bölgede asitli 
toprak değil, buharlaşmanın fazla yağışların az ol-
masından dolayı tuzlu topraklar yaygındır.

CEVAP: C

31. Bu akarsuların hepsinin,
• rejimlerinin düzensiz olması,
• birden fazla ülkeden akmaları,
Ancak Meriç ve Asi Türkiye'nin doğal sınırlardan 
ikisini oluştururken, Fırat ve Çoruh sınır oluşturmaz.

CEVAP: E

32. A. Orman alt sınırını belirleyen yağış rejimi ve mik-
tarıdır.

B. Karadeniz Bölgesi'nde güneşlenme süresi az ol-
duğu için deniz turizmi gelişmemiştir.

C. Tarım ürünü çeşidinin fazla almasında yağış re-
jimi değil, iklim çeşitliliği etkili olmuştur.

D. Pamuk ve buğday tarımının yapılamamasında 
kurak mevsimin olmamasıdır.

E. Akarsuların yatağında yıl boyunca su bulundur-
ması yağışların düzenli olmasıyla ilgilidir.

CEVAP: C

33. B. Türkiye'de donlu gün sayısını etkileyen faktörler, 
enlem, yükselti, karasallık, bakı ve soğuk hava 
kütleleridir.

C. Karın yerde kalma süresini enlem, yükselti, bakı 
etkiler.

D. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinde sıcaklık 
etkili olduğu için sıcaklığı etkileyen faktörler etki-
lidir.

E. Yağış biçiminde de sıcaklık etkili olduğu için ma-
tematik ve özel konum birlikte etkili olmuştur.

Oysa günlük sıcaklık farkında matematik konumun 
etkisi yoktur. Sadece özel konum (nemlilik) etkilidir.

CEVAP: A

34. A. Tuz gölü çevresi yağış azlığı ve buharlaşmaya 
bağlı olarak toprak verimliliği az,bundan dolayı 
nüfus azdır.

B. Trabzon ve çevresinde iklimin ılıman, tarım ürü-
nü çeşidinin fazla olması ve ticaretin gelişmesin-
den dolayı nüfuslanma fazladır.

C. Teke Yöresi'nde karstik arazi yapısı ve yer şekil-
lerinin engebeli olmasından dolayı nüfuslanma 
azdır.

D. Biga Yöresi'nde yer şekilleri engebeli olduğu için 
nüfuslanma azdır.

E. Menteşe Yöresi'nde yer şekilleri engebeli olduğu 
için nüfuslanma azdır.

CEVAP: B
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35. 1927 - 2013 yılları arasındaki Türkiye'deki kırsal-
kentsel nüfus oranlarını gösteren grafi k incelendi-
ğinde;
• Kırsal ve kentsel nüfusun en az ve en fazla ol-

duğu yıllar,
• Kırsal ve kentsel nüfusun eşit olduğu yıllar,
• Kentsel nüfusun fazla olduğu yıllar,
• Kırsal nüfusun fazla olduğu yıllar,
• Kırsal-kentsel nüfus farkının en az ve en fazla 

olduğu yıllar bulunabilir.
Ancak kırsaldan kentlere göç edenlerin toplam nü-
fus içindeki oranının bulunması için doğal nüfus ar-
tışının da bilinmesi gerekir.

CEVAP: E

36. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen göçlerin nedeni 
doğal afetlerdir.
Ancak D seçeneğindeki göç nedeni kamulaştırma-
dır.

CEVAP: D

37. Seçeneklerde verilen akarsuları inceleyelim:
• Fırat nehri üzerinde yapılan barajların öncelikli 

amacı sulamadır.
• Yeşilırmak Gelişim Projesi de bu havza üzerin-

deki ovaların sulama sorununu çözmektir.
• Göksu Nehrinin suları tünellerle Toroslar'ın ku-

zeyine aktarılarak, Konya Ovası'nın sulanması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca Silifke Ovası'nın su-
lanmasında da önemi büyüktür.

• Büyük Menderes Nehri de geçtiği graben içinde-
ki ovaların sulanmasında etkilidir. 

Oysa Çoruh havzasında yağışlar düzenlidir. Burası 
HES üretimi ve rafting sporları için avantajlıdır.

CEVAP: B

38. Türkiye'de tarım ürünlerinin bölgelere göre fark-
lılık göstermesinin temel nedeni sıcaklıktır. Buna 
göre sıcaklığı etkileyen yükselti, enlem, bakı gibi 
faktörler etkili olmaktadır. Yağış tutarı olgunlaşma 
süresini değil, verimliliği ve tarım ürünü çeşitliliğini 
etkilemektedir.

CEVAP: C

39. Türkiye'de muz sadece mikroklima şartlarına bağlı 
olarak Anamur, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde ye-
tiştirilebilmektedir. Bunda Toros Dağları'nın kuzey-
den gelen soğuk hava kütlelerini engellemesi ve 
enlemin etkisi görülmektedir.

CEVAP: B

40. Diyarbakır, Bilecik, Antalya, Sakarya gibi kentlerde 
yaş koza üretimi son yıllarda önem kazanmaktadır.

CEVAP: D

41. Çatalağzı ve Afşin-Elbistan kömürle çalışan termik 
santraller olduğu için hem hava kirliliğine hem de 
soğutma sırasında ısınan suyun çevreye bırakılma-
sı sonucu su ekosistemleri zarar görmektedir.
Ancak Alaçatı rüzgar santrali ve Tuzla jeotermal 
santrali çevreye en az zarar veren enerji santral-
lerindendir.

CEVAP: D

42. • Bursa'da otomotiv,
• Murgul'da bakır,
• Elazığ'da ferro-krom,
• Batman'da Batman rafi nerisi bulunmaktadır.
Ancak demir-çelik fabrikaları yukarıdaki illerde bu-
lunmamaktadır.

CEVAP: B

43. Bir bölgede gerçek uzunluk ile kuş uçumu uzunluk 
arasındaki fark yer şekillerinden kaynaklanır. Yer 
şekilleri engebeli ise gerçek uzunluk ile kuş uçumu 
uzunluk arasındaki fark fazladır.
Bu durumda Ankara-İzmir arası arasında kalan yer 
şekilleri daha sade olduğu için gerçek uzunluk ile 
kuş uçumu uzunluk arasındaki fark daha azdır.

CEVAP: B

44. Türkiye'nin 2023 turizm hedefl erini gerçekleştirebil-
mek için alternatif turizmi yaygınlaştırmayı hedef-
lenmiştir. Buna göre başlıca alternatif turizm faali-
yetleri şunlardır:
• Akarsu turizmi,
• Av turizmi,
• Dağcılık turizmi,
• Golf turizmi,
• Hava sporları,
• İnanç turizmi,
• Kongre turizmi,
• Kuş gözlemciliği turizmi,
• Mağara turizmi,
• Sağlık ve termal turizmi,
• Sualtı dalış turizmi,
• Yat turizmi,
• Yayla turizmi

CEVAP: C

45. Deprem sonrasında çığ, heyelan ve kaya düşmesi 
gibi doğal afetleri tetikler.
Ancak fırtına atmosfer kökenli bir doğal afet olup, 
depremle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

CEVAP: C
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46. Türk Ceza Kanunu’nda ortaya çıkan suç fi ili karşılı-
ğında verilecek olan cezayı hafi fl eten veya ortadan 
kaldıran haller olarak:
• Kanun hükmü ve amirin emrini icra
• Meşru savunma ve zorunluluk hali
• Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası
• Sınırın aşılması
• Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit
• Haksız tahrik
• Hata
• Yaş küçüklüğü
• Akıl hastalığı
• Sağır ve dilsizlik
• Geçici nedenler (alkol ve uyuşturucu madde et-

kisinde olma) sayılmıştır.
CEVAP: D

47. Hakların korunması, devlet eliyle (olağan) ve bizzat 
sahibi tarafından (olağanüstü) olarak 2’ye ayrılır. 
Hakların devlet eliyle korunmasında talep hakkı ve 
dava hakkı bulunur. Talep hakkında, hakkın yerine 
getirilmesini alacaklı kişi borçlu kişiden veya kolluk 
güçlerinden isterken; dava hakkında ise hakkın ye-
rine getirilmesi bağımsız mahkemelerden istenir. 
Hakların bizzat sahibi tarafından korunmasında yer 
alan meşru savunmada kişi kendisine veya bir baş-
kasına yönelik mevcut bir saldırıyı defetmek ama-
cıyla orantılı güç kullanır ve bu esnada yol açılan 
zarardan sorumluluk doğmaz. Zaruret hali, mevcut 
bir tehlikeden kaçınma esnasında bir başkasına 
zarar verilmesi halinde ortaya çıkar ve yol açılan 
zarardan dolayı hukuki sorumluluk doğar. Kuvvet 
kullanma yakın zaman içerisinde saldırı olacağına 
dair güçlü belirtiler bulunması durumunda saldırıyı 
başlamadan önce engelleme amaçlı olarak orantılı 
güç kullanılmasıdır ve bu durumda da zarardan so-
rumluluk doğmaz.

CEVAP: E

48. Ölüm karinesi: Kişinin ölmüş olduğuna dair güçlü 
ve somut veriler olması halinde o yerin en büyük 
mülki idare amiri tarafından verilen bir karar ile kişi-
nin siciline ölüm kaydının düşülmesidir.
Birlikte ölüm karinesi: Birbirlerinin mirasçısı olan 
kişiler arasında hangi kişinin daha önce veya son-
ra ölmüş olduğuna karar verilemeyen durumlarda 
aynı anda öldüklerinin kabul edilmesidir.
Kazai içtihat: Mahkeme kararı ile en azından 15 
yaşını doldurmuş kişilerin 18’ini doldurmadan önce 
ergin kılınmalarıdır.

CEVAP: C

49. Anayasamızda Meclisin çalışmaları ile ilgili her türlü 
ayrıntının düzenlenmesi mümkün değildir. Bu yüz-
den Meclisin çalışmaları ile ilgili düzenlemeler Mec-
lis İçtüzüğü ile yapılmaktadır. 

CEVAP: D

50. Milletvekili seçilen bir kişiye sağlanan hukuki gü-
vencelerden biri yasama dokunulmazlığıdır. Yasa-
ma dokunulmazlığı bir milletvekilinin seçimlerden 
önce veya sonra suç işlediği iddiasıyla hakkında 
Meclis Genel Kurulunun alacağı karar olmadığı 
sürece işlem yapılamamasını ifade eder. Basit ço-
ğunluk kararı ile dokunulmazlık kaldırılabilir veya 
milletvekilliği süresi bitiminde sona erer.

CEVAP: A

51. 1982 Anayasası yürütmeyi hem görev hem de bir 
yetki olarak tanımlamıştır. Parlamenter sistem içeri-
sinde yürütme sınırları Anayasa ve kanunlarca be-
lirlenmiş konularda kararlar alıp bunu uygulamakla 
yükümlüdür. Yürütme organı, yetkisini doğrudan 
Anayasa’dan aldığı işlemleri de yerine getirir. Ulus-
lararası anlaşmaları imzalayan Bakanlar Kurulu 
iken anlaşmanın onaylanmasını Meclis uygun bulur 
ve Cumhurbaşkanı da onaylar.

CEVAP: B

52. Anayasa Mahkemesinin vermiş oluğu kararlar geri-
ye yürümez; bağlayıcı ve kesindir. Bununla beraber 
Anayasa Mahkemesi almış olduğu kararları gerek-
çesi ile birlikte yazılı olarak açıklar. Gerekli gördüğü 
hallerde almış olduğu iptal kararlarının yürürlüğe 
girişini en fazla 1 yıllığına erteleyebilir. 2010 ana-
yasa değişiklikleri ile Anayasa Mahkemesinin Yüce 
Divan sıfatıyla yapmış olduğu yargılama sonucuna 
karşı yeniden inceleme başvurusunda bulunulabilir.

CEVAP: A

53. Yerinden yönetim idareleri arasında bulunan il özel 
idaresi, il sınırları içerisinde yer alan yerel hizmetle-
rin verilmesinden sorumludur. 2012 yılında çıkartı-
lan bir kanun ile büyükşehir belediyesi kurulu olan 
illerde İl özel idarelerinin kapatılması kararı alındı. 
Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’inde bulundu-
ğu 30 ildeki il özel idareleri kapatılarak görevleri bu-
ralardaki büyükşehir belediyelerine devredilmiştir.

CEVAP: D
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54. Yetki genişliği ilkesi merkezi idarenin taşra teşki-
latında yer alan il idaresinin yönetiminde valilere 
tanınmış bir yetkidir. Amaç merkezi idarenin ağır 
hiyerarşik yapısının yarattığı aksaklıkları azaltmak 
veya gidermektir. Buna göre valiler kanunda belir-
tilen konularda il genelinde kararlar alıp uygulaya-
bilmektedir. Yetki genişliğine göre yapılan tüm iş ve 
işlemlerden dolayı vali sorumludur.

CEVAP: E

55. Restorasyon çalışmaları 2012 yılında tamamlanan 
tarihi Sille Şapeli, çevre düzenlemesinin ardından 
‘Zaman Müzesi’  adıyla yeniden düzenlendi. Roma 
döneminden itibaren farklı yüzyıllara ait arkeolojik 
eserlerin sergilendiği müzede aynı zamanda Os-
manlı ve Cumhuriyet dönemlerinden de parçalar 
bulunuyor. Yakında ziyaretçilere kapılarını açacak 
müzede, Osmanlı dönemine ait köstekli, kişiye özel 
tasarlanmış el yapımı saatler, Osmanlı paşaları 
tarafından düzenlenen ve genel kullanıma sunu-
lan ruznameler (günlük haber gazeteleri), cep ve 
masa takvimleri, devlet dairelerinde kullanılmış el 
yazımı takvimler, Türk Hava Kurumu’na ait coğra-
fi  ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, 
Roma ve Osmanlı dönemlerinden güneş saatleri 
sergileniyor.

CEVAP: A

56. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğü ve 
yayıncılık sektörünü temsil eden 20�yi aşkın mes-
lek kuruluşu ile sivil toplum örgütünün işbirliğinde 
çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kitap Fuarları 
Türkiye Ulusal Organizasyon Komitesi 8-10 Nisan 
2014 tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da 
gerçekleştirilen 2014 Uluslararası Londra Kitap Fu-
arı için 117 metrekarelik dev bir stand hazırladı.

CEVAP: C

57. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından 
olan Moody’s Türkiye’nin kredi notunu Baa3 ola-
rak teyit etti ancak not görümünü negatife çevirdi. 
Bununla birlikte aynı ay içerisinde Fitch Ratings ise 
kredi notunu BBB- olarak teyit ederken not görünü-
münü durağan olarak bıraktı.

CEVAP: B

58. Suriye Ulusal Koalisyonu (SUK) Başkanı Ahmed 
el-Carba, Kuveyt’te gerçekleştirilen 25’inci Arap 
Birliği Zirvesi’nde Suriye sandalyesinin kendilerine 
verilmemesini eleştirdi. Carba, daha önce eski SUK 
Başkanı Muaz El Hatib’e ayrılan Suriye koltuğunun 
bu defa boş bırakılmasına dikkat çekerek, bunun 
rejimi katliamlarında cesaretlendirdiğini belirtti. Su-
riye krizi ve Filistin meselesinin ele alındığı zirvede 
değişikliğe gidilerek, iki gün sürmesi beklenen top-
lantı ilk gününde sonlandırıldı. 

CEVAP: C

59. Türkiye’nin kurucu üye olduğu uluslararası kuruluş-
lar;
• Avrupa Konseyi
• Birleşmiş Milletler
• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
• D-8
• Türk Konseyi
• Avrupa Konseyi
• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
• Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu (BLACK-

SEAFOR)
• İslam Kalkınma Bankası

CEVAP: B

60. 2014 yılı itibariyle ülkemizde başkanlığını Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 61. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti görev yapmaktadır. 2011 Türkiye Genel 
Seçimleri’nin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün hükümeti kurma görevini vermesinin ardın-
dan kurulan hükümettir.

CEVAP: C






