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5.

• GENEL YETENEK •

re sahip cümleler, bir tamlanana bağlanarak isim
tamlamasının unsuru hâline gelebilmektedir. Öncülde verilen cümleler bu doğrultuda incelendiğinde I ve II numaralı cümlelerde isim tamlaması
yerine fiilimsi öbeklerine yer verildiği görülmektedir. Ancak III numaralı cümlede “Türk şiiri”, IV
numaralı cümlede “Tarih dersleri” ve “devlet hanedanın ortak malıdır anlayışı”, V numaralı cümlede ise “Osmanlı Devleti, kut anlayışı, cihan
hâkimiyeti düşüncesi” söz öbeklerinin birer isim
tamlaması olduğu görülmektedir. Buna göre unsurlarından biri cümle şeklinde olan tamlamanın
ise IV numaralı cümlede yer aldığı görülmektedir:

D Öncülde verilen parçada geçen I numaralı “rast-

lamak” sözcüğü “herhangi bir şeyle karşı karşıya
gelmek”, II numaralı “telaffuz” sözcüğü “söyleyiş”,
III numaralı “kaygı” sözcüğü “üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa”, V numaralı “takdirle” sözcüğü “beğenerek, değer vererek” anlamına gelecek
biçimde kullanılmıştır. Bu bakımdan sözcükler
gerçek anlamlarına uygun olarak kullanılmıştır.
Ancak IV numaralı “ürün” sözcüğü “eser” anlamına gelecek biçimde kullanılarak mecaz anlamlı bir
söyleyişi örneklendirmiştir.

MURAT YAYINLARI

1.

D Türkçede bir yükleme ve onu tamamlayan ögele-

devlet / hanedanın ortak malıdır
2.

(Özne)

E Öncülde verilen cümlede geçen “Her şey bana

Tamlayan

nasıl görünürse benim için öyledir. Üşüyen için
rüzgâr soğuk, üşümeyen için soğuk değildir.”
ifadeleri dikkate alındığında Protagoras’ın “Her
insanın kendine ait kanaat ve düşünceleri olabileceğini” vurgulamaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Çünkü söz konusu ifadelerde durumların
öznelliğine dikkat çekilmiştir.
6.

B Öncülde verilen cümlede insanların günlük ya-

şamda stresle karşılaşma durumlarından söz
edildiği görülmektedir. Cümlenin anlam akışı dikkate alındığında ilk boşluğa “hâl alan”, ikinci boşluğa ise “uyum sağlarken” ifadelerinin getirilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu ifadeler getirildikten
sonra oluşan cümle şu şekildedir:

İnsanlar; gelişen, değişen ve gün geçtikçe daha
karmaşık bir hâl alan yaşam şartlarına uyum sağlarken stresle karşılaşmakta; karşılaştıkları stresi
önlemek ise neredeyse imkânsız hâle gelmektedir.

4.

MURAT YAYINLARI

3.

C Gereklilik; gerekli olma durumu, lüzum ya da zo-

runluluktur. Gereklilik anlamı cümlelerde “gerek,
gerekmek, lazım, lüzum” sözcükleri ile “-malı,
-meli” gereklilik kipiyle verilmeye çalışılır. Öncülde verilen numaralanmış cümleler incelendiğinde
parçanın III numaralı “İlk çocukluk döneminden
başlanarak çocuklar hobilerle tanıştırılmalıdır.”
cümlesinde çocukların hobileri ile tanıştırılması
gerekliliğinden söz edildiği anlaşılmaktadır.

anlayışı

(Yüklem)

Tamlanan

C Öncülde verilen parçada geçen

•

“kendini” sözcüğü, “kendi” kökü (zamir) üzerine
getirilen belirtme hâl eki (isim çekim eki) “-i” ile
çekimlenmiştir.

•

“bilgileri” sözcüğü; “bil-” fiil köküne getirilen fiilden isim yapım eki “-gi” ile türetilmiş; çoğul/çokluk eki (isim çekim eki) “-ler” ve belirtme hâl eki
(isim çekim eki) “-i” ile çekimlenmiştir.

•

“gizleme” sözcüğü, “giz” isim köküne getirilen
isimden fiil yapım eki “-le-” ve fiilden isim yapım
eki (isim-fiil eki) “-me” ile türemiştir.

•

“tutumunda” sözcüğü, “tut-” fiil köküne getirilen
fiilden isim yapım eki “-um” ile türetilmiş; üçüncü tekil kişi tamlanan eki (isim çekim eki) “-u” ve
bulunma hâl eki (isim çekim eki) “-da” ile çekimlenmiştir.

•

“yanıltır” sözcüğü, “yan-” fiil köküne getirilen fiilden fiil yapım eki “-(ı)l-” ve fiilden fiil yapım eki
“-t-” ekleriyle türetilmiş; geniş zaman kipi “-(ı)r”
ile çekimlenmiştir.

Buna göre A, B, D ve E seçeneklerinden verilenler,
ilgili sözcükler için doğrudur. Ancak C seçeneğinde
verilen yargı, “gizleme” sözcüğü için yanlıştır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

8.

A “Karşı” sözcüğü A seçeneğindeki cümlede yö-

9.

MURAT YAYINLARI

nelme hâl eki (-a, -e) almış bir adla öbek kurarak
“için, hakkında” anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır. Bu doğrultuda sözcük, edat görevini
örneklendirmiştir. “Karşı” sözcüğü; B seçeneğindeki cümlede “tavır”, C seçeneğindeki cümlede
“apartman”, D seçeneğindeki cümlede “fikir” ve E
seçeneğindeki cümlede “mahalle” adlarını belirtme göreviyle kullanılarak sıfat görevini örneklendirmiştir. Bu durumda, sözcük, A seçeneğindeki
cümlede diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır.

E Öncülde verilen I numaralı “ilk kez” sözcüğü yük-

lemi sıklık yönüyle tamamladığından zarf, II numaralı “felsefi” sözcüğü “psikoloji” adını niteleme
göreviyle kullanıldığından sıfat, III numaralı “gibi”
sözcüğü ilgi kurma göreviyle kullanıldığından edat
ve V numaralı “yani” sözcüğü bağlama göreviyle
kullanıldığından bağlaçtır. Buna göre sözcüklerin
türleri sırasıyla, doğru olarak E seçeneğinde verilmiştir.

10. D Türkçede iki heceli ve ikinci hecesinde dar ünlü

B Öncülde verilen parçada geçen numaralanmış

cümlelerin öge çözümlemeleri şu şekildedir:

I numaralı cümle:

•

Walter
Ong

sözel anlatımın elektroniğe
dönüşmesiyle birlikte kelimenin
mekânla bağının güçlendiğini

ifade etmektedir

Özne

Nesne

Yüklem

II numaralı cümle:
Elektronik
ortamdan
önce

sözlü
anlatım

yüz yüze

Zarf tümleci

Özne

Zarf tümleci

yapılıyordu

iletişimle

III numaralı cümle:
elektronik ortamın
ortaya çıkışıyla

bu zorunluluk

ortadan kaktı

Zarf tümleci

Özne

Yüklem

(ı, i, u, ü) bulunan bazı sözcükler ünlü ile başlayan eklerle türetilir ya da çekimlenirken ya da sözcüklerle birleşirken ikinci hecedeki bu dar ünlüler
düşebilir. Bu ses olayına ünlü düşmesi denir. Seçeneklerde verilen cümlelerdeki sözcükler bu bilgiler doğrultusunda incelendiğinde
A seçeneğindeki cümlede “kaydettirmek” (kayıt
+ et-) sözcüğünde,

•

B seçeneğindeki cümlede “Genzi” (geniz + -i)
sözcüğünde,

•

C seçeneğindeki cümlede “çevrilmiş” (çevir- + -il-)
sözcüğünde,

•

E seçeneğindeki cümlede “gönlü” (gönül + -ü)
sözcüğünde
ünlü düşmesi yaşandığı görülmektedir. Ancak D
seçeneğindeki cümleyi oluşturan sözcüklerin hiçbirinde herhangi bir ünlü düşmesi yaşanmamıştır.

Yüklem

IV numaralı cümle:
Kitle iletişim
araçlarının yaygınlaşması

bilginin
elektronikleşmesi
sürecini

hızlandırdı

Özne

Nesne

Yüklem

V numaralı cümle:
Teknolojinin
sunduğu çoklu
iletişim ortamı ve
bilginin bu iletişim
ortamına göre
şekillenmesi
Özne

insanlığı ikincil bir sözlü
kültür çağına

Nesne

Dolaylı tümleç

MURAT YAYINLARI

7.
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soktu

Yüklem

Buna göre, öge dizilişi özdeş olan cümleler, I ve IV
numaralı cümlelerdir.

4

11. D Parçada geçen I numaralı ifade, özel ada getiri-

len çekim eklerinin ayrılması ve özel ada dâhil olmayan “il, ilçe, köy, belde vb.” sözcüklerin küçük
harfle başlaması gerektiği kuralına göre doğru yazılmıştır. II numaralı sözcük, pekiştirmeli sözlerin
bitişik yazılması; III numaralı sözcük, ikilemelerin
ayrı yazılması kuralı gereğince doğru yazılmıştır.
V numaralı sözcüğün yazımı da “Yazılışları bir,
anlamları ve söylenişleri ayrı olan sözcükleri ayırt
etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti (^) konur.” kuralı gereğince
doğrudur (hâkim - hakim). Ancak sığır, manda vb.
kasaplık hayvanlara verilen genel ad olan IV numaralı “büyük baş” sözcüğünün ayrı yazılması yazım yanlışına neden olmuştur. Bu sözcüğün doğru
yazımı “büyükbaş” şeklindedir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

12. D Parçada geçen I numaralı noktalı virgül, iki ve

15. D Öncülde verilen parçanın I, II, III ve IV numaralı

cümlelerinde termosfer ile ilgili bilgiler aktarılarak
bir konu bütünlüğü yakalanmıştır. Ancak parçanın
V ve VI numaralı cümlelerinde kutup ışıklarından
söz edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle parça, V
numaralı cümleden itibaren ikinci paragrafa ayrılabilir.

MURAT YAYINLARI

daha fazla eş değer ifade arasında virgül kullanıldığında özneden sonra noktalı virgül konabilir
kuralı gereğince doğru kullanılmıştır. Parçadaki II ve III numaralı virgüller, eş görevli sözcükler ya da söz öbekleri arasına virgül konur kuralı
gereğince doğru kullanılmıştır. V numaralı nokta
ise anlamca tamamlanmış, soru ve ünlem anlamı içermeyen cümlenin sonuna nokta konur kuralı
gereğince doğru kullanılmıştır. Ancak soru anlamı içermeyen cümlenin sonuna soru işareti getirilemez. Buna göre IV numaralı noktalama işareti
yanlış kullanılmıştır.

16. B Parçada geçen IV numaralı “Modern bireyin öze-

13. C Öncülde verilen parçada geçen “Geleceği günü,

ti olarak ele alabiliriz bu sözü.” cümlesindeki “bu
sözü” gönderim ögesi ile II numaralı “Tabii bu,
mutlu mesut yaşanabilecek bir ortam sayılamaz.”
cümlesindeki “ortam” sözcüğü dikkate alındığında IV numaralı cümlenin I numaralı cümleyi, II numaralı cümlenin de III numaralı cümleyi anlamca
tamamladığı anlaşılmaktadır. Buna göre parçanın
anlam bütünlüğünün sağlanması için II ve IV numaralı cümlelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekmektedir.

14. E Öncülde verilen parçanın I, II, III, IV ve VI numa-

MURAT YAYINLARI

saati telefonla bildirmişti yola çıkmadan önce.”,
“El salladı, kendisini görür umuduyla.” vb. cümleler devrik cümleyi örneklendirmektedir. Parçadaki “…‘Kapıyı açacağım diye telaş edip düşmese
bari!’ diye geçirdi içinden… ‘Her zaman böyle.’
diye düşündü.” ifadeleri kahramanın iç konuşmasını örneklendirmektedir. Parçada harekete dayalı
olarak eylemlerin art arda sıralanması ve bir olay
örgüsü meydana getirilmeye çalışılması hikâye etmeyi örneklendirirken anlatıcının her şeye hakim,
bilge bir tavır takınması ise hakim bakış açısını
örneklendirmiştir. Ancak parçanın anlatımında insana has özellikler insan dışı herhangi bir varlığa
yüklenmemiştir. Bu nedenle parçanın anlatımında
kişileştirmeye başvurulduğu söylenemez.

ralı cümlelerinde Yahya Kemal üzerinde etki göstermiş şehirlerden ve özellikle de Paris’ten söz
edilmiştir. Bu cümlelerde Yahya Kemal’in edebî
anlayışının değişmesi üzerinde Paris’in etkisi ön
plana çıkarılmıştır. Ancak parçanın V numaralı
cümlesinde Yahya Kemal’in sanat akımlarıyla ilişkisinden söz edilerek parçayı oluşturan cümlelerin anlam akışı bozulmuştur.

17. A Öncülde verilen parçada kalem, kâğıt ve silginin

insan yaşamındaki yerinden söz edildiği anlaşılmaktadır. Parçada geçen “Yüzlerce yılın birikimi
nedeniyle bilinçaltımıza atılmış güçlü bir çentiktir
bu!” ifadeleri dikkate alındığında parçayı anlamca
tamamlayan en uygun sözlerin A seçeneğindeki
“Ancak ne zaman ucu açık, kullanıldığı belli olan
bir kalem görsek hemen aklımıza bir kâğıt ve silgi
gelir.” cümlesinde verildiği anlaşılmaktadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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18. A Öncülde verilen parçada geçen “…Kitap okudu-

21. A Öncülde verilen parçada geçen “…Tık tarlası, he-

deflenen dijital içeriklerin öne çıkarılması amacıyla, yüzlerce akıllı cihazın çeşitli yazılımlar
aracılığıyla sahte tık üretmek için kullanılmasıdır…” cümlesinde tık tarlasının tanımına yer verilmesi, parçada tanımlamadan faydalanıldığını
göstermektedir.

MURAT YAYINLARI

ğumuz her vakit, bütün benliğimizi ve sahip olduğumuz yaşantıları, yarı hatırladığımız izlenimlerle
varlığını az da olsa sürdüren kalp kırıklarının her
kalıntısını, sahip olduğumuz diğer her kitabın izini kitaba ve okuduklarımıza işler; onları özümseriz.” ifadelerinde kitap okuma sırasında bireylerin
deneyimleri ve duyuşsal birikimleri vb.nin okuma sürecine dâhil edildiğinden söz edilmektedir.
Buna göre parçada savunulan bu düşünceyi destekleyen ifade A seçeneğindeki “Bireylerin sahip
olduğu bilişsel, duyuşsal ve benzeri ön bilgilerle
deneyimler, okuma sürecinde etkilidir.” cümlesinde verilmiştir.

19. C Öncülde verilen parçada yazar, Fuzuli’nin ulusla-

22. B Soru kökünde verilen “Sanatçılar, genellikle işe bir

20. E Tık tarlasının konu edildiği parçada geçen “…Tık

23. C Parçada geçen “…Antarktika gibi zorlu bir iklim-

rarası alanda tanıtımına yönelik bir edebiyat araştırmasının ve araştırmacının olmayışından şikâyet
etmektedir. Buna göre yazarın yakındığı durumu
ifade eden sözlerin “Türk edebiyatının yetkin ve
başarılı olarak nitelendirilebilecek sanatçılarını
hakkıyla tanıtacak, değerlendirebilecek çalışma
ve kişilerin olmayışı” şeklinde C seçeneğinde verildiği anlaşılmaktadır.

MURAT YAYINLARI

tarlası sayesinde bir videonun izlenme sayısı birkaç saat içerisinde milyonu bulabilmektedir. Bu
sayede insanlar videonun neden bu kadar popüler olduğunu merak etmekte ve gerçek kullanıcılar
arasında da söz konusu video yayılmaktadır…Tık
tarlasının önlenmesi için sosyal medya ve reklam
şirketleri çaba sarf ediyor gibi görünse de aslında bu durum onların da işine gelmektedir. Milyonlarca beğeniye sahip olan paylaşımlar o alanların
çok kullanıldığına dair bir algı oluşturuyor.” ifadeleri I ve III numaralı yargıları doğrulamaktadır.
Parçada geçen “Dijital içeriklerin çok izlenmesi,
çok beğenilmesi, çok paylaşılması, kısacası çok
tıklanması bu içeriği üretenlerin çok para kazanması anlamına gelir. Ancak milyarlarca insanın internet sayfalarından, sosyal medyadan ve mobil
cihazlardan içerik ürettiği bir ortamda üretilen herhangi bir içeriğin öne çıkması çok zordur. Kimileri bu sorunu çözmek için ‘tık tarlası’ kullanıyor…”
ifadeleri de II numaralı yargıyı doğrulamaktadır.
Buna göre parçada I, II ve III numaralı durumlara
değinildiği söylenebilir.

eskiz çizerek başlar.” cümlesinde sanatçıların işe
başlama biçimlerinden söz edilmesi, bu cümlenin II numaralı yere getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Çünkü II numaralı yerden önce ve sonra
geçen ifadeler arasında anlam bağlantısı kurulamamaktadır. Bu ifadelerin anlam bağlantısının kurulmasını sağlayan içerik, soru kökünde verilen
bu cümlede yer almaktadır. Dolayısıyla söz konusu cümlenin II numaralı yere getirilmesi, parçanın
anlam bütünlüğünü saplayacaktır.
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de yaşayabilmelerinde, bu geniş yelpazedeki beslenme biçimlerinin etkisi büyüktür. Antarktika ana
karasında ve yakın çevresindeki tüm adalarda görülürler…” ifadeleri A seçeneğini; “…Karın en az
yağdığı kasım ve ocak ayları arası çoğalma zamanlarıdır…” ifadeleri B seçeneğini; “…Antarktika
korsan martıları, besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını kril ve balık yiyerek karşılar. Bununla birlikte,
penguenlerin yumurtalarını, yavrularını hatta bazen penguenleri bile yiyebilirler; öte yandan leşçil
de beslenebilmektedirler…” ifadeleri D seçeneğini ve “…Popülasyonlarının 10-20 bin kadar olduğu
tahmin edilmektedir.” ifadeleri E seçeneğini doğrulamaktadır. Ancak parçada Antarktika korsan
martılarının fiziksel özellikleriyle ilgili herhangi bir
açıklamada bulunulmamıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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24. C Hayvanların deneylere konu edilmesi ile ilgi-

27 - 30. soruların çözümleri

MURAT YAYINLARI

li parçada geçen “Bilinen bir gerçektir ki Fransız
kimyacı Louis Pasteur ve arkadaşlarının, çiftlik
hayvanları üzerinde yaptıkları araştırmalarla hastalıkları yaratanların mikroorganizmalar olduğunu
keşfettiler. Bu yönde koruyucu aşılar da geliştirmelerinden bu yana hayvanlar üzerinde deneyler,
tıbbi araştırmaların neredeyse standart yöntemi
hâline geldi…” ifadeleri I numaralı cümleyi; “…
Hayvan hakları savunucuları ise bu deneylerin
etik olmadığını; bu deneylere gerek kalmaksızın
da bulguların bilgisayar simülasyonları, insanlar
üzerinde gözlemler, insan hücre ve doku kültürleri, istatistik yöntemleri, kimyasal madde kullanımı,
yeni görüntüleme teknikleri, otopsi ve biyopsi gibi
yollarla elde edilebileceği görüşündeler.” ifadeleri de III numaralı cümleyi doğrulamaktadır. Ancak
parçada “Hayvanların deneylerde kullanılmadan
tıbbi araştırmalar yapmanın mümkün olmadığını
savunan bilim insanları vardır.” yargısını doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

A

B

C

Ahmet

Cem/Eray

Eray/Cem
Gamze/Deniz

K

L

M

Fırat

Banu/Deniz

Deniz/Banu
Gamze

27. E Banu, Eray’ın indiği şehirden hemen önceki şehir-

de inemez çünkü Eray, Ahmet ile aynı araçta olduğundan ve Banu ile aynı araçta olmadığından
Banu ve Eray aynı araçta olamaz.

Doğrusu pek çok kişinin övgülerle andığı Salâh
Birsel yazısının yanında şiirleri ne yazık ki gölgede kalmıştır. O da bunun farkına varmış, acısını duymuş olmalı ki Varduman kitabıyla 1993’te
Behçet Necatigil şiir ödülünü kazandığı günlerde,
artık deneme yazmayacağını, bundan böyle yalnızca şiir yazacağını bildirmiş ve sözünde de durmuştur…” ifadelerinden hareketle Salâh Birsel’le
ilgili olarak “Yazarlık yönünün ön plana çıkarılması üzerine tümüyle şairlik yoluna girmiştir.” yargısı
söylenebilir.

28. B Ahmet, A şehrine gittiğinden ve Fırat bindiği ara-

cın ilk şehrinde ineceğinden “Fırat ile Ahmet aynı
araca binmemişlerdir.” ifadesi kesinlikle doğrudur.

MURAT YAYINLARI

lerde bulunma işine tahmin denir. Öncülde verilen
parçadaki numaralanmış cümleler bu doğrultuda
incelendiğinde parçanın V numaralı “O da bunun
farkına varmış, acısını duymuş olmalı ki Varduman
kitabıyla 1993’te Behçet Necatigil şiir ödülünü kazandığı günlerde, artık deneme yazmayacağını,
bundan böyle yalnızca şiir yazacağını bildirmiş ve
sözünde de durmuştur…” cümlesinde geçen “…
farkına varmış, acısını duymuş olmalı ki…” ifadeleriyle bir kestirimde bulunulduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla parçanın V numaralı cümlesinde tahmin anlamı vardır.

1.
ARAÇ

2.
ARAÇ

25. D Salâh Birsel’in konu edildiği parçada geçen “…

26. E Herhangi bir olay, durum vb. hakkında kestirim-

Ahmet ve Banu farklı araca bindiklerinden Banu
ikinci araçta olmak zorundadır. Cem ve Eray aynı
araca bineceğinden ilk araçta olmalıdır. Eray /
Cem ile birlikte Gamze C şehrinde inerse Deniz
ve Banu’dan biri L şehrinde diğeri de M şehrinde
inmelidir. Eray / Cem ile birlikte C şehrine Deniz
giderse Banu L şehrine Gamze M şehrine gitmelidir.

29. A İkinci araç K, L, M şehirlerine gittiğinden De-

niz L veya M şehirlerine gitmelidir. K şehrine Fırat gittiğinden ve Ahmet ile Banu’nun aynı araçta
olmama şartından dolayı M şehrine de Banu gitmektedir. Bu durumda “Gamze M şehrine gitmiştir.” ifadesi yanlıştır.

30. D Deniz hem birinci hem ikinci araca binmiş olabilir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
31. E

TG-10. DENEME
35. C

5
3- 1
2 : 6 = 2 · 13
13
6
4 + 1 13
3
3
1

1

1

2

A=5

5 · 3 · 13 = 5
2 13
6
4

C=1

B4C
AB2
C69
B=7

A+B+C=5+7+1

32. B

3
37 + 93 = 37 + ^ 32 h
3
2
3
3
4
^ 3 h + ^ 3 h2
27 + 81
6
37 + 36 = 3 ^ 3 + 1 h
39 + 38 38 ^ 3 + 1 h

= 13

MURAT YAYINLARI

			

1

36 · 4
= 1
38 · 4 32

36. A

1

= 1
9

a<b+c<0<a+c
(–) (–) (+)

(–) (+)

b + c < a + c		

a < 0 ise c > 0 olur.

b<a

b < a < c olur.

33. C

8
8
=
45
45 - 20
- 2
10
10
10
80
8·
=
45 - 20 3 5 - 2 5
4 5
=4
5

34. D

2 - 3
3! 4!

(4)

5
6!

(1)

=

8-3
4!
5
6!

1
5
4! = 5 · 6!
5
4! 5
1
6!

MURAT YAYINLARI

37. C

1

6·5· 4!
= 30
4!

a +c = T
c=Ç
b
a +Ç = T
b
a =T
a = Ç
(
b
b Ç
a = T olabilir.
b T

a

b

c

a·c+b

a·b+c

a+b+c

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

Ç

T

T

Ç

T

T

Ç

Yalnız III her zaman çift olur.

1
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
38. B

TG-10. DENEME
41. C

x + 12 = 3x
>

2

2

2

2
2
a - ab + b
(a - b) (a + b)
(a - b) + ab
a -b
·
·
=
3
3
2
2
- (a - b)
b-a
a +b
(a + b) (a - ab + b )
-1
=-1

(+)

x + 12 = 3x

12 = 2x
6=x

y - 6 = 2y
-6 = y
olmaz.

- y + 6 = 2y
6 = 3y
2=y

x · y = 6 · 2 = 12 olur.

MURAT YAYINLARI

y - 6 = 2y

42. E
39. B

5 6 - 13·5 4 = 300
5x
4^ 2
5 5 - 13 h
= 300
5x
5 4 - x · ^ 25 - 13 h = 300

1

5

=5

C
4
5

5 4 - x ·12 = 300
5 4 - x = 25
4-x

B
A

s ^ A , B , C h = 5 + 1 + 4 + 5 = 15 olur.

2

4-x = 2
2=x

40. C 4’e tam bölünebilme için sayının son iki basamağı

“00” veya “4’ün katı” olmalı

A44 ve A48 olur.

43. E

3’e tam bölünebilme için sayının rakamları toplamı “3’ün katı” olmalı.
A44			

A48

A + 8 = 3k 		
.
1
4
7

A + 12 = 3k
.
3
6
9

A + 4 + 4 = 3k		

A + 4 + 8 = 3k

MURAT YAYINLARI

A4 B
.
4
8

{144, 444, 744, 348, 648, 948}

6 farklı A4B doğal sayısı vardır.

9

1
fb x - 3 l = x +
a +1
3
x - 3 = 3a
3
x - 3 = 9a
x = 9a + 3
f(3a) = 9 için
f b 9a + 3 - 3 l = 9a +a3 + 1 + 1
3
f (3a) = 9aa+ 4 + 1
9 = 9aa+ 4 + 1
8 = 9aa+ 4
8a = 9a + 4
-4 = a
			

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
44. D

TG-10. DENEME
47. C Tablet toplam = 600x TL olsun.

2a _ 3b = 3a + 2b
3
3

600x : 6 = 100x TL aylık taksit
100x· 110 = 110x TL 4 ay için aylık ödediği miktar.
10

3b = 6
^ - 4 h _ 6 için 2a = - 4
3
b=2
2a = - 12
a =-6
2· (- 6)
(2)
_ 3· (2) = 3· (- 6) + 2·
3
3
4
^ - 4 h _ 6 = - 18 +
3
50
^- 4h _ 6 = 3

110x · 4 = 440x TL ödenen

600x – 440x = 160x TL kalan

160x : 2 = 80x TL kalan 2 ay için aylık ödenen
miktar olur.
MURAT YAYINLARI

45. B Bir kasada x kilogram elma ve bir kasa elmanın

			
		

			

–1/
+

80x

456

600x
?
600
x
456
·
= 3420 TL olur.
?=
80x

48. D

toplam maliyeti m TL olsun.
			

80x = 456 TL olduğuna göre,

7x = m + 42
4x = m – 21

x metre

x–150
metre

70 m/dak

50 m/dak

7x = m + 42

–4x = –m + 21

			

Şeyda

3x = 63

x = 21 kilogram

Tuğba

x - 150 - x = 3
70
50
(7)

(5)

46. A

Gülru
doğduğunda
a yıl sonra

Şebnem

Zeynep

Gülru

x

8

0

36

8+a

a

MURAT YAYINLARI

7x - 1050 - 5x = 3
350
2x - 1050 = 1050
2x = 2100
x = 1050 metre

49. A 2 gün arayla demek 3 günde 1 demektir.

1. 2. 3. .... 18.
14444
424444
43
17 aral›k vard›r.

17 · 3 = 51 gün sonra 18. sulama olur.
51 7
49 7
2

8 + a + a = 18
x + a = 36
2a = 10
x + 5 = 36
a=5
x = 31
Zeynep, Şebnem’den

Cuma Cumartesi Pazar
0
1
2

Pazar günü 18. sulama gerçekleşir.

31 – 8 = 23 yaş küçüktür.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
50. B

TG-10. DENEME

1. ay

2. ay

3. ay

Arızalanmaz

Arızalanmaz

Arızalanır

75
100

75
100

25
100

3

3

1

4

4

4

55. D

1, 2, 3, 4, 5 yerleştirildikten sonra

8

x

y

5

x = 6 ise y = 7

4

3

x = 7 ise y = 6 olur.

2

1

6 + 7 = 13 olur.

51. D Ömer 4, Murat 2, İbrahim 1 çekerse 1, hem 4’ü

hem de 2’yi tam böler. 2, 4’ü tam böler.

MURAT YAYINLARI

75
75
25
·
·
= 9
100 100 100 64

A : 180

56. B			

			
			

Bu nedenle oyunu Murat ve İbrahim kazanır.

		

B : 240

C : 288

+

D : 12

Toplam : 720

720		

360°

240		
120

52. C Ömer, 2 numaralı topu çekip tek başına kazandığı

?=

için İbrahim 8, 6 ve 4 numaralı topu çekmiş olmalıdır.

240 ·360
720
2
1

8 + 6 + 4 = 18

? = 120°

53. B 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 , 2 , 1

57. A

kesinlikle olamaz.
aynı anda olamaz.

= 18 farklı (a, b) sıralı ikilisi olur.

3

E

6

D
3x
H
x

(8, 4) ve (4, 8)

aynı anda olamayacağı için 2
durum çıkarılır.

A

6

MURAT YAYINLARI

P(5, 2) – 2
5!
=
-2
(5 - 2) !
= 5! - 2
3!
= 20 - 2

?

1

F

K 2

B

C

2· AE = AF
.
3

.
6

G

AF = 6 cm ve ED = 6 cm

DK = AF = 6 cm
%
%
EDH + GKH
6 = DH ( DH = 3x ve KH = x
2
KH

54. C

1
2
8

3
7

x
4
6

x = 4 olur.

4x = 6
x= 6
4
x = 1, 5 cm

5
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

58. C

59. D

A

D
C

10 3
°
304 3

8

A

10
20

H

8

60°

C

AB = BC = AC = 24 cm
AD = 24 - 8 = 16 cm

BED 30° – 60° – 90° üçgeni

MURAT YAYINLARI

60°
30°
B 4 E

AB = 3· BD
AB = 3·8
AB = 24 cm

E

F

D
8

7

14

16

BD = 8 cm ise

O

15
B

17

CB = 7 + 23 = 30 birim
CH = HB = 15 birim ve EH = 8 birim
OBH dik üçgeninde pisagor (8, 15, 17 üçgeni)
2

OH + 15 2 = 17 2
OH = 8 birim
EOH dik üçgeninde pisagor (45°, 45°, 90°)
2

OE = 8 2 + 8 2
OE = 8 2 birim

BE = 4 cm ve DE = 4 3 cm
EC = 24 - 4 = 20 cm
ECF 30° – 60° – 90° üçgeninde
EC = 20 cm ise FC = 10 cm ve EF = 10 3 cm
2
& ) = (24) 3 = 144 3 cm 2
A ( ABC
4

& ) = 4·4 3 = 8 3 cm 2
A ( BED
2
& ) = 10·10 3 = 50 3 cm 2
A ( ECF
2
A(ADEF) = 144 3 - 8 3 - 50 3 = 86 3 cm 2

MURAT YAYINLARI

60. B A(x, y) noktasının y = –x doğrusuna göre simetriği

12

olan nokta B(–y, –x) noktasıdır.

A(3, a) için B(–a, –3) = B(–5, b)
–a = –5

a = 5 		

b =-3

a · b = 5 · (–3) = –15

Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME
4.

• GENEL KÜLTÜR •
E İslamiyet öncesi Türklerde hükümdarların yönet-

me yetkisini Tanrıdan aldıklarını ifade eden “kut
anlayışı” gerek Hunlarda gerekse Uygurlarda sürdürülen özelliklerdendir. Dolayısıyla kut anlayışına yer vermeleri her iki devletin ortak yönünü
gösterir.
Uygurlar Orta Asya dışında devlet kurmamıştır.
Hunlar ise hem Asya’da hem de Avrupa’da devlet kurmuşlardır.
Asya Hunlarının varlığına Çinliler son verirken,
Uygurların varlığına Kırgızlar son vermiştir.

Uygurlara ait kitabeler (Moyen Çur ve Karabalasagun Kitabeleri) bulunmasına rağmen Hunlara
ait kitabe bulunmamaktadır.

nı sürdürmüştür. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin
(1302-1922) kuruluş döneminde çağdaşı olduğu
devletler arasında Abbasi Devleti’nin olması beklenemez. Başka bir ifadeyle Abbasiler ile Osmanlıların aynı dönemde yaşadığı söylenemez.

Trabzon Rum İmparatorluğu (1204-1461), Doğu
Roma (Bizans) İmparatorluğu (395-1453), Karakoyunlu Devleti (1365-1469) ve Timur İmparatorluğu (1370-1507) Osmanlı Devleti’nin kuruluş
döneminde çağdaş olduğu devletlerdendir.

MURAT YAYINLARI

1.

D Abbasi Devleti 750-1258 yılları arasında varlığı-

İstanbul kuşatmaları, Avar Devleti ve Tuna Bulgar
Devleti tarafından gerçekleştirilmiştir.

2.

E

5.

•• Hasan Sabbah liderliğinde ortaya çıkan Haşhaşilik (Batınilik) faaliyetleri

•• Romanya ve Makedonya yerlilerine “ulah” veya
“vlah” adı verilmiştir.

•• Oğuz (Türkmen) isyanları

•• Yönetilen sınıfa “tebaa” veya “reaya” adı verilmiştir.

•• Atabeylerin bağımsızlık mücadaleleri

•• Küçük el sanatlarıyla uğraşan kişilere “ehl-i hiref”
adı verilmiştir.

•• Abbasilerin yıkıcı etkileri

eseriyle Türkçenin önemi üzerinde duran Türk İslam düşünürü Aşık Paşa’dır.

MURAT YAYINLARI

Büyük Selçuklu Devleti’nin (1040-1157) yıkılmasının nedenlerindendir.

B Anadolu’da 1329 yılında yazdığı “Garipname” adlı

verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde;

•• Katvan Savaşı’nda (1141) Moğoların Selçukluları
yenmesi

3.

D Osmanlı Devleti’nde yöneten sınıfa “beraya” adı

Türk dilinin önemi üzerinde duran ilk Türk İslam
düşünürü ise Divan-ı Lügat’ıt Türk adlı eseriyle
Kaşgarlı Mahmut’tur.

6.

A Osmanlı Devleti’nde humbaracılar el bombası ve

havan yapan birliktir. Kapıkulu ordusunda yer alan
humbaracıların giderleri merkezi hazineden karşılanmıştır.

Büyük tüccarlara “bezirgan” adı verilir ve giderleri
devlet hazinesinden karşılanmaz.
Tımar sisteminde yer alan cebelülerin (tımarlı sipahiler) ve sahib-arzların (tımar sahibi) giderleri
merkezi devlet hazinesinden değil tımar topraklarından karşılanmıştır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
7.

TG-10. DENEME

A Büyük Selçuklulardan itibaren ortaya çıkan ve sa-

10. C II. Mahmut döneminde Divanıhümayun’un yeri-

dece siyasilere ait anıt mezar olan “Kümbet” mimarisi Osmanlı Devleti’nde görülmemiştir.

ne oluşturulan kurum Heyet-i Vükela’dır. Heyet-i
Vükela’nın kurulmasıyla Nazırlıklara (Bakanlık)
yer verilmeye başlanmıştır.

MURAT YAYINLARI

Ancak tekke, zaviye, medrese, türbe ve hankah
(tekke mensuplarının inzivaya çekildikleri mekan)
Osmanlı’da gelişen dini mimari örneklerindendir.

8.

11. A I. 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909)

E 1622 yılında Genç Osman’ın katledilmesi ve 1656

yılında yaşanan Vakayı Vakvakiye (Çınar Olayı)
yeniçeriler tarafından gerçekleştirmiştir ve her iki
olay XVII. yüzyıl ıslahatlarına karşı düzenlenen isyanlardandır.

II. Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

III. Babıali Baskını (23 Ocak 1913)

Doğru kronolojik sıralama I - II - III olmalıdır.

Kabakçı Mustafa İsyanı, 1807 yılında yeniçeriler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu isyan, III.
Selim’in tahttan indirilmesine ve Nizam-ı Cedit
Dönemi’nin son bulmasına neden oluştur.

9.

A Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hareketi Lale

Devri’nden (1718-1730) itibaren başlamış ve
Nizam-ı Cedit Dönemi’nde (1789-1807) devam etmiştir.

Ancak IV. Mehmet döneminde (1648-1687) sadrazamlığa gelen Köprülüler Devri’nde Batılılaşma
hareketinden söz edilemez.

MURAT YAYINLARI

Dolayısıyla soru öncüllerinde verilenlerin tümü ıslahat karşıtları tarafından düzenlenmiştir.
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12. E Sırbistan, 1878 Berlin Antlaşması sonucunda

kurulmuştur. Diğer seçeneklerde verilen devletlerden Polonya, Versay Antlaşması (1919) ile kurulmuştur.
Saint Germain Antlaşması (1918) ile AvusturyaMacaristan İmparatorluğu’nun parçalanması sonucunda Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya
ve Yugoslavya devletleri ortaya çıkmıştır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

13. B 1905 yılında Şam’da 5.Ordu’da kurmay yüzbaşı

16. D 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Dumlupı-

nar Zaferi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi (26 Ağustos-9 Eylül 1922) ile
ilgilidir.

MURAT YAYINLARI

olarak görev alan Mustafa Kemal Paşa burada
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurmuştur.

26 Ağustos’ta başlayan savaşta 29 Ağustos 1922
tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa liderliğinde TBMM birlikleri, Yunan kuvvetlerine karşı Dumlupınar Meydan Muharebesi’ni başlatmış
ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar Zaferi’ni elde
etmiştir. Ardından 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’e
giren Türk ordusu bölgeyi Yunan işgalinden kurtarmıştır.
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi (26 Ağustos-9 Eylül 1922) ile Kurtuluş Savaşı fiilen son bulmuştur.

17. D Milli Mücadele Dönemi’nde imzalanan Moskova

14. C Milli Mücadele Dönemi’nde 4-11 Eylül 1919 tari-

ve Ankara Antlaşmaları’nda Misak-ı Milli sınırlarında değişiklik olmuştur.

hinde toplanan Sivas Kongresi’nde tüm direniş
cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti olarak birleştirilmiştir.

I. İnönü Savaşı’ndan (6-10 Ocak 1921) sonra imzalanan Moskova Antlaşması’nda (16 Mart 1921)
Batum, Sovyet Rusya’ya bağlı Gürcistan’a bırakılmıştır.

Sakarya Meydan Muharebesi’nden (23 Ağustos-13 Eylül 1921) sonra imzalanan Ankara
Antlaşması’nda (20 Ekim 1921) Hatay, Fransız
mandası Suriye’ye bırakılmıştır.

15. E Milli Mücadele Dönemi’nde Heyet-i Temsiliye’nin

kurulması Erzurum Kongresi ile gerçekleşmiştir.
Ancak Heyet-i Temsiliye’nin tüm yurdu temsil etmesi Erzurum Kongersi’nde değil Sivas Kongresi
ile olmuştur.

Diğer seçeneklerdeki neden-sonuç ilişkisi doğru
verilmiştir.

MURAT YAYINLARI

Ancak Gümrü Antlaşması’nda (2-3 Aralık 1920)
Misak-ı Milli sınırlarında herhangi bir değişikliğe
gidilmemiştir.
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18. E Milli Mücadele Dönemi’ne ait eşleştirmeler in-

celendiğinde Moskova Antlaşması’nda (16 Mart
1921) TBMM temsilcisi Ali Fethi Okyar değil Ali
Fuat Cebesoy’dur.
Diğer seçeneklerdeki eşleştirmeler doğru verilmiştir. (Lozan Antlaşması’nda TBMM temsilcileri İsmet İnönü, Hasan Saka ve Dr. Rıza Nur’dur.)

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

19. E Atatürk Dönemi’nde rejim karşıtı ilk isyan olan

22. A 1910 yılında açılan Türk Ocakları, II. Meşrutiyet

Şeyh Sait İsyanı’na (13 Şubat 1924) adı karıştığı
için 5 Haziran 1925’te Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası kapatılmıştır.

Dönemi kurumlarındandır.

Ankara Hukuk Mektebi (1925), Millet Mektepleri (1928), Etnografya Müzesi (1930) Halkevleri
(1932) Atatürk Dönemi’nde açılan kurumlardandır.

MURAT YAYINLARI

Ancak İzmir Suikasti Girişimi (1926) ve Kubilay
Olayı veya diğer adıyla Menemen İsyanı (1930)
siyasi parti kapatmalarına zemin hazırlamamıştır.

20. A II. Meşrutiyet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dö-

23. D Atatürk milliyetçiliği vatan, tarih, kültür ve dil birliği

nemlerinin anlatıldığı “Üç Devirde Bir Adam” adlı
eser Ali Fethi Okyar’a aittir.

ilanı 1923 yılında, Türk Medeni Yasası’nın kabulü
1926 yılında ve Teşvik-i Sanayi Yasası’nın kabulü
1927 yılında yapılan inkılaplardır.

Latin Alfabesi’nin kabulü 1 Kasım 1928 tarihinde
gerçekleşen inkılap hareketidir.

Atatürk milliyetçiliğinde ırk birliği aranmaz, bu nedenle ırk birliği Atatürk milliyetçiliği ile bağdaşmaz.

MURAT YAYINLARI

21. D Saltanatın kaldırılması 1922 yılında, Cumhuriyeti

unsurlar ile ilgilidir.
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24. E TBMM Doğu Trakya’yı Mudanya Ateşkes Antlaş-

ması (4-11 Ekim 1922) ile geri almıştır.

Dolayısıyla Doğu Trakya’nın 1922 yılından sonra Türk dış politika sorunları arasında yer alması
beklenmez.

Diğer seçeneklerde verilenler 1923-1930 yılları
arasındaki Türk dış politika sorunlarındandır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

25. B Refik Saydam 1939-1942 yılları arasında Başba-

28. D Çoruh Vadisi’nde zeytin tarımının yapılması özel

konuma bağlı mikroklima şartlarının bir sonucudur. Soruda verilen diğer seçenekler ise matematik konuma bağlı oluşmuştur.

MURAT YAYINLARI

kanlık görevini üstlenmiştir. Hatay Cumhuriyeti’nin
1939 yılında Türkiye’ye katılması Refik Saydam
hükümeti döneminde olmuştur.

29. B Soruda verilen dağların yükseltisi 3900 metre ve

26. C Adolf Hitler’in ülkesi Almanya Mihver Devletle-

üzerinde olduğu için bu dağlarda sirk göllere rastlanmaktadır. Soruda verilen diğer özellikler ise
farklıdır.

ri’ndendir ve II. Dünya Savaşı’nda (1939-1945) yayılmacı siyaset izleyen Almanya “Hayat Sahası”
politikasını benimsemiştir.
II. Dünya Savaşı’nın Mihver devletlerinden olan
Japonya, “Ortak Refah Alanı” ve “Asya Asyalılarındır” politikalarını izlemiştir.

27. C Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasından

sonra Türkiye tarafından tanınan ilk devlet Azerbaycan olmuştur.

MURAT YAYINLARI

Bir diğer Mihver devleti ise İtalya’dır. II. Dünya
Savaşı’da İtalya, “Bizim Deniz” politikasını izlemiştir.
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30. B Kastamonu’da bulunan Tosya Ovası KAF üzerin-

de bulunurken diğer tektonik kökenli ovalar DAF
üzerinde bulunurlar.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

31. A Birecik Barajı Fırat Nehri üzerinde bulunmaktadır.

35. E Soruda Türkiye’de endemik türlere ait verilen

32. A Lapya, dolin gibi oluşumlar karstik aşınım şe-

killeridir. Haritada I numara ile gösterilen Taşeli
Platosu’nda bu tür oluşumlara rastlanır.

özelliklerin tümü doğrudur.

MURAT YAYINLARI

Soruda verilen diğer eşleştirmeler ise doğrudur.

33. B Soruda önemli özellikleri verilen rüzgar Meltem’dir.

I numaralı Antalya çevresinde mutlak nem miktarı
daha fazladır.

düşmektedir. Verilen diğer illerin nüfus yoğunluğu
ise ortalamanın üzerindedir.

37. C Hakkari’de yeryüzü şekilleri dağlık ve engebeli ol-

duğu için makine kullanımına bağlı kırdan kente
göç hareketlerinin diğer illere göre daha az yaşanacağı söylenir.

MURAT YAYINLARI

34. A Mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Haritada

36. A Soruda verilen illerden Edirne’de km2’ye 66 kişi
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38. E Tütün Türkiye’de Cumhuriyet’ten öncede üretilen

tarım ürünleri arasındadır. Soruda tütün ile ilgili
verilen diğer açıklamalar ise doğrudur.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

39. A Haritada I numaralı Mersin kıyısı balıkçılığın geliş-

43. A İran’a açılan Kapıköy sınır kapısından demiryolu

40. D Soruda önemli çıkartım yerleri verilen maden

kromdur.

ile geçiş imkanı bulunurken, diğer sınır kapılarında bu imkan bulunmaz.

MURAT YAYINLARI

tiği yerlerden biri değildir. Fakat diğer kesimlerde
balıkçılık gelişmiştir.

44. E Haritada taranarak gösterilen alanda;

•• Yozgat $ Alişar

•• Ankara $ Yassıhöyük
•• Çorum $ Alacahöyük
•• Kayseri $ Kültepe

turizm merkezleri bulunurken,
Burdur’da bulunmaktadır.

41. C Soruda verilen enerji nakil hatlarından Türk Akı-

42. B Haritada verilen yerlerde gelişme gösteren ortak

sanayi kolu pamuklu dokumadır.

MURAT YAYINLARI

mı hattı Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden
Avrupa’ya taşıyan transit hattır. 8 Ocak 2020’de
hizmete açılmıştır.
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Sagalassos

45. C Soruda verilen limanlardan Çanakkale’nin ticari

hacmi diğerlerine göre daha azdır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

46. C Türk Medeni Kanunu’na göre, gerçek veya tüzel

49. B 1982 Anayasası’na göre, tatilde veya ara vermede

iken Meclisi olağanüstü toplantıya Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya çağırabilir. TBMM Başkanı
doğrudan doğruya ya da Meclis üye tam sayısının
en az beşte birinin (120 milletvekili) yazılı istemi
üzerine çağırabilir.

MURAT YAYINLARI

kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir
amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe vakıf denir. Vakıf özel hukuk tüzel kişisidir. Vakıf kar
amacı gütmez. Vakıf en az bir gerçek veya tüzel
kişi tarafından kurulabilir. Vakıf tescil sistemiyle
kurulur.

47. E Muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçün-

50. C 1982 Anayasası’na göre, görevde olsun veya ol-

48. A 1993 yılında düzenlenen Dünya İnsan Hakları

51. E 1982 Anayasası’na göre Anayasada belirtilen ne-

cü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradeleri ile
beyan ettikleri iradeleri arasında bilerek isteyerek
yaratılan uyumsuzluğa denir. Muvazaalı işlemler
Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Muvazaalı işlemler mutlak butlan ile hükümsüzdür yani
kesin hükümsüzdür. Muvazaalı işlemden doğan
borçların ifası istenemez çünkü yapılan sözleşme geçerli değildir. Muvazaada taraflar arasında,
üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla yapılan ve
tarafları bağlamayan hukuki işlem söz konusudur.

MURAT YAYINLARI

Kongresinde kurulması kararlaştırılan ve 20 Aralık 1993’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca
kurulmasına karar verilen, insan hakları konusunda BM faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak
ve üye ülkelerin yükümlülüklerine uyup uymadıklarını takip etme görevi bulunan BM birimi İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğidir. İyi, ahlaklı ve dürüst kişilik sahibi, insan hakları konusunda uzman
ve küresel toplumda farklı kültürleri anlayabilen
kişilerden seçilen İnsan Hakları Yüksek Komiseri, coğrafi rotasyona uğraması şartıyla 4 yıllığına
BM Genel Sekreteri tarafından atanmakta, Genel
Kurul tarafından onaylanmaktadır. Komiser, insan
haklarıyla ilgili görevlerini, BM adına, BM Genel
Sekreterinin yetkisi ve yönlendirmesi altında yerine getirir.

masın Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanların göreviyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla cezai
sorumluluklarının denetlendiği yola Meclis soruşturması denir. Meclis soruşturması sonucunda
ilgililer üye tam sayısını en az 2/3’ünün (400 milletvekili) kabul oyu ile Yüce Divan’da yargılanabilir.
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denlere dayalı olarak yurdun tümünde ya da bir
kısmında en fazla 6 aylığına OHAL ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. OHAL ilan kararları
Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı gün Meclisin
onayına sunulur.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

52. E 1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanının Ana-

55. E Persler, MÖ. 550’de İran’da Med Devletini yıkarak

kurulmuştur.Persler ülkeyi mutlakiyetle yönetmişlerdir. Tarihte Hititler, Frigler, Urartular ve Lidyalılar ise Anadolu uygarlıkları olarak geçmektedir.

MURAT YAYINLARI

yasa Mahkemesine doğrudan üye seçtiği merciler
şunlardır: üst kademe yönetici, birinci sınıf hakim
ve savcı, raportör ve serbest avukatlardır. Cumhurbaşkanı; Yargıtay, Danıştay ve YÖK’ün göstereceği adaylar arasından Anayasa Mahkemesine
üye seçimi yapar. Bu üyeleri doğrudan seçemez.

53. E İlçe belediye başkanı ve belediye meclis üyele-

56. A Bering

Boğazı, Asya’nın en doğu noktası
(169° 44’ W) ile Amerika’nın en batı noktası
(168° 05’ W) arasında bir boğazdır. Günümüzde
Rusya ile ABD (Alaska) arasında coğrafi bir sınır
konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir. Boğaz
yaklaşık 92 km genişliğinde, 30-50 metre derinliğindedir ve kuzeyindeki Arktik Okyanusu ile
güneyindeki Bering Denizi’ni (Büyük Okyanus)
birbirine bağlamaktadır.

54. D 18 yaşını tamamlayanlar ve herhangi bir meslek

57. B Her yıl İtalya’da düzenlenen “Venedik Film

okulunu veya sanat okulunu bitirenler en az 15
yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak (yargısal erginlik) şartıyla memur olarak
atanabilirler.

MURAT YAYINLARI

rini doğrudan halk seçer. İl genel meclis üyelerini, büyükşehir belediye başkanını, muhtarı, ihtiyar
heyetini, Cumhurbaşkanını, milletvekillerini doğrudan halk seçer.
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Festivali”nde farklı kategorilerde dağıtılan ödüllerin simgesi “Altın Aslan” dır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-10. DENEME

58. D Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu olan, ka-

60. B Akademi Ödülleri salgına rağmen geçerleştirildi.

Törende altı dalda aday olan “Nomadland” en iyi
film kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Filmin
yönetmeni Chloe Zhao’dur. Kendisi de en iyi yönetmen ödülünü kazanmış ve Oscar alan ilk Asyalı kadındır.

MURAT YAYINLARI

zandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah’ın oğlu Sultan 1’inci Kılıçarslan ile kızı
Saide Hatun’un mezarları, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunmuştur.

59. C Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Karadeniz Eko-

MURAT YAYINLARI

nomik İşbirliği Örgütü’ne (KEİ) üyeliğine yönelik iç
hukuk sürecini tamamlamış ve böylelikle 9 Kasım
2020 tarihi itibarıyla 13. üyesi olarak KEİ’ye resmen katılmıştır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.
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