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GENEL YETENEK
1. “Yakası açılmamış” bir kalıp söz olup yeni, kullanılma-

mış anlamına gelir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Alışık olunan bağdaştırmada “yol vermek” işine son ver-

mek anlamında kullanılır. Öncülde ise yabancı sözcükleri 

eserlerinden atmak anlamıyla kullanılmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

3. Öncülde sınırlı bir okur kesimine hitap etmesi ipucudur. 

Romanda kurgunun olması, araştırmanın zor olması, söyle-

yişinin dikkat çekici olması, öykünün sürükleyici olması sınırlı 

bir okur kesimine hitap edeceğini göstermez. Makalede nes-

nellik esas olduğundan soyut bir konuda yazılan makale sı-

nırlı bir kesime hitap edebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Öncülde insanın ışığı anlamada zorlanmayacağından 

bahsedilmektedir. Işığı anlamaktan bahseden A, B, C, ve E 

seçenekleri öncülde anlatılanları destekler. D seçeneğinde 

yapılan karşılaştırma ışığı anlama ve algılama çabasının ko-

laylığından bahsetmediğinden sorunun doğru cevabıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



5.
 I. cümlede tatlılar tabloya benzetilmiş güllaç diğer tatlı-

larla karşılaştırılmıştır.

 II. cümle güllacın adının bir birleşik sözcük olduğundan 

yani kökeninden bahsetmektir.

 III. cümlede tatlıya bu adın verilmesinin gerekçesi ola-

rak gül suyu kullanımı verilmiştir.

 V. cümlede mistik sözcüğü gizem anlamı katar.

 IV. cümle güllacın faydasından değil diğer tatlılara oran-

la daha az zararlı olduğundan bahsetmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6.
Öncülde insanın kendini bulması ile gürültünün son bulması 

arasındaki ilişki dikkate alındığında kendini bulmak kendine 

yoğunlaşmak olarak algılanabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7.
 I. cümlede “her şeyin susması” , “havanın sakinleşme-

si”, 

 II. cümlede “atan kalbini”, 

 III. cümlede “duyuş ... beni alır.”

 IV. cümlede “uyuklayan perdeler” sözleriyle kişileştirme 

yapılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Cümlede aksine sözcüğü ipucudur. Güneş ışınlarının 

göze zararından behsedilmediğinden A ve C kesin yargı ola-

maz. Bir karşılaştırma yapılmadığından D kesin yargı olmaz. 

Görmenin psikolojik yanından bahsedilmediğinden E kesin 

yargı olamaz.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Öncülde eserle okuyan topluluğun aynı seviyede olduğu 

saptaması yapılmıştır. Bu durumda büyük eserler okunmaya 

başlandığına göre bu büyük eserleri okuyan kesimin de nite-

likli olması beklenir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



10. III. sözcükte yy. noktalı bir kısaltma olduğundan kesme 

işareti kullanılmaz. Doğru yazımı 18. yy.a şeklindedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

11. İlk paranteze açıklama yapıldığından iki nokta, özneleri 

ayırmak için biri ve diğeri sözcüklerinden sonra virgül, virgül-

lü sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kulla-

nılır, yargı tamamlandığından cümle sonuna nokta konur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. “Kendisine öğretilmeyen” sıfat fiil grubudur. Cümledeki 

görevi yer tamlayıcısıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

13. A, C, D ve E seçeneklerinde ikileme eylemi ya da eylem-

siyi etkilediğinden zarf, B seçeneğinde ad göreviyle kullanıl-

mıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. A, B, C, ve D seçeneklerinde yüklemler isim, E seçene-

ğinde eylemdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

15. Cümlede “bir” belgisiz sıfat, “biri” belgisiz zamir, “at hey-

keli” ad tamlaması, “bir sütun” sıfat tamlamasıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. A seçeneğinde “-e kadar” edat, “bile” bağlaçtır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Parçanın bütününde dünya halklarının ve dillerinin zen-

ginliğine rağmen ortaya koydukları edebi ürünlerden haber-

siz olmaları, bir paylaşımın olmadığı üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. Parçanın bütününde ışığın insana faydalarından ve iş-

levlerinden bahsederken IV. cümlede insanın ışığın farkında 

olmayışından bahsedilmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Parçanın bütününde her milletin romanı kendi dilinde 

yazması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



20. Parçada taşralı yazarların çıkarttıkları dergiyi kentli ve 

tanınmış yazarların yazılarını reklam edip sürdürme çabasın-

dan, bunun ise süreklilik kazanamayacağı için yetersiz kala-

cağından bahsedilmiştir. Bu durumun özetleyen atasözü “Ta-

şıma suyuyla değirmen dönmez.” olmalıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. Parçada bir yazının günlük olabilmesinin temel şartının 

günü gününe yazılmış olması vurgusu yapılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. “Bir yıl içinde ... on iki milyon kilogram etin ortaya çıktı-

ğı ...” cümlesinden B seçeneğine, “Salgın hastalıkların önü-

ne geçiyor.” ifadesinden C seçeneğine, “İnsanlar ... ekosiste-

min farkından bile değil.” ifadesinden D seçeneğine, “... mik-

ropların birçoğunu bertaraf ediyor.” ifadesinden E seçeneği-

ne ulaşılabilir. Parçada akbabaların avlandıklarından bahse-

dilmemiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

23. “Yetinmemek; dahası ötesi için çabalamak yorucudur, 

şimdiyle sürekli bir hesaplaşmayı, savaşımı gerektirir.” ifade-

sinden B, “ ... bir çaba sonucunda ulaşmak ... büyük mutlu-

luk” ifadesinden C ve E seçeneklerine, son cümleden D se-

çeneğine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

24. “Daha iyiyi” ifadesinde karşılaştırma yapılmıştır. Son 

cümlede ayağının bastığı yeri eskiten, sıçrayan kişi tanımı 

yapılmıştır. “İyiyi, güzeli aramak” somutlaştırmadır, daha iyiyi 

ve güzeli aramak yazgıya benzetilmiştir.”

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. “... fırsat kollarmış.” ifadesinden A seçeneğine, “...ancak 

saray sofralarında görülebilecek ...” ifadesinden B seçeneği-

ne, “... davet ettirmeyi makamına yakıştıramadığı” ifadesin-

den D seçeneğine, “leziz yemekler yediğini” ifadesinden E 

seçeneğine ulaşılabilir. Parçada Sultan Mahmud’un sofraya 

katılmak için fırsat kolladığı ifade edildiğine göre bir tesadüf-

ten söz edilemez.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



26. Dürrizâde Efendi hoşafın içine sulanmasın diye buz at-

mayıp buzu kase şeklinde oyduğuna göre sofrada hoşafın 

içinde buz ve cam kase yoktur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki açıklamaya göre çözül-
müştür.

Ayla ve Figen aynı yıl doğmuşsa kardeş olamazlar.

Efe, Cem ile kardeş olmadığından ve Halil’in iki kız kardeşi 

olduğundan her bayanın erkek çocuğu olmalıdır.

Halil’in Yasemin’in oğlu olduğu düşünülürse;

(2) (3) (3)

Vildan Yasemin Zeliha

Efe Halil Didem

Gizem Ayla Figen

Beril Cem

olur.

(2) (3) (2)

Vildan Yasemin Zeliha

Efe Halil Didem

Gizem

durumu mümkün olamaz çünkü Gizem Zeliha’nın çocuğuysa 

ve Gizem’in annesinin toplamda iki çocuğu varsa Cem, Efe 

veya Halil ile kardeş olmalıdır.

Halil Zeliha’nın çocuğuysa;

(2) (3) (3)

Vildan Yasemin Zeliha

Efe Cem Didem

Gizem Ayla Halil

Beril Figen

veya

Vildan Yasemin Zeliha

Efe Cem Didem

Ayla Gizem Halil

Beril Figen

durumları oluşur.

Ayla ve Figen bütün durumlarda yer değiştirebilir.

27. Açıklamaya göre, her bayanın bir erkek çocuğu olmalı-

dır. Zeliha’nın iki oğlunun olması mümkün değildir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



28. Vildan ve Yasemin’in iki çocuğu olabilir. Zeliha’nın iki ço-

cuğu olamaz.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Cem’in Yasemin’in çocuğu olduğu son iki durum olabilir.

İki durumda da Beril ile Halil kardeş değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

30. İlk iki durumda Gizem Efe’nin kardeşidir. Son durumda 

Beril ve yer değiştirebildikleri için Ayla ve Figen Efe’nin kar-

deşi olabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31.

b
a.b

b
19.b

b
22

a 19 b
22

b 11 için

a 19 11
22

a 19 2 17
a b 11 17 28

= -

= -

=

= -

= - =
+ = + =

şeklinde yazalım.

bulunur.

olur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

32. İki tam sayının çarpımının tek sayı olması için sayıların 

ikisinin de tek sayı olması gerekir.

y . z çarpımı tek sayı ise y ve z tek sayıdır.

İki sayının toplamının tek sayı olması için sayılardan birinin 

tek, diğerinin çift sayı olması gerekir. x + z toplamının sonu-

cu tek sayı ve z tek sayıysa x çift sayıdır.

Bu durumda I. ifade yanlış, II. ve III. ifadeler doğru olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33.
8140 = (34)40 = 3160 olur.

3160

3160

3160 –18

3158–2

32

18
–

3158
= 32 olduğundan bölme işlemi

şeklinde yapılmalıdır. Buradaki amaç 3160 sayısını yok et-

mektedir. Bölme işleminin sonucunda kalanın 18 olduğu gö-

rülür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



34.
a2 < a ise 0 < a < 1 olmalıdır.

b < a.b eşitsizliğinde b > 0 alınırsa
b a.b

b b
<

1 < a olmalıdır. Bu durum a’nın aralığına uymadığı için b < 

0 olmalıdır.

7 < c – a ise 0 < c – a yazılabilir.

Bu durumda a < c olmalıdır.

a ve c pozitif, b negatif olduğundan b < a < c sıralaması oluşur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

35.

8. 3 4
3

5. 2 5
1

8. 4
12 3

5. 5
10 1

8 . 9

5. 9

2.9
9

2
1 bulunur.

4

5
2

-

-
= -

-

=

=

=

c

c

c

cm

m

m

m

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

36.
Payı 310, paydayı 3-7 parantezine alalım.

3 1 3 3 3 3

3 1 3 3 3 3

3

3

7 1 2 3 4

10 1 2 3 4

10 7

17

=
+ + + +

+ + + +

=

=

-

- -

^
^

^
h
h

h

bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

37.

5! 4!

5! 4!

5. 4! 4!

5. 4! 4!

4! . 5 1

4! . 5 1

26
24

13
12

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2

+

- =
+

-

=
+

-

=

=

^
^ ^

^

^

^

^
^ ^

^h
h h

h

h

h

h
h h

h6
6

6

6
@
@

@

@

bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



38.
5 -

5 -5 -

2 - x

2 - x

Ç .K = Ø
2 - x

2 - x = 12 2 - x = -12
x = -10 x = 14

= 7

2 - x

2 - x

= 7

= -2

= -7

= 12

x değerlerin toplamı; 

14 – 10 = 4 bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39.

x y
x x.y :

x y
x x y y x

x y . x y

x x y .
x x xy y

x y

x y . x y
x y . x xy y .

x xy y

1

x y
1 bulunur.

4 4

4 3

2 2

3 2 2

2 2 2 2

3 3

2 2

2 2

2 2

2 2

-
-

+
+ +

=
- +

-

+ +

+

=
- +

- + +

+ +

= +

_

^
^

_

a

_

^

_

h

i

h

i

h

i
k

i

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

40.

5 5
10. 5 1

5 5 1
10. 5 1

5
10 5

2 5 bulunur.

-
- =

-
-

=

=

^ ^
^

h h
h

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

41.
Bir kökü t ise denklemde yerine yazılırsa;

t2 – 3t = 5 olur.
(t – 1) . (t + 1) . (t – 4) . (t – 2)

(t2 – 3t – 4)

(t2 – 3t + 2)

= t 3t 4 . t 3t 22

5

2

5
- - - +f fp p= =

= (5 – 4).(5 + 2)

= 1.7

= 7 bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



42.
a < b < c ise

↓      ↓     ↓

k    k+2  k+4 şeklinde alalım.

Denklemde yerine yazılırsa
2. k 2 7. k 4 k+ = + -^ _h i
2k + 4 = 28

2k = 24

k = 12 bulunur.

a + b + c = 3k + 6 = 3.12 + 6

= 42 olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

43.
Ortak zaman sorularında EKOK kullanılır. Rasyonel ifadele-

rin EKOK’u hesaplanırken paydaki sayıların EKOK’u, payda-

daki sayıların EBOB’una bölünür.

EKOK =

=

=

1 3 2 EKOK (1,3,2)

6

6 olur.

EBOB (2,5,7)

1

2
, ,

5 7

Bu üç zil birlikte çaldıktan en az altı saat sonra tekrar birlik-

te çalarlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

44.
Tablo

Kız Erkek

1. Sınıf 3x x

2. Sınıf 8x 2x

şeklinde oluşturulabilir. 

Toplam öğrenci 70 kişi ise 14x = 70

x = 5 bulunur.

2. sınıfta 10x = 10.5 = 50 öğrenci vardır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45.
Grafiğe göre, 90 TL ile en fazla 30 kg beyaz peynir alınmak-

tadır. Bu durumda beyaz peynirin kg fiyatı 90
30

= 3 TL’dir.



Yine tabloya göre, 90 TL ile 18 kg beyaz peynir ve 6 kg kaşar 

peyniri alınabilmektedir.

18 kg beyaz peynire 18 . 3 = 54 TL verileceğinden 6 kg kaşar 

peynirine 36 TL verilmiştir. Kaşar peynirinin kg fiyatı 
36
6

= 6 TL’dir.

Bu durumda paranın tamamıyla en çok 
90
6

= 15 TL’dir. ka-
şar peyniri alınabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46.
23 = 11 + 12 olduğundan edalı sayıdır.

45 = 22 + 23 olduğundan edalı sayıdır.

54 = 17 + 18 + 19 olduğundan edalı sayıdır.

60 = 19 + 20 + 21 olduğundan edalı sayıdır.

46 sayısı edalı sayı değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

47.

Sarı

2x + 2

6x + 6 = 7x + 1

Başlangıçta toplam 9x = 9 . 5 = 45 top vardır.

5 = x bulunur.

7x + 1
3

=

Sarı toplardan 2 tane, beyaz toplardan 1 tane eklendiğinde 

sarı topların sayısının

2x
Beyaz

7x

1
3

’ü oluyorsa;

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

48.
Yolun tamamını 5x alalım. 3

5
’ini sabit V hızıyla 15 dakikada 

yürüyorsa

3x = V.15 olur.

Kalan yol 2x tir. Bu yolu başlangıçtaki hızının 1
6

’sı ile yü-

rüyorsa
V
6

. t1 olur.2x =



Denklemleri taraf tarafa bölersek;

3x

3 15

V . 15

2x

2 6

V
6

. t1

t1

3 . t1 = 180

t1 = 60 dakika olur.

.

=

=

=

Yol toplamda 15 + 60 = 75 dakika sürmüştür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49.
20 tane köfte ekmeğin maliyeti 55 TL ise birim maliyeti 

55 11 TL dir.
20 4

=  15 ayran 7 TL’ye alıyorsa birim maliyeti 

7
15

TL’dir. 240 tane köfte ekmek ve 240 tane ayrana 

240 . 240 .

660 + 112
772 TL ödenir.

240 .11 11 77
4 4 1515

+ +=

=
=

1 köfte ekmek ve 1 ayran 5 TL’ye satılırsa 240 tanesi

240 . 5 =1200 TL’ye satılır.

Bu durumda

1200 – 772 = 428 TL kâr yapılır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

50.
Anne

64 – x

8 yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının

4 katı oluyorsa 

Anne 56, kız 8 yaşında olduğundan yaşla-

rı farkı 48 olur. 

72 – x = 4.(x+8)

72 – x = 4x + 32
40 = 5x
8 = x bulunur.

72 – x x + 8 8 yıl sonra
x

Kız

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



51.
En az iki tane kız olacaksa

5 kız

2 1
3 0

3 erkek

dağılımları olabilir.

1. durumda

5 3
2 =.

1 10 . 3 = 30

farklı grup oluşabilir.

2. durumda

5 3
3

=.
0

10 . 1 = 10

farklı grup oluşabilir.

Toplamda 30 + 10 = 40 farklı grup oluşabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52.
F B

V

Basketbol oynayıp
voleybol oynamayanlar

Voleybol oynayanların
sayısı

Yalnız futbol
oynayanlar

88

3x

x

Soruda verilenler yukarıdaki gibi yerleştirilebilir. Sınıf mev-

cudu 48 kişi ise 

8 + 4x = 48

        x = 10 bulunur.

Voleybol oynayan 3x = 3.10 = 30 kişi olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53.

4
1 8*  işleminde 2a = 4 ve

a 1
4b 8+ =  olmalıdır.

2a = 4 ise

a = 2 dir. Bu durumda

2 1
4b 8

4b 24
b 6olur.

+ =

=
=

Bu değerler işlemde yerine yazılırsa

4
1 8 2.6 2 6

4 bulunur.

= - -

=

*

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



54.
18 numaralı top çekilirse   18, 9, 6, 3, 1 çıkartılır.

17 numaralı top çekilirse   17 çıkartılır.

16 numaralı top çekilirse   16, 8, 4, 2 çıkartılır.

15 numaralı top çekilirse   15, 5 çıkartılır.

14 numaralı top çekilirse   14, 7 çıkartılır.

13 numaralı top çekilirse   13 çıkartılır.

12 numaralı top çekilirse   12 çıkartılır.

11 numaralı top çekilirse   11 çıkartılır.

10 numaralı top çekilirse   10 çıkartılır.

En az 9 adet top çekilirse torbada hiç top kalmaz.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55. 36 sayısı 1, 2, 3, 4’e tam bölündüğü için bu musluklar-

dan ikişer litre, 5’e bölünmediği için bu musluktan bir litre yağ 

akar. Toplamda:

4 . 2 + 1 = 9 litre yağ olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

56.
38 sayısı 1 ve 2’ya tam bölünür.

2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 litre olur.

65 sayısı 1 ve 5’e tam bölünür.

2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 litre olur.

69 sayısı 1 ve 3’e tam bölünür.

2 + 2 + 1 + 1 + 1 = 7 litre olur.

70 sayısı 1, 2 ve 5’e tam bölünür.

2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 8 litre olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57.
10 litre yağ dolması için her musluktan 2 litre yağ akması ge-

rekir. Bu durumda dolum kodu 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarının hep-

sine tam bölünmelidir.

EKOK (1, 2, 3, 4,5) = 60 olduğundan dolum kodu 60’ın katı 

olmalıdır. Kod üç basamaklı olacaksa
960 - 120

60
+ 1 = 15

farklı kod kullanılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



58.

13

13

A B

C

E

D
F

3

1 1 1

√

√

DC
DC

AD DF FB 1br
AB BC 3br olur.

DC DB BC
2 3
13

DC DE 13 br olur.

A CDE

A ABC

2
13 13
2
3.3

2
13
2
9

2
9 .13
2

13
9 bulunur.

2

2

2 2 2

2 2=
=

= = =
= =

= +
+

= =

=

=

= =Y
Y

`

` j

j
&

&

DBC üçgeninde pisagor teoremi uygulanırsa

alalım.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

59. D C

A x B

5

E
3

3

2S 3S

5S

Komşu üçgenin alanları tabanlarıyla orantılı olacağından 

A CAE 3Sve A EAB 5S= =` `j j& &
 alınabilir.

A ADCE A EAB=^ `h j&
 olacağından A DAC 2S olur.=` j&

ADC ve ACB üçgenlerinin yükseklikleri aynı olduğundan 

alanları tabanlarıyla orantılı olur.



A ACB

A ADC
x
3

8
2

x
3

4
1

x
3

x 12br olur.

S
S

=

=

=

=

`

` j

j
&

&

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

60. y

x

y = 2x

D

A

O

C

2x+3y = 40

10 40
3

2x 3y 40
y 2x
+ =
=

4 ortak çözülürse

2x 3.2x 40
8x 40
x 5
y 10 olur.

+ =
=
=
=

OCD üçgeninin yüksekliği y = 10 br dir.

2x + 3y = 40 denkleminde y = 0 için x = 20 olduğundan

OD 20br olur.

A OCD 2
20.10 100br olur.2

=

= =` j&

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR
1. Uygurlar en parlak dönemlerini Moyen - Çur Kağan dö-

neminde yaşamıştır. Köktürkler en parlak dönemini Mukan 

Kağan Dönemi’nde yaşamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. Ulak, Türk İslam Devletleri’nde hükümdarlık sembolle-

rinden birisi değildir.

Ulak: Habercilere verilen addır.

Hutbe okutmak: Hükümdar adına edilen duadır.

Hilat: Halife tarafından gönderilen üzeri Kur’an ayetleriyle 

süslenmiş elbisedir.

Nevbet: Hükümdar tahta çıkarken çalınan davuldur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



3. ll. Bayezid Dönemi’nde İran’daki Safevi Devleti’nin kışkırt-

masıyla Anadolu’da Şahkulu Ayaklanması’nın çıktığı doğrudur 

ama II. Bayezid Kuruluş Dönemi değil, Yükselme dönemi Os-

manlı padişahları arasındadır.

 y Orhan Bey Dönemi’nde alınan Çimpe Kalesi Osmanlıla-

rın Balkanlar’da aldığı ilk toprak parçasıdır. (1353)

 y l. Murat Dönemi’ndeki Sırpsındığı Savaşı ilk Osmanlı 

Haçlı Savaşı’dır. (1364)

 y l. Bayezid Anadolu Hisarı’nı (Güzelcehisar) İstanbul Ku-

şatmaları için yaptırmıştır.

 y ll. Murat Dönemi’nde Macarlarla yapılan Edirne - Sege-

din Antlaşmasıyla (1444) Osmanlıların Balkanlar’daki 

otoritesi sarsılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Fetva Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri arasında 

yer almaz. Fetva, Şeyhülislamın yetkileri arasındadır.

Fetva: Divanda alınan kararların dine uygunluğu konusun-

da çıkarılan belgedir.

Ferman: Padişahın yazılı emridir.

Berat: Padişahın verdiği atama belgesidir.

Adaletname: Padişahın halkını yöneticilere karşı korumak 

için çıkardığı belgedir.

Kanunname: Birden çok buyruğun bir arada bulunduğu ve 

padişahın çıkardığı bir belgedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. Yeniçeri Ocağı’nın temellerini atan Fatih Sultan Mehmet 

değildir.

Yeniçeri Ocağının temelleri l. Murat Dönemi’nde Pençik sis-

temiyle atılmıştır.

Pençik Sistemi: Savaşlarda esir alınanların belli bir bölümü-

nün devlet hizmetine alınmasıdır. Daha sonra Pençik sistemi 

yerini Devşirme sistemine bırakmıştır.

Devşirme Sistemi: Gayrimüslim çocuklarının Müslümanlaştırı-

lıp devlet hizmetine alınmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



6. Soruda bazı özellikleri verilen Osmanlı Padişahı ll. Os-

man (Genç Osman)’dır.

Sorudaki diğer padişahlar ve önemli özellikleri şunlardır:

lll. Mehmet → Sancağa çıkan

son padişahtır.

l. Ahmet → Ekber ve erşed

sistemini getir-

miştir.

IV. Murat → Bağdat Fatihi

olarak anılmıştır.

lll. Ahmet → 17. yy. değil

18. yy. Osmanlı

Padişahlarından-

dır. Lale Devri’nin 

padişahıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Mühendishane-i Bahri Hûma-yun Lale Devri’nde değil lll. 

Mustafa Dönemi’nde deniz subayı yetiştirmek için açılan bir 

okuldur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Coğrafi Keşifler sonrasında Osmanlı Devleti’nin hakim 

olduğu İpek ve Baharat Yolları önemini kaybedince Osmanlı 

Devleti Avrupalı Devletlere kapitülasyonları arttırmıştır. Kızıl-

deniz ve Akdeniz’i birleştirme projesi olan Süveyş Kanalı pro-

jesini hazırlamıştır.

Don Volga Projesi: İpek Yolu’nu güçlendirme, Orta Asya 

Türkleri’ne yardım etme amaçları için hazırlanmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan Milliyetçilik akı-

mından etkilenen Rumlar (Yunanistan) Osmanlı Devleti’ne 

isyan etmiştir.

1829 Edirne Antlaşmasıyla Yunanistan bağımsız olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan ilk topluluk 

Rumlar (Yunanistan) olmuştur.

Sırbistan, Karadağ, Romanya 1878 Berlin Antlaşması ile ba-

ğımsız olmuşlardır.

Bulgaristan 1908 yılında ll. Meşrutiyet Dönemi’ndeki karga-

şadan faydalanıp bağımsız olmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



10. İstibdat Dönemi, II. Abdülhamit Dönemi’nde 1878 - 1908 

arasında yaşanan baskı ve sıkıyönetim dönemidir.

Gayrimüslimlere bazı hakların verilmesi İstibdat Dönemi’nin 

özellikleri arasında yer almaz.

Gayrimüslimlere yerel siyaset hakkının verilmesi 1856 yılın-

da ilan edilen Islahat Fermanı’yla olmuştur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf Devlet-

leri arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonu-

cu Anadolu işgalleri başlamıştır.

Rusya Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Doğu 

Anadolu’yu işgal etmemiştir. Çünkü Rusya I. Dünya Sa-

vaşı bitmeden 1918 yılında imzalanan Brest - Litowsk 

Antlaşması’yla savaştan çekilmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12.

 y 31 Mart Ayaklanması 1909 yılında meydana gelmiştir.

 y l. Dünya Savaşı sonrası durumu belirlemek için hazırla-

nan Wilson İlkeleri 8 Ocak 1918’de yayınlanmıştır.

 y İzmir’in işgali 15 Mayıs 1919’dur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

13. İtalya, Balkan Savaşları’nda değil Trablusgarp 

Savaşı’nda Osmanlı’yı barışa zorlamak için Rodos’a asker 

çıkarmıştır.

Not: Rauf Bey (Orbay) komutasındaki Hamidiye Kruvazörü 

Balkan Savaşları’nda Ege ve Akdeniz’de Yunanlara karşı sa-

vaşmıştır.

Not: Balkan Savaşları sonucunda Bozcaada ve Gökçeada 

hariç Ege Adaları kaybedilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. Balıkesir Kongreleri, Hacim Muhittin (Çarıklı) Bey tara-

fından Yunanlara karşı toplanan kongrelerdir. Mustafa Kemal 

Balıkesir Kongreleri’ne katılmamıştır.

Not: Mustafa Kemal, Afyon ve Pozantı Kongreleri’ne Fevzi 

Çakmak ile beraber katılmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



15. Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi Amasya 

Genelgesi’nde şu madde ile belirlenmiştir.

 y Vatanın bütünlüğü milletin istiklali tehlikededir. İstanbul 

Hükümeti görevini getirememektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16. Sorudaki Batı Cephesi savaşlarının kronolojik sıralama-

sı şöyledir:

I. İnönü Savaşı →
6 - 10 Ocak

1921

ll. İnönü Savaşı →
23 Mart - 1 Nisan

1921

Kütahya - Eskişehir

Savaşları
→

10 - 24 Temmuz

1921

Sakarya Savaşı →
23 Ağutos - 13 Eylül

1921

Büyük Taarruz →
26 Ağutos - 9 Eylül

1922

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

17. Tekâlif-i Milliye Emirleri (Millî Yükümlülükler) TBMM ta-

rafından yayımlanmamıştır.

5 Ağutos 1921 tarihinde TBMM, Mustafa Kemal’e Başkomu-

tanlık görevini vermiştir. Mustafa Kemal bu yetki ve görevle 

Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımlamıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

18. Mustafa Kemal Paşa, Lozan Konferansı’na katılacak 

Türk Heyeti’nden;

 y Türk topraklarında bir Ermeni Devleti kurulmasına izin 

verilmemesi ve kapitülasyonların kaldırılması konuların-

da kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Asteğmen Kubilay 1930 yılında çıkan Menemen Olayı’nı 

bastırmaya çalışırken isyancı Derviş Mehmet ve adamların-

ca şehit edilmiştir.

1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanı kısaca şöyle meydana 

gelmiştir.

 y 1925 yılında Cumhuriyet Rejimine karşı ayaklanan Şeyh 

Sait, Musul topraklarında gözü olan İngiltere tarafından 

desteklemiştir. İsyan Takrir-i Sükûn Kanunu ile bastırılmış-

tır. İsyancılar İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmışlardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



20. Atatürk ilkeleri 1924 Anaya-sası’ndaki 5 Şubat 1937 de-

ğişikliğiyle Anayasa’ya girmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Bu tip sorularda “Türk” kelimesi geçiyorsa Milliyetçiliği 

işaretleyebilirsiniz. Ayrıca soruda bir ayrım yok diyor yani bir 

eşitlik olduğundan da Halkçılık ilkesi vardır.

Not: Devletçilik ekonomik yatırımlarla ilgili bir kavramdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. 17 Şubat 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni 

Kanunu’nda, kadınlara herhangi bir siyasi hak verilmemiştir.

Not: Türk kadınlarına verilen siyasi haklar şöyledir:

1930 → Belediye Seçimlerine 

katılma hakkı

verilmiştir.

1933 → Muhtar

1934 → Vekil

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. 20 Temmuz 1936 yılında Montrö Boğazlar 

Sözleşmesi’nde Boğazlardan geçecek ticaret gemilerinden 

vergi alınacağı maddesi yer almaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

24. Alsans - Loren Sorunu Almanya ve Fransa arasında ya-

şanan sorundur. Alsans - Loren bölgesindeki kömür yatakla-

rı iki ülke arasında sıkıntı olmuştur.

Alsans - Loren Bölgesi, II. Dünya Savaşı öncesinde 

Almanya’da değil Fransa’dadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

25. Türkiye’nin ll. Dünya Sa-vaşı’nda Almanya’ya savaş ilan 

etmesi 23 Şubat 1945 Demokrat Parti Dönemi’nde değil, İnö-

nü Döne-mi’nde (1938 - 1950) meydana gelmiştir.

Demokrat Parti Dönemi 1950 - 1960 arası dönemi kapsar.

 y Atatürk’ü Koruma Kanunu (1951)

 y Türk - İş kurulmuştur. (1952)

 y Halkevleri kapatılmıştır. (1951)

 y Erzurum Atatürk Üniversitesi açılmıştır. (1957)

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



26. 1960 yılında hükûmete danışmanlık yapmak ve kalkın-

ma planları hazırlamak için Devlet Planlama Teşkilatı kurul-

muştur.

HSK: Hakimler Savcılar Kurulu’dur.

TİKA: Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı’dır.

MİT: Millî İstihbarat Teşkilatı’dır.

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme Dairesi Başkanlığı’dır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

27. Sorudaki olayların kronolojik sıralaması şöyledir:

Türkiye’nin ll. Dünya

Savaşı’na girmesi

- 1945

Türkiye’nin Kore’ye

asker göndermesi

- 1950

Türkiye’nin NATO’ya

üye olması

- 1952

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

28. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için güneş do-

ğuda daima erken doğar ve batar. Buna göre soruda verilen 

yerlerden; Konya’ya göre daha batıda olan İzmir’de, güneşin 

batma saati daima Konya’ya göre ileridedir. 23 Eylül tarihinin 

soruda bir önemi yoktur. Bütün bir yıl boyunca bu durum ge-

çerlidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

29. Kaynağını İç Anadolu Böl-gesi’nden alan Ankara ve 

Porsuk Çayları’nın önemli kolları olduğu Sakarya Nehri, 

Sakarya’nın Karasu ilçesinden Karadeniz’e dökülmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

30. Çatalca - Kocaeli Platosu ülkemizde sanayi, ticaret, ula-

şım ve nüfusun en yoğun olduğu alandır. Tarım ve hayvancı-

lık faaliyetleri bu plato alanında yaygın değildir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

31. Türkiye’de ovalar tarım, yerleşme, sanayi ve ulaşım açı-

sından yoğun olan yerlerdir. Haritada III numara ile gösteri-

len yer Erzurum Ovası olup daha çok tarım amaçlı kullanıl-

maktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



32. Türkiye Kuzey Yarım Küre’de yer aldığı için enleme bağ-

lı olarak kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürücü, güney-

den esen rüzgârlar ise sıcaklığı artırıcı etkiye sahiptir. Ka-

radeniz kıyılarında etkili olan kuzey sektörlü rüzgârlar deniz 

üzerinden geldiği için ayrıca yazın serinletici etkiye sahiptir 

ve sıcaklıkları düşürür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. Kar, sıcaklığın 0°C altında olduğu ve yeterli bağıl 

neme sahip olan yerlerde meydana gelen bir yağış türüdür. 

Türkiye’de kıyıdan iç kesimlere ve batıdan doğuya doğru gi-

dildikçe yükselti ve karasallık etkisine bağlı olarak sıcaklıklar 

azalmakta ve kar yağışları artmaktadır. Kar yağışları yerleş-

me dokusu üzerinde etkiye sahip değildir. Yerleşme dokusu 

üzerinde, yöredeki yer şekilleri ile su kaynakları belirleyici un-

surlardır.

Doğru tanıt “D” seçeneğidir.

34. Kızılçam, Akdeniz ikliminin klimaks türü olup Doğu 

Karadeniz’de daha çok sarıçam, ladin, gürgen, göknar, şim-

şir, kestane gibi türler yaygındır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

35. Şanlıurfa yer şekilleri sade olan, ova ve plato alanlarının 

geniş yer kapladığı bir ilimiz olup sorudaki genellemeye uy-

maz. Hakkâri, Rize, Artvin ve Muğla illeri ise dağlık ve enge-

beli olup seyrek nüfuslanmışlardır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

36. Haritada I numara ile gösterilen Erzurum deniz seviye-

sinden 1890 metre yükseltiye sahip olup şehir merkezî ola-

rak yükseltisi en fazla olan ilimizdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

37. Ülkemizde özellikle yaz mevsiminde yoğun bir şekilde 

gerçekleşen iç göç hareketleri ormancılık, tarım, turizm, in-

şaat, yaylacılık gibi istihdam alanlarından oluşmaktadır. Bun-

lardan yaylacılık ve ormancılığın iç göçe olan etkisi diğerle-

rinden daha azdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



38. Menteşe Yöresi’nde yer alan Muğla dağlık ve engebeli 

bir yapıya sahiptir. Eğim ve engebenin fazla olduğu bu coğ-

rafyada tarım alanları dar ve parçalı olup sınırlılıklar fazladır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39. Türkiye’de her geçen gün artan tarımsal araç gereç ve 

makine kullanımına bağlı olarak tarım açısından olumlu so-

nuçlar ortaya çıkmaktadır. A, B, C ve E seçenekleri makine 

kullanımının sonuçları arasında yer alır. Ancak üretimde yıl-

lara göre dalgalanmaların az olması gibi bir durum söz konu-

su değildir. Çünkü üretimde dalgalanmalar iklime bağlı olarak 

meydana gelmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

40. Muğla’nın kıyı kesiminde Güllük, Fethiye ve Gökova gibi 

büyük körfezler ile yöredeki diğer küçük koy ve körfezlerin 

varlığı bu kıyıların kültür balıkçılığı açısından elverişli koşul-

lara sahip olmasında etkili olmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

41. Haritada I numara ile gösterilen ilimiz Kırklareli olup 

95.000 merkez nüfusu ile Türkiye’nin nüfus bakımından az 

nüfusa sahip illeri arasında yer alır. Sanayinin gelişmemesi-

nin yanı sıra önemli ulaşım yollarına sapa olması da etkili ol-

muştur. Herhangi bir kavşak noktasında yer almayan ilde ta-

rım ve hayvancılık yaygındır.

Doğru yanıt”A” seçeneğidir.

42. Ülkemizde deniz yolu taşımacılığının yoğun olduğu li-

manlardan biri olan Kocaeli Limanı’nın gelişiminde tarım faa-

liyetlerinden çok sanayi faaliyetleri etkili olmuştur. Kentte sa-

nayi gelişmiş olup gerek ham madde gerekse üretilen ürün-

lerin taşınmasında limanların etkisi büyüktür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

43. Türkiye’de taş kömürü yatakları sadece Batı 

Karadeniz’de bulunmaktadır. Zonguldak çevresinde çıkarımı 

yaygın olduğu için Karabük ilinde ve Zonguldak’ın Ereğli ilçe-

sinde taş kömürüne bağlı olarak demir - çelik fabrikaları ku-

rulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



44. Türkiye’de en fazla elektrik enerjisi doğal gazdan üretil-

mekte olup doğal gazın da çok büyük kısmı ithal edilmekte-

dir. İstanbul’daki Ambarlı doğal gaz çevrim santrali ithal do-

ğal gazdan elektrik ürettiği için dış ticaret açığında payı bu-

lunmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45. Batı Karadeniz kıyısında yer alan Amasra hem Karade-

niz iklimine bağlı güneşli gün sayısının az olması hem de ku-

zeyde yer alması nedeniyle deniz turizmine elverişli süre di-

ğer yerlere göre daha azdır. Bu nedenlerden dolayı deniz tu-

rizmine bağlı nüfus değişimi de diğerlerine göre daha azdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

46. Bir ülkede yetkili makam tarafından yürürlüğe konulan 

yazılı kaynaklara mevzu hukuk denir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun 

zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hak-

kında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı kişilerin 

talebi üzerine gaiplik kararı verilir.

Gaiplik kararı kendiliğinden gerçekleşmez. Bunun için hakla-

rı ölüme bağlı bulunan kimselerden birinin talep etmesi gere-

kir. Talep üzerine mahkeme gaiplik kararı verir.

Ölüm tehlikesiyle kaybolan kişinin gaipliğine karar verilebi-

linmesi için olayın gerçekleşmesinden itibaren en az 1 yılın 

geçmiş olması gerekir. Uzun zamandan beri haber alınama-

yan kişinin gaipliğine karar verilebilmesi için olayın gerçek-

leşmesinden itibaren en az 5 yılın geçmiş olması gerekir.

Kişiliği sona eren kişinin mal varlığı teminat karşılığında mi-

rasçılarına geçer. Kişinin ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma-

sı nedeniyle gaipliğine karar verilmesi durumunda miras için 

teminat süresi 5 yıldır. Uzun zamandan beri haber alınama-

ma nedeniyle gaipliğine karar verilmesi durumunda miras 

için verilecek teminat süresi 15 yıldır.

Fakat bir kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda 

kaybolmuş ve cesedine ulaşılamıyorsa bu kişiyle ilgili gaiplik 

kararı değil ölüm karinesi kararı verilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



48. Ayırt etme gücüne sahip ergin olmayan kişi ya da ayırt 

etme gücüne sahip ergin ancak kısıtlı kişiler sınırlı ehliyetsiz-

dirler. Bazı istisnalar dışında fiil ehliyetleri yoktur ancak işle-

dikleri haksız fiillerinden sorumlulukları vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâllerde dahi sınırlandırıla-

mayacak haklara sert çekirdek haklar denir. Çekirdek haklar 

şunlardır;

 y Kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bü-

tünlüğüne dokunulamaz.

 y Suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.

 y Suçluluğu mahkeme kararıyla ispatlanıncaya kadar kim-

se suçlu sayılamaz. (Masumiyet Karinesi)

 y Kimse din vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 

zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.

Fakat ibadet hürriyeti mutlak bir hak değildir ve olağanüstü 

dönemlerde sınırlandırılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

50. 1982 Anayasası’na göre, sadece savaş durumlarında 

TBMM seçimleri 1 yıl geriye bırakılır. Savaşın devam etmesi 

durumunda tekrar ertelenebilir ve ertelemenin sınırı yoktur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

51. Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri arasından veya anaya-

sada belirtilen niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine 

sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından ve 2 turla 

seçilir.

Cumhurbaşkanı olmak için 40 yaşını doldurmak ve yükse-

köğrenim mezunu olmak gerekir.

Meclisin içinden veya dışından Cumhurbaşkanlığına aday 

olabilmek için en az 20 milletvekilinin yazılı teklif etmesi ge-

rekir.

Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhur-başkanının görev süresinin 

dolmasından 60 gün içinde veya makamın herhangi bir se-

beple boşalması hâlinde boşalmayı takip eden 60 gün için-

de tamamlanır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



52. 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halkoylaması so-

nucu Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yapısında önemli de-

ğişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklere göre;

 y Kurul mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 

esaslarına göre kurulur ve görev yapar. 

 y Kurul 13 üyeden oluşur. Kurulun başkanı Adalet 

Bakanı’dır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun doğal 

üyesidir. 

 y Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 4 üyesi cumhurbaşka-

nınca, 7 üyesi ise TBMM genel kurulu tarafından seçilir.

 y Kurul iki daire hâlinde çalışır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

53. Merkezî yönetimin taşra teşkilatı; il genel idaresi, ilçe 

idaresi ve bucak idaresinden oluşur.

İl özel idaresi, belediye idaresi ve köy idaresi ise yerel yerin-

den yönetim birimleridir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

54. Kamu tüzel kişileri kanunla kurulan ve üstün ayrıcalıklı 

yetkilerle donatılmış olan malları, personelleri ve gelirleri ayrı 

bir statüye tabi tutulan kamu kurumlarıdır.

Yerel yönetim birimleri şunlardır;

 y TRT

 y Üniversite

 y Hastane

 y Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

 y YÖK

 y TÜBİTAK

 y RTÜK

 y Sermaye Piyasası Kurulu

 y Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

 y Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

 y Orman Genel Müdürlüğü

 y Vakıflar Genel Müdürlüğü

 y Devlet Demir yolları

 y Sosyal Sigortalar Kurumu



 y Bütün odalar

 y Bütün barolar

 y Savunma Müsteşarlığı

 y Kredi Yurtlar Kurumu

 y TOKİ

 y Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 y Türkiye Üniversiteler ve Bilimler Akademisi

 y Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Sayıştay merkezî yönetimde bulunan başkente yardımcı ku-

ruluşlardandır ve bu nedenle kamu tüzel değil devlet tüzel ki-

şileri arasında yer almaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

55. İstiklal Marşımız ilk kez Açıksöz Gazetesinde yayınlan-

mıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

56. Ülkemizdeki en büyük güneş enerjisi santrali tarlası 

Konya’da yapılmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

57. OECD’nin “Küresel Kalkınma Hakkında Perspektifler 

2017 raporunda Türkiye, “Yüksek ve Sürdürülebilir Büyüyen” 

ülkeler klasmanında gösterildi. Ayrıca OECD (Ekonomik İş-

birliği ve Kalkınma Örgütü) 2016 Yılında Türkiye’nin de ara-

larında bulunduğu 8 ülkeyi yüksek gelirli ülke ilan etti. Diğer 

ülkeler ise Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Endonezya, Kazakis-

tan, Meksika ve Güney Afrika’dır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

58. 10. Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda 

Eczacıbaşı karşılaştığı İtalyan temsilcisi Pomi Casalmaggiore’yi 

3-2 yenerek üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı. Eczacıbaşı VitrA 

böylece peş peşe 2. şampiyonluğunu elde etti. Eczacıbaşı ayrı-

ca turnuvayı 2 kez kazanan ilk kulüp oldu.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



59. Türk Akımı Projesi, Türkiye  Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı Novak tarafın-

dan imzalanmıştır. Proje, Rus gazını Karadeniz’in altından 

geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üze-

rinden Avrupa’ya taşıyacaktır. Her biri 15 milyar 750 milyon 

metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı’nın 910 ki-

lometresi Karadeniz’in altından geçecek ve Trakya’dan Tür-

kiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu 

da 260 kilometre olacaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Kolombiya’da, Kolombiya Hü-kûmeti ve Kolombiya Dev-

rimci Silah Güçleri (FARC) arasında 52 yıldır devam eden iç 

savaş sona erdi. Eylül 2016’da Cumhurbaşkanı Juan Manuel 

Santos ve “Timoşenko” diye bilinen FARC lideri Timoleon Ji-

menez, barış anlaşmasını bir mermiden yapılan kalemle im-

zaladı.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.


