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JANDARMA ASEM-SUEM ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARI 

29 MART – 22 NİSAN 2022 

1. İstiklal Marşımızı TBMM’de ilk kim okumuştur? 

İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını 

yaptığı meclis oturumunda Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey 

tarafından okunmuştur. 

2. Milli Mücadele dönemindeki kongreler nelerdir? 

 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı (19 Mayıs 1919) 

 Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) 

 Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) 

 Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919) 

 Balıkesir Alaşehir Kongreleri (26 Temmuz - 25 Ağustos 1919) 

 Sivas Kongresi (4 - 11 Eylül 1919) 

 

3. Atatürk ilkelerini sayıp cumhuriyetçilik ilkesini açıklar mısınız? 

Cumhuriyetçilik · Milliyetçilik · Halkçılık · Devletçilik · Laiklik · İnkılâpçılık  

Cumhuriyet, demokrasinin bir uygulama şekli olup halkın kendi kendini 

yöneterek yönetimde söz sahibi olduğu rejim demektir. Cumhuriyetçilik ise devlet 

yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir. Arapçada halk demek olan 

"cumhur" kelimesinden gelir. 

4. Karlofça Antlaşması nedir? 

Karlofça Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı ile başlarında Kutsal 

Roma Cermen İmparatorluğu bulunan diğer Kutsal İttifak devletleri (Avusturya, 

Venedik ve Lehistan) arasında imzalanmış olan bir barış antlaşmasıdır. Gerileme 

Dönemi'nin başlangıcı olarak sayılmaktadır. 
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Karlofça Antlaşması'nın sonuçları ise, şu şekilde sıralanabilir: - Osmanlı 

Devleti'nin büyük ölçüde toprak kaybettiği tarihteki ilk antlaşmadır. - Avrupa 

devletleri Osmanlı Devleti'ne karşı savunma konumundan saldırı konumuna geçti. 

- Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi durdu ve de geri çekilme başladı. 

5. Ak koyundan her zaman ak koyun çıkmaz atasözünü açıklayınız? 

İyi ana-babadan kimi zaman kötü huylu çocuklar da olabilir. 2. Çok iyi 

sandığımız bir işin, girişimin veya tavrın kötü yanları da bulunabilir. 

6. Karadeniz bölgesindeki büyük şehirleri sayar mısınız? 

Samsun, Trabzon, Ordu 

7. Osmanlı dönemindeki fermanları sayar mısınız? 

İmparatorluk boyunca en önemli fermanlar: 3 Kasım 1839'da Tanzimat 

Fermanı, 18 Şubat 1856'da Islahat Fermanı ve 1860'ta da Sultan 

Abdülaziz fermanları olarak sıralanır. 

8. Huylu huyundan vazgeçmez deyimini açıklar mısınız? 

Huylu huyundan vazgeçmez atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu 

şekilde tanımlanmıştır: Bir şeyi huy edinmiş veya alışkanlık edinmiş kimseyi 

bu huyundan vazgeçirmek için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, çaba verilirse verilsin, 

olumlu bir sonuca ulaşılmaz. 

9. I. Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Taraflar hangi devletlerden 

oluşmaktadır? 

I.Dünya Savaşı'nın en mühim sebebi Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik 

düşüncesidir. Savaşın diğer sebepleri ise Sanayi İnkılabının getirdiği sömürgecilik 

anlayışıdır. Devletlerin bağımsızlık düşüncelerinin artması, devletler arası 

silahlanma yarışı ve sömürge arayışının hızlanmasıdır. 

I.Dünya Savaşı’na neden olan özel sebepler; 
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Almanya ve Fransa arasındaki Alsace-Lorraine bölgesi sorunu ilk sırada 

gelmektedir. Diğer sebep ise Sanayi İnkılabı ile hammaddeye olan ihtiyacın artması 

sonucu devletlerin pazar arayışı, sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. 

Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve Sırbistan yarışa giren devletlerdir. 

 

I.Dünya Savaşı’nın görünürdeki sebebi; 

          Avusturya-Macaristan veliahtı olan Franz Ferdinand’ın Saraybosna'yı 

ziyareti esnasında genç bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir. 

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun 

oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD'nin 

katıldığı) İtilaf Devletleri, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu (daha 

sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı) İttifak Devletleri'yle 

savaşmıştır. 

10. İç Anadolu Bölgesi’nin toprak yapısı ve tarım ürünleri hakkında 

bilgi veriniz. 

İç Anadolu Bölgesi topraklarının %75.9'unu killi tınlı ve tınlı topraklar 

oluşturmaktadır. Bölge topraklarının %89.2'sini hafif alkali ve %99.4'ünü ise 

tuzsuz topraklar oluşturmaktadır. Organik madde kapsamı açısından bölge 

topraklarının %85.5'i az ve çok az sınıfındadır. 

 

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak ifade edilmektedir. 

Verimli topraklara sahip olan bölgenin ana geçim kaynakları arasında tarım ve 

hayvancılık yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilen başlıca ürünler 

arasında, buğday ve arpa gelmektedir. Üretilen buğday, hem makarnalık hem de 

ekmeklik olarak kullanılabilmektedir. Yıllık yağış miktarının fazla olmaması ve 

sulama imkânlarındaki kısıtlılık nedeniyle, İç Anadolu Bölgesinde genel olarak, 

kuru tarım yapılabilmektedir. Bölgedeki yağışların düzensiz olması nedeniyle, 
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buğdaydan alınan verim de istenilen seviyede değildir. İç Anadolu Bölgesinde, 

tahılın yanı sıra; şeker pancarı, soğan, patates, kabak, ayçiçeği, fasulye, nohut, 

mercimek, mısır, çeltik, havuç, elma, armut, domates üretimi de yapılmaktadır. Son 

yıllarda, tarımda sulama olanaklarının geliştiği bölgelerden olan, İç Anadolu 

Bölgesinde; Konya, Karaman, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'de üretilen ürünlerden 

alınan verim artma eğilimi göstermektedir. 

 

11. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözünü açıklayınız. 

Bir iş, bir durum ya da bir olayın nasıl sonuçlanıp sonuçlanamayacağını 

şimdiki gidişinden anlaşıp belli olur 

12. Atatürk mareşal rütbesini hangi savaşta almıştır? 

Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Başkomutan Mustafa 

Kemal Paşa'ya, Millet Meclisi, 19 Eylül 1921'de kanunla ''Müşir'' (Mareşal) rütbesi 

ile ''Gazi'' unvanı verdi. 

13. Erzurum kongresini anlatınız. 

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri 

arasında Erzurum'da toplanan kongredir. 17 Haziran'da Vilâyât-ı Şarkıye 

Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum 

Kongresi, Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi olarak da 

anılır. 

Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis 

ve Van'dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar 

kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştur. 

Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif 

Efendi açmış, yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre 

başkanlığına getirilmiştir. 

Erzurum Kongresi’nin Önemi ve Özellikleri 
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 Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 İlk kez millî sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 

imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı 

açıklanmıştır. 

 Toplanış şekli bakımından bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar 

bakımından millî bir kongredir. 

 İlk defa geçici bir hükûmetin kurulacağından bahsedilmiştir. 

 Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi'ne bir ön hazırlık çalışması niteliğindedir. 

 İlk kez başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı dokuz kişilik bir Temsil Heyeti 

oluşturuldu. Bu Temsil Heyeti bir hükûmet gibi görev yapacaktır. (Temsil 

Heyeti'nin görevi TBMM'nin açılmasına kadar devam edecektir.) 

 Erzurum Kongresi'nin bir önemi de Batı Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı 

mücadele eden Kuvâ-yi Milliye üzerinde büyük moral etkisi yapmış olmasıdır. 

 Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in sivil olarak görev aldığı ilk yerdir. 

Bölgesel bir kongredir. 

14. Türkiye’nin en büyük yer altı şehri nerededir? 

Derinkuyu Yeraltı Şehri Kapadokya/Nevşehir  

15. Serçeden korkan mısır ekmez atasözünü açıklayınız. 

“ Serçeden korkan Mısır ekmez atasözü; " olası riskleri gözde büyüterek işe 

girişmekte çekingen davrananlar hedeflerine ulaşamazlar" anlamında kullanılır. 

16. İstanbul’un işgalinin sonuçları nelerdir? 

İstanbul  16 Mart 1920 tarihinde İtilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir. 

İşgalin sonuçları; 

 Osmanlı Meclisi dağıtıldı 

 Damat Ferit Paşa tekrar hükümet başkanı oldu 

 İstanbul’daki Türkler de kurtuluş adına İstanbul’da ümit kalmadığını 

görünce Anadolu’ya geçti 



 

7 
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. 

www.ankaraparkur.com 

 Damat Ferit Paşanın tekrar yönetime getirilmesi halkı İstanbul 

hükümetinden soğuttu 

 TBMM’nin açılışına zemin hazırlandı 

 Padişah tutuklu duruma düştüğünden dolayı; Mustafa Kemal’e padişah adına 

söz söyleme imkanı doğdu 

 Türk halkı, güvendikleri İngilizlerin, çirkin yüzü-nü gördü. 

 İngilizler Osmanlı meclisine saldırmakla milli iradeye ve demokrasiye karşı 

olan saygısızlıklarını gösterdiler 

 Bazı mebuslar sürgün edildi, bazı mebuslar tutuklandı; bazıları ise 

Anadolu’ya kaçtı. 

 İstanbul’dan Anadolu’ya göç başladı 

 Mustafa Kemal’in meclisin İstanbul’da toplanmamasını isteme haklılığı 

ortaya çıktı. 

 

17. Deepface nedir? 

DeepFace, Facebook'ta bir araştırma grubu tarafından oluşturulan derin 

öğrenme yüz tanıma sistemidir. Dijital görüntülerde insan yüzlerini tanımlar. 

18. Jandarmanın mülki(idari), askeri ve adli görevleri nelerdir? 

2803 Sayılı “Jandarma Teşkilat, görev ve Yetkileri Kanunu” gereğince 

Jandarmanın görevleri; Mülki, Adli ve Askeri olmak üzere üç ana başlık altında 

toplanmaktadır. 

Mülki Görevleri: 

Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve 

kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip 

ve tahkiki ile ceza infaz kurum ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmaktır. 
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Adli Görevleri: 

Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, 

yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir. 

Askeri Görevleri: 

             Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmektir. 

19. Bekçi, korucu hangi birime bağlıdır? 

İçişleri Bakanlığı 

 

20. I. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu bölgesinde (Kafkas cephesi) 

kimlerle savaştık? 

Rus İmparatorluğu 

 

21. Kuva-yi Milliye düzenli birlik midir? Açıklayınız. 

Kuvâ-yı Milliye tabiri tarihimizde “millî kuvvetler” düzenli olmayan silahlı birlikler 

ve kuvvetler için kullanılan bir tanımlamadır. Kuvâ-yi Milliye birlikleri düzenli ordu 

kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı savaşmıştır. 

22. Tekalifi Milliye Emirlerini açıklayınız. 

İnönü muharebelerinde Yunan işgalcilere darbe vuran Türk ordusu Sakarya 

Savaşı'na hazırlanırken Mustafa Kemal Paşa 5 Ağustos 1921'de 'Başkomutan' 

sıfatıyla bizzat ordunun başına geçmişti. Büyük Millet Meclisi 3 aylık süreyle bütün 

yasama yetkilerini de Başkomutan'a devretmişti. Başkomutan bu yetkilere 

dayanarak 7-8 Ağustos'ta Tekâlif-i Milliye (Milli Yükümlülükler) emirlerini 

yayımladı. 

Tekâlif-i Milliye Emirleri, 7 ve 8 Ağustos 1921 günleri yayımlanmıştır ve on 

emirden oluşmaktadır. 
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7–8 Ağustos 1921 yılında yayınlanan 10 maddelik Tekâlif-i Milliye Emirleri 

şöyleydi: 

 Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. 

 Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. 

 Her aile bir askeri giydirecek. 

 Yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde 40'ına el konacak ve bunların 

karşılığı daha sonra geri ödenecek. 

 Ticaret adamlarının elindeki her türlü giyim eşyasının yüzde 40'ına el 

konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek. 

 Her türlü makineli aracın yüzde 40'ına el konacak. 

 Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının yüzde 20'sine el 

konacak. 

 Sahipsiz bütün mallara el konacak. 

 Tüm demirci, dökümcü, nalbant, terzi ve marangoz gibi iş sahipleri ordunun 

emrinde çalışacak. 

 Halkın elindeki araçlar bir defa olmak üzere 100 km'lik mesafeye ücretsiz 

askeri ulaşım sağlayacak. 

 

23. İstiklal mahkemelerini açıklayınız. 

İstiklâl mahkemesi, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında ayaklanma çıkaran ve yağmaya 

girişenleri, bozguncuları, orduya ait silah ve mühimmatı çalanları, casusları, asker 

kaçaklarını ve bağımsızlık hareketini engelleme amacıyla propaganda yapanları 

yargılamak için, çıkarılan özel bir kanunla ilk olarak 18 Eylül 1920 tarihinde 

kurulan mahkemelerdir. 

24. Atatürk’ün yaşamı boyunca yanında bulunan kişi kimdir? 

   Salih Bozok 
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25. Abanın kadri yağmurda bilinir sözünü açıklayınız. 

"Bir şeyin gerçek değeri ancak ona çok gereksinim duyulduğunda ortaya 

çıkar" anlamında kullanılır. Daha önce kıymetsiz sanılan bir şeyin kullanım vakti 

geldiğinde değerinin artması bu atasözüyle izah edilir 

26. Kendini tanıtan eserlere verilen isim nedir? 

Otobiyografi 

 

27. Ali Fuat Cebesoy kimdir? 

Ali Fuat Cebesoy 23 Eylül 1882’de İstanbul’da doğdu.  Mustafa Kemal 

Atatürk ile Harp Okulu yıllarında sınıf arkadaşı idi. Türkiye'nin işgali sırasında 

İzmit'ten Ankara'ya ilerleyen İngiliz birliklerine ateş açma emrini vererek şimdiki 

adı Ali Fuat Paşa tren istasyonu olan mahalde durdurması nedeniyle Türk 

Kurtuluş Savaşı'nı fiilen başlatan ilk komutan oldu ve savaş boyunca önemli 

görevler üstlendi. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği Moskova Büyükelçiliği 

görevini başarıyla yürüttü ve Türkiye'nin kuzeydoğu sınırlarını 

belirleyen Moskova Antlaşması'nı imzaladı. Milletvekili olarak başladığı siyâsî 

yaşamında Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası'nın kurucularından birisi olup sonrasında İzmir Suikastı sanığı 

olarak Orgeneral rütbesindeyken İstiklâl Mahkemeleri tarafından yargılandı. 

1931'de siyasete dönerek TBMM başkanlığı, bayındırlık bakanlığı ve 

ulaştırma bakanlığı yaptı. 1948'den itibaren siyasete Demokrat Parti'de devam 

etti. 27 Mayıs Darbesi'nden sonra Yassıada Mahkemeleri'nde yargılandı. 

28. II. Dünya Savaşı taraflarını sayınız. 

II. Dünya Savaşı, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği'nden 

oluşan Müttefik Devletler ile Almanya, Japonya ve İtalya'dan oluşan Mihver 

Devletler arasında gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939'da başlayıp 2 

Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir. 
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29. 21 haziranda geçekleşen coğrafi olaylar nelerdir? 

21 Haziran Yaz Gündönümü'nde yılın en uzun günü yaşanmaktadır. 

 Güneş ışınları, Yengeç Dönencesi'ne dik bir şekilde gelir ve Kuzey 

Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik şekilde gelmektedir. 

 21 Haziran tarihinden sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, 

Güney Yarımküre'de ise gündüzler uzamaya başlamaktadır. 

30. Mondros Ateşkes Antlaşması nedir? 

I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 

imzalanan mütareke belgesidir. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf 

Bey tarafından, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon 

zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. 

31. Jandarma kriminal nedir? 

Türkiye genelinde kurulan Jandarma Kriminal Sistemi; uzmanlık alanlarına 

giren konularla ilgili idari soruşturma veya adli soruşturma ve kovuşturmalarda 

elde edilen ve usulüne uygun olarak gönderilen bulguları, bilimsel 

yöntemlerle  inceleyerek adlî ve idari makamlara yardımcı olmak maksadıyla, 

Jandarma Genel Komutanlığı karargahından İlçe Jandarma Komutanlığı seviyesine 

kadar kurulmuştur.  

32. Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık deyimini açıklayınız. 

Sakıncalı oluşları eşit olan iki karşıt davranıştan birine karar verememe 

zorunluluğunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir. 

33. Can çıkar huy çıkmaz atasözünü açıklayınız. 

İnsan kişiliğinin bir parçası olan huy, kişiliğin oluşumu sırasında 

ortaya çıkar. Huy, ölünceye kadar da sürüp gider. Huyun değiştirilmesi hemen 

hemen olanaksızdır. 
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34. Kasr-ı Şirin Antlaşması nedir? 

Kasr-ı Şirin Antlaşması, IV. Murat'ın Bağdat Seferi sonucunda 14 yıldır 

Safevilerin elinde bulunan Bağdat'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî 

Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşını 

sona erdiren ve bugünkü Türkiye-İran sınırını belirleyen barış antlaşmasıdır. 

35. Geçtiğimiz yıl ülkemizde çıkan orman yangınları hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Ormanlar ülkemizin geleceğidir. Oksijen ve yaşam kaynağıdır. Geçtiğimiz 

yaşanılan orman yangınlarında terör örgütü tarafından kundaklama ile çıktığı 

söylenmekte. Pkk yaşayan tüm varlıklara düşmanlık besleyen insan hayvan canlı 

ayırt etmeyen bir terör örgütü. Geçen sene yaşanılan yangınlar gerçekten içimizi 

yaktı. Ülke olarak seferber olduk ve söndürdük.  

36. Halifeliğin kaldırılmasının sebep ve sonuçları nelerdir? 

Halifeliğin Kaldırılmasının Sebepleri (3 Mart 1924) 

 Saltanatın kaldırılması ve Sultan Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra, 

TBMM’nin halifeliğe getirdiği Abdülmecit’in bir padişah gibi davranması 

Eski rejim taraftarlarının da Abdülmecit’in çevresinde toplanmaya 

başlamaları 

 Halifelik kurumu var olduğu sürece cumhuriyet rejiminin tehlikede olması 

 Halifeliğin yapılacak inkılaplar 

 Laik düzene geçiş için engel oluşturması 

 TBMM'de yapılan görüşmeler sonunda 3 Mart 1924 de halifeliğin 

kaldırılması kabul edildi. 

Halifeliğin Kaldırılmasının Sonuçları 

 Laik düzene geçişte önemli bir aşama gerçekleştirildi. 

 Yapılacak inkılapların önü açıldı. 
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 Devletin rejimi konusunda tartışmalara  yol açabilecek bir kurum ortadan 

kaldırıldı. 

 Osmanlı hanedanı üyeleridahil, 150 kişi ülke dışına çıkarıldı. Hanedan 

üyelerinin ülke dışına çıkarılma nedeni, ileride saltanat ve halifelik 

iddiasında bulunmalarını engellemekti. Halifeliğin kaldırılması ile birlikte, 

Şer’iye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) de kaldırıldı; yerine, din işlerini 

yürütmek için Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri Başkanlığı kuruldu. 

 Vakıf işlerini yürütmek için de Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. 

 Tevhidi tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) kabul edildi. 

 

37. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası nedir? 

Türkiye İş Bankası 26 Ağustos 1924 

38. Batı Avrupa ülkelerini ve başkentlerini sayınız. 

  Avusturya-Viyana 

  Belçika-Brüksel 

  Fransa-Paris 

  Almanya-Berlin 

  Lihtenştayn-Vaduz 

  Lüksemburg-Lüksemburg 

  Monako-Monako-Ville 

  Hollanda-Amsterdam 

  İsviçre-Bern 
 

39. Lozan Antlaşmasını anlatınız. 

Lozan antlaşması, Kurtuluş savaşındaki zaferimizden sonra 24 Temmuz 

1923 tarihinde TBMM ile Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, 

Portekiz, Belçika, Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya temsilcileri arasında 

imzalanan bir barış antlaşmasıdır.  

Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bugünkü sınırlar çizildi. Kapitülasyonlar 

kaldırıldı. Ekonomik, siyasi, adli, hukuki bağımsızlığımız antlaşması 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lihten%C5%9Ftayn
https://tr.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCksemburg
https://tr.wikipedia.org/wiki/Monako
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
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Lozan sayesinde sağlandı. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması 

olarak kabul edildi. 

40. Seküler devlet nedir? Türkiye seküler devlet midir? 

Seküler devlet ya da laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli 

bir dine göre şekillendirilmediği devlettir.  

Türkiye seküler bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ikinci 

maddesinde devletin laik olduğu açıkça tanımlanmaktadır. 

41. Büyük taarruzun önemi nedir? 

Türk ordusunun işgalci Yunan ordusuna karşı 26 Ağustos-9 Eylül 1922 

arasında gerçekleştirdiği genel taarruza Büyük Taarruz denir. Dumlupınar 

Meydan Muharebesi ise bu taarruz sırasında 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen ve 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen meydan savaşıdır. 

Büyük Taarruz ve bu taarruzu taçlandıran Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını ve zirvesini teşkil etti.  Yunan 

ordusu mağlup oldu ve uzun süre toparlanamayacak şekilde imha edildi.  

42. Osmanlı Devleti’nde azınlıklara ve Müslümanlara aynı hakların 

verilmesi hangi fermanla oldu? 

Islahat Fermanı 

43. Osmanlı Devleti’nin son padişahı kimdir? 

Sultan Vahdettin 

44. Osmanlı Devleti’ne halifelik nasıl ve hangi padişah döneminde 

geçti? 

16. yüzyılın başlarında, 1517 yılında, Osmanlı Devleti padişahı Yavuz              

Sultan Selim'in Mısır'ı fethedip Memlûk Devleti'ne son vermesiyle 
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birlikte halifelik makamı İstanbul'a, Osmanlı Hanedanı'na geçmiştir ve dört asır 

aradan sonra, 3 Mart 1924 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

kaldırılmıştır. 

45. Türklerin İstanbul’u alması Türk tarihinde nasıl bir önem arz 

etti? 

1. Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine yükseldi. II.Mehmet’e Fatih 

unvanı verildi. 

2. Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri başladı. 

3. İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu. 

4. Boğazlar, Osmanlı Devleti’nin kontrolüne girdi. 

5. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan ticaret yolları Osmanlı Devleti’nin 

denetimine girdi. 

6. Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Anadolu toprakları arasındaki birlik 

sağlandı. 

7. Türklerin Avrupa içlerine doğru ilerlemeleri kolaylaştı. 

46. Kanuni döneminde Fransa’ya neden kapitülasyon verildi? 

 Avrupa'da kurulmakta olan Hıristiyan birliğini bölmek 

 Coğrafi Keşifler sonrası Osmanlı sularından okyanus yollarını tercih 

eden Ticaret gemilerini Akdeniz'e geri çekmek 

 Osmanlı'nın Avrupa'da ilerlemesini hızlandırmak 

 Gümrük vergisi gelirlerini artırmak 

 Almanya'ya karşı Fransa'nın desteğini almak 

 

47. Kapitülasyonlar ne zaman kaldırıldı? 

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 
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48. Misak-ı Milli nedir? Biz şuan Misak-ı Milli sınırları içerisinde 

miyiz? 

Millî Misak (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin veya Ulusal Ant), Türk 

Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan altı maddelik bildiri. İstanbul'da 

toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul 

edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır.  

 Misak-ı Milli, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı zamandaki Osmanlı 

sınırlarını kapsamaktadır. Bu zamandaki bize ait olan topraklara göre 

Türkiye’nin milli sınırları çizilmiştir. 

 Bu milli yeminde belirlenen kararlara göre barış antlaşmasında Türkiye ’nin 

kabul edebileceği şartlar belirlenmiştir. 

 Askeri, ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan ödün verilmeyeceği belirtilmiştir. 

 Belirlenen sınırlar meclis onayından geçmiş ve alınan kararlar meclis 

tarafından uygulanmıştır. 

 Bu kararlarla birlikte halka milliyetçilik kavramı yerleşmiş ve bu kavram herkes 

için çok önemli bir konuma gelmiştir. 

 Uzun süredir egemen olan ümmetçilik anlayışının yerini ulusçuluk anlayışı 

almıştır. 

 Bu kararlarla birlikte Türk halkının hakları belirtilmiştir. 

 Yıllardır büyük bir sorun olan kapitülasyonlara Millet Meclisi ilk kez büyük ve 

sert bir tepki göstermiştir. 

 Bu kanun Mebusan Meclisi ’nde kabul edilen son kanun olmuştur. 

 Ulusal devlet anlayışının kabul edilmesi için bu kanun önemli bir etken 

olmuştur. 

 Mustafa Kemal ’den daha önce çeşitli sebeplerle alınan askerlik hakları geri iade 

edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Misak-ı Milli sınırları içerisindedir. Misak-ı Milli 

haritası şuan ki sınırlarımızdan daha geniştir. 
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49. Güneş balçıkla sıvanmaz atasözünü açıklayınız. 

Hemen hemen herkesin bildiği ve açıkça ortaya çıkmış bir durumu 

saklamaya çalışmak boşadır. Yalan ve dolanla herhangi bir durumu kolay kolay 

saklayamazsın. 

50. Sarımsağı gelin yapmışlar 40 gün kokusu çıkmış atasözünü 

açıklayınız. 

Bir topluluğun veya grubun içine giren kötü huylu kimselerin ilk başta kötü 

oldukları anlaşılmaz. Bir grup iyi insan arasındaki kötü insanı bulmak ve onun 

foyasını ortaya çıkarmak için zamana ihtiyaç vardır. 

51. Akşam kon sabah göç atasözünü açıklayınız. 

Yolculuk sırasında akşam olduğunda ulaşılan yerde kalınmalı; sabah olunca 

yola devam edilmelidir. İnsanlarımızın belirli bir düzeni vardır. Akşamları iş 

yapılmaz, geceler uyumak içindir. Gündüzler ise çalışmak için yola çıkacak olan kişi 

için ise yola koyulma vaktidir. 

52. Saltanat nedir? 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan yönetim şekline verilen addır. 

Yönetim şekli Osmanlı Hanedanı mensubu padişahın görünüşte mutlak egemen 

olmasına dayalıdır.  

53. Tanzimat fermanı nedir? 

Türk  tarihinde Batılılaşmanın ilk somut adımıdır. 3 Kasım 1839'da Sultan 

Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşid Paşa tarafından 

okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı 

Şerifi (Padişah Yazısı), Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı 

Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi 

gerektiğini söylemiştir. Fransız İhtilâli ile Osmanlı ülkesinde aydın kişiler ve yeni 

fikirler oluşmaya başlamıştır. Özellikle meşrutî yönetim yanlısı aydınların 
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baskıları, yapılan ıslahatların kalıcı olması fikri ve Fransız İhtilâli ile ülkeye giren 

milliyetçilik fikirlerinin olumsuz etkilerinden kurtulmak amacı ile 3 Kasım 1839 

tarihinde Gülhane Parkı'nda ilan edilmiştir. 

54. Islahat fermanı nedir? 

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan 

kurtarılması amacıyla; siyasi kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması 

konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid 

zamanında yayımlanan fermandır. Tanzimat Dönemi'nin önde gelen devlet 

adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa 

devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 

İlan edilme sebebi, Tanzimat Fermanı ile benzerlik gösterir. Bu ferman da 

Avrupalı devletlerin desteğini almak ve Kırım Savaşı'nı sona erdirecek Paris 

Antlaşması'nda kazanımlar elde etmek amacıyla ilan edilmiştir. 

1856 Islahat Fermanı, Osmanlı tebâası içerisinde gayrimüslimlere yönelik 

birtakım hakların verilmesini içermektedir. Avrupalı devletlerin Fransız 

İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımlarından etkilenerek Balkanlar'da 

isyanlar çıkarmakta olan gayrimüslim azınlıkları ülkeye bağlamayı 

amaçlamaktadır ve dolayısıyla amaçlanan hedeflerden biri de Avrupalı devletlerin 

bunları bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemektir. 

Ferman, bir Osmanlı toplumu oluşturmayı amaçlar. Irk, dil, din vb. ayrımı 

yapmaksızın bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar ki 19. yüzyılda devletin kötü 

gidişâtını durdurmak amacıyla ortaya çıkan fikir 

akımlarından Osmanlıcılık kapsamındadır. 

55. Osmanlı Devleti’nde kardeş katlini kaldıran padişah kimdir? 

I.Ahmet 
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56. İttihat ve terakki Cemiyeti’nin kurucuları kimlerdir? 

(1889-1902). Jön Türk hareketinin değişik muhalefet unsurlarını uzun süre çatısı 

altında barındıran bu örgütün temelleri, 2 Haziran 1889 tarihinde dört Mekteb-i 

Tıbbiyye-i Şâhâne öğrencisi tarafından atıldı. İbrâhim Temo’nun öncülüğünde Abdullah 

Cevdet, İshak Sükûtî ve Mehmed Reşid, İttihâd-ı Osmânî adında bir cemiyetin kurulması 

için görüş birliğine vardılar ve daha sonra bu okul ve diğer Osmanlı eğitim 

müesseselerindeki çok sayıda öğrencinin katılımıyla örgütün üye adedini hızla 

arttırdılar. 

57. İstiklal madalyası alan ilk şehrimiz hangisidir? 

Kahramanmaraş 

58. Atatürk’ün fikir babası kimdir? 

Ziya Gökalp 

59. Türkiye’yi etkileyen iklimler nelerdir? 

Türkiye'de genel olarak üç ana iklim tipi görülür. Bunlar Karadeniz, Akdeniz 

ve Karasal iklimdir. 

60. Türkiye’yi etkileyen rüzgarlar nelerdir? Bir tanesini açıklayınız? 

Türkiye'de görülen yerel rüzgârlar, yıldız, poyraz, gün doğusu, keşişleme, 

kıble, lodos, gün batısı ve karayeldir. 

Poyraz 

Kuzeydoğudan esen bir rüzgâr çeşidi. Kışın kar ve soğuk getirir. Deniz hafif 

çalkantılı ve dalga üstünde beyaz köpükler olur. 

61. Rusya-Ukrayna savaşının nedeni nedir? 

Ukrayna’nın Amerika ve Avrupa’ya yakınlaşması, Avrupa Birliğine ve 

NATO’ya girmeye çalışmasıdır. Rusya Ukrayna’nın bu yaklaşımını kendisine tehdit 

olarak algılamış ve sınırlarının NATO tarafından çevrildiğini iddia etmektedir. 
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62. Ülkemizde bulunan antik turistik yerlerden üç tanesini sayınız. 

Alacahöyük-Çorum 

Ani Ören Yeri-Kars 

Aspendos Antik Kenti- Antalya 

 

63. Peribacaları nerededir ve nasıl oluşmuştur? 

Nevşehir-Kapadokya 

Peri bacası, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan, 

vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya 

oluşumudur. Peri bacalarının gövdeleri genellikle yumuşak minerallerden ve 

tepesi sert, daha zor aşınan kayadan oluşur. Gövdeleri genellikle konik şekle 

sahiptir. 

64. Hocalı soykırımı nedir?  

Hocalı Soykırımı, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın 

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycan Türklerinin  

Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde soykırımı uğraması olayıdır. 

Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 

Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak 

kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber 

alınamadı. 

65. Karabağ savaşı nedir? 

Birinci ve ikinci Karabağ savaşları olarak ele almak daha doğru olacaktır.  

Birinci Karabağ Savaşı  Sovyetler Birliği'nin  dağılmasından 

sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaya dönüşen Şubat 1988-Mayıs 

1994 tarihleri arasında süren savaştır. Hocalı Soykırımı bu savaşta 

gerçekleştirilmiştir. 
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İkinci Karabağ Savaşı, 

27 Eylül 2020 ile Azerbaycan ve Ermenistan destekli Dağlık Karabağ 

Cumhuriyeti birbirlerini yerleşim bölgelerine füze ve hava saldırıları yapmakla 

suçladı.Azerbaycan, Ermeni tarafının saldırdığını ve buna karşılık Azerbaycan'ın 

karşı saldırı başlattığını söyledi.  Azerbaycan'ın, 8 Ekim 2020'de, Dağlık Karabağ 

Cumhuriyeti'nin de facto başkenti Hankendi'ye 15 kilometre uzaklıkta olan Şuşa'yı 

ele geçirmesinin ardından, 9 Kasım 2020'de Rusya'nın aracılığıyla internet 

üzerinden barış anlaşması yapıldı. Azerbaycan barış anlaşmasıyla savaş esnasında 

ele geçirdiği bölgeleri ve Dağlık Karabağ çevresinde Ermenistan tarafından işgal 

edilmiş Azerbaycan topraklarını geri aldı. 

66. Atatürk’ün kitaplarının ismi nedir?  

1- Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih 

2- Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908) 

3- Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909) 

4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911) 

5- Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912) 

6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918) 

7- Nutuk (1927) 

8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) 

(1930) 

9- Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937) 

67. Milli Edebiyat dönemi yazarları kimlerdir? 

 Ömer SEYFETTİN. (1884-1920) 

 Ziya GÖKALP. (1876-1924) 

 Mehmet Emin YURDAKUL. (1869-1944) 

 Halide Edip ADIVAR. (1884-1964) 

 Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ (1890-1966) 

 Refik Halit KARAY. (1888-1965) 
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68. Kast sistemi nedir? 

Kast Sistemi, klasik örneği Hindistan'da görülen ve doğum temelinde ortaya 

çıkan sosyal tabakalaşma sistemine verilen isimdir. Kast sisteminde, kişinin içine 

doğduğu kast, gelecekteki yaşamını belirler. Kişilerin başka bir kasta geçmeleri 

mümkün değildir. Kastlar arasındaki farklılıklar keskin ve belirgindir. 

69. Herkes ektiğini biçer atasözünü açıklayınız. 

      “Ne şekilde davranırsan, o şekilde karşılık görürsün” manasına gelen bir söz 

70. Cumhuriyet kuruluş dönemi sağlık işlemlerinin işleyişi için 

çıkarılan kanunun ismi nedir? 

Bu dönemde çıkarılan kanunlar arasında, 1928'de çıkarılan 1219 sayılı 

Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 1930 

yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu önemli bir yer 

tutmaktadır. Bu kanunların birçok maddesi zaman içinde değişmiş olmakla 

beraber günümüzde halen yürürlüktedir. 

71. Kolluk kuvvetleri nelerdir? 

Adli kolluk ve İdari kolluk kavramını göz önüne aldığımız takdirde 

Türkiye'de 4 dört adet kolluk kuvveti bulunur. Bunlar Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü dır. 

72. Türkiye’nin Suriye’de yaptığı operasyonlar hangileridir? 

 Şah Fırat Operasyonu (2015) 

 Fırat Kalkanı Harekatı (2017) 

 Zeytin Dalı Harekatı  (2018) 

 Barış Pınarı Harekatı (2019) 

 Barış Kalkanı Harekatı (2020) 
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73. Kuruluşta Atatürk’ün Avrupa’da aldığı kanunlar hangileridir? 

1) Türk Medeni Kanunu: 17 Şubat 1926’da kabul edilen bu Kanun, İsviçre 

Medeni Kanunu’ndan alınmış ve 22 Nisan 1926’da Medeni Kanunun devamı 

niteliğindeki Borçlar Kanunu çıkarılmıştır.  

2) Türk Ceza Kanunu: 1 Mart 1926’da TBMM’de kabul edilen ve 1 Temmuz 

1926’da yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu,  İtalyan Ceza Kanunu temel 

alınarak hazırlanmıştır. 

3)Ticaret Kanunu: 4 Ekim 1926’da kabul edilen kanun Alman Ticaret 

Kanunundan etkilenerek hazırlanmıştır. Bu kanunla Ticaret Hukuku 

alanında sigorta, faiz, ipotek gibi çok önemli kurumlar da Türk Hukukuna 

girmiştir. Deniz Ticaret Kanunu ise, yine Alman Hukukundan etkilenerek 

hazırlanmış ve 13 Mayıs 1929’da kabul edilmiştir.  

44) Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu: Bu kanun, İsviçre’nin Neuchatel 

Kantonundan alınmış ve 18 Haziran 1926’da TBMM’de kabul edilmiştir. 

5) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: 20Ağustos 1929’da yürürlüğe giren bu 

kanun  Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu örnek alınarak 

hazırlanmıştır. 

6) İcra ve İflas Kanunu: Bu kanun, İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu’ndan 

esinlenerek hazırlanış ve 4 Eylül 1929’da yürürlüğe girmiştir. 

74. Milli Mücadele Dönemindeki kadın kahramanlarımız kimlerdir? 

 Çete Emir Ayşe, 

 Gördesli Makbule, 

 Hafız Selman İzbeli, 

 Halide Onbaşı, 

 Halime Çavuş, 
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 Kara Fatma, 

 Nezahat Onbaşı, 

 Şerife Bacı, 

 Tayyar Rahmiye., 

75. Trablusgarp savaşının nedenleri nelerdir? 

Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya Krallığı 

arasında yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı ve ilk savaşı olan 

Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika'daki son toprağını da 

kaybetmiştir. Trablusgarp Savaşı'nın ardından Mustafa Kemal Atatürk, binbaşılığa 

yükselmiştir. 

 İtalya İmparatorluğu'nun ham madde ve Pazar arayışına girmesi, 

 Trablusgarp'ın konumu itibariyle İtalya'ya yakın bulunması, 

 İtalya'nın Trablusgarp'ın geri bırakıldığını ve Hristiyanlara kötü 

davranıldığını iddia etmesi, 

 Diğer büyük devletlerin İtalya'ya verdiği destek, 

 Osmanlı Devleti'nin bölge ile kara bağlantısının olmaması, 

 Kara ile bağlantının bulunmayan bölgede donanmanın yetersiz kalması 

 

76. Devlet nedir, özellikleri nelerdir? Devlet olunması için neler 

gereklidir? 

Devlet, toplumların siyasal örgüt biçimidir. Devlet, ayrıca bu devlet 

örgütlerinin de tümünü ifade eder. Başka bir anlatımla devlet en büyük tüzel 

kişiliktir. Devlet, bir toprak parçası üzerinde ve toprağa bağlı olarak siyasal örgütlü 

bir ulusun veya uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık şeklinde tarif edilir. 

Genellikle devletin varlığı için devleti kuran ulusun bireyleri arasında 

kültürel bir birlik şart kabul edilir. Fakat sadece kültürel birlik şartı devletin 

yaşaması ve sürdürülebilirliği için yeterli olmaz. 
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Bir devletten bahsedilebilmesi için hangi unsurların var olması gerekir? 

Devletin unsurları nelerdir? Devlet kavramının tanımına bakıldığında aslında 

devletin olmazsa olmaz bazı unsurlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Devletin 

unsurlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Devletin her şeyden önce bir ülkesinin olması gerekir. Yani devlet meşru ve 

devletler topluluğunca da kabul edilmiş bir toprak parçası üzerinde varlığını 

sürdürebilir. 

Devletin diğer unsuru ise millet, ulus, halk gibi kavramlarla ifade edilen " 

insan topluluğu" dur. Fakat her insan bir devletin vatandaşı kabul edilemez. 

Örneğin, kısa bir süreliğine ülkede bulunan yabancı ülke vatandaşı olan turist 

hukuken o devletin vatandaşı değildir. Bu ikinci unsur; devlete vatandaşlık bağı ile 

bağlı insanları tanımlamaktadır. 

Devletin üçüncü ve zorunlu unsuru " egemenlik" tir. Bağımsız olmayan bir 

devlet, devlet kabul edilemez. Uluslararası devlet topluluğunca da hukuken 

tanınmaz. 

Devlet kavramını daha yakından irdelendiğinde bazı özelliklerinin olduğu 

görülür. Şöyle tanımlanabilir esasında: devlet bir yapıdır. Güncel olarak idare 

edilebilmesi için de her devletin ayrıca bir hükumeti olmalıdır. Devletin başlıca 

özellikleri şunlardır: 

Devletten bahsedebilmek için devletin bir toprak bütünlüğüne sahip olması 

gerekir. Yani sınırları belirli, diğer devletler topluluğunca da kabul edilmiş bu 

sınırlar içerisinde yaşayan devletin vatandaşların sağlanması devletin görevidir. 

Devlet, bu sınırlar içerisinde yurttaşların can güvenliğini sağlar. Devletin sınırlarını 

koruyarak da dış güvenliğini sağlamak görevi bulunmaktadır. 

Devlet, vatandaşları arasında eşitliği sağlamakla yükümlüdür. Bunun için de 

devletin Anayasasına ve yasalara uyulmasını sağlamakla görevlidir. 
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Devlet, kendisi de yasalarla bağlıdır ve tüm yurttaşların da yasalarla bağlı 

kalmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Her bir devletin bu görevlerini fiilen yerine getirmek yani yürütmekle 

yükümlü bir hükumet biçimi yani rejimi vardır. Bu rejim monarşi de olabilir 

diktatörlük de olabilir. Örneğin; Almanya Devletinin yönetim biçimi cumhuriyettir. 

Bu yönetim şekli cumhuriyet de olabilir. 

Devlet, var olan hukuk sistemi ile yurttaşların hak ve özgürlüklerini tanımlar 

ve uygular. Devletin yönetimine seçilerek gelmiş bulunan hükumetin ise o devlette 

yaşayan ulusun hakkını koruması ve yurttaşların haklarını arayacakları ve 

koruyacakları mekanizmaları çalıştırması yükümlülüğü vardır. 

77. Çölleşmeyi nasıl önleyebiliriz? 

 Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması 

 Bilimsel ölçütlere göre arazi kullanım planlarının yapılması 

 Çölleşme ile mücadelede yerel halkın sürece dâhil edilmesi 

 Su kaynaklarının korunması 

 Bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması 

 Bölge şartlarına uygun tarım ürünlerinin tercih edilmesi 

 Aşırı ve yanlış sulamanın önüne geçilerek damla sulama gibi 

yöntemlerin tercih edilmesi 

 Mera ve otlakların aşırı otlatmaya karşı korunması 

 

78. Armut dalı dibine düşermiş atasözünü açıklayınız. 

Kişiyi dünyaya getiren ve yetiştiren ebeveynleri kimse çocuk da onlar gibi 

olur" anlamında kullanılır. Bu atasözünün kullanılma sebebi şudur; armut 

büyüdüğü, yeşerdiği ağacın dalından kopup dibine düşer, yuvarlanıp gitse bile 

doğduğu yerden fazla uzaklaşamaz. Çocuk da aynı şekilde ailesinin tesirinden ve 

özünden kurtulamaz. Hem fiziksel olarak hem de davranış, karakter ve benzeri 
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özellikler olarak ailesine benzer. Bunda hem kalıtımın hem de yetiştirmenin etkisi 

vardır. 

79. Ateşten gömlek romanını kim yazdı? 

   Halide Edip Adıvar 

 

80. Ak gün ağartır, kara gün karartır atasözü ne demektir? 

Mutlu bir yaşama tarzı, insanları daha dinç ve hayatta iyimser kılar. Üzüntülü 

yaşayış ise yıpratır, düşüncelere sokar ve karamsar olmasına neden olur. Ne olursa 

olsun mutlu olmaya çalışmalı, yaşadığımız her olayın kötü yanlarını değil iyi 

yanlarını görerek düşünmeliyiz. Bu şekilde çok daha sağlıklı kalabilir, çok daha iyi 

şeyler yapabilmek için mutlu olabiliriz. 

81. Milli mücadeleye zararlı cemiyetleri sayınız. 

 Mavri Mira (Kara Baht) Cemiyeti 

 Pontus Rum Cemiyeti 

 Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri 

 Kürt Tealî Cemiyeti 

 Tealî İslâm Cemiyeti 

 Wilson Prensipleri Cemiyeti 

 Alyans İsrailit Cemiyeti 

 Etnik-i Eterya Cemiyeti: 

 

82. Anayasa nedir? 

Anayasa, ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin 

içeriğinde belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal 

sözleşmelerdir. Hans Kelsen'in normlar hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki 

kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve yapı anayasaya aykırı 

olamaz. 
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83. Saltanat neden kaldırıldı? 

Saltanat 1 Kasım 1922 yılında kaldırılmıştır. 

Saltanatın kaldırılması gerektiği düşüncesi yeni Türk devletinin her zaman 

gündeminde olmuştur. Saltanatın sahip olduğu özellikler milli iradeye ters düştüğü için 

bu yönetim biçimiyle devam etmek doğru olmazdı. Birçok neden ortaya çıkınca 

saltanatın kaldırılması zorunlu hale gelmiştir. 

1- Saltanatın ulusal hakimiyet ile zıt olması. 

2- Padişahın ve İstanbul Hükümeti'nin milli direnişe karşı olması. 

3- Ülkede bulunan iki yönetimin fikirlerinin birbiriyle bağdaşmaması. 

4- TBMM Hükümeti'nin, İtilaf devletlerine karşı kesin bir zafer elde etmesi. 

84. Olimpiyat halkaları neyi ifade eder? 

Olimpiyat Halkaları, 5 kıtayı temsilen ilk kez 1920 Olimpiyatları'nda 

kullanıldı. Mavi halka Avrupa'yı, sarı halka Asya'yı, siyah halka Afrika'yı, 

yeşil halka Avustralya'yı, kırmızı halka da Amerika'yı temsil eder. 

85. Atatürk’ün Selanik Askeri Rüştiyesinden sonra okuduğu okul 

hangisidir? 

Mustafa Kemal, Selânik Askerî Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra 1896 yılında 

Manastır Askerî İdadisi'ne girdi. 

86. Marmara Bölgesi’ndeki büyükşehirleri sayınız. 

 İstanbul 

 Kocaeli 

 Bursa 

 Sakarya  

 Balıkesir 

 Tekirdağ 
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87. Anayasamızın ilk maddesi nedir? 

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

88. Kore savaşına ilk yardımı hangi ülke göndermiştir? 

25 Haziran 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etti ve sınır hattı 

boyunca çatışmalar yaşandı. ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler, 

Güney Kore'ye desteğe gelen ilk kuvvet oldu 

89. İl ve ilçenin en büyük mülki idare amiri kimlerdir? 

  Vali-kaymakam 

90. Alüvyon toprak nedir örnek veriniz? 

Alüvyon ya da lığ, akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl taşı gibi kütle 

parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle 

meydana gelen tortulardır. Alüvyonlar, geniş vadilerin birçoğunda tabanda geniş 

yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak, alüvyon ovalarını teşkil ederler. 

Ülkemizde pek çok yerde alüvyal topraklar görülmektedir. Özellikle alüvyal 

topraklar iç kesimlerde görülür. Erzurum, Erzincan, Muş, Erbaa, Niksar ve Konya 

ovaları alüvyal toprakların geniş olarak kapladıkları alanlardır 

91. Pandemi nedir? 

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok 

geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. 

92. Ekvatoral bölgede yağış alan orman tipi nedir? 

Tropikal yağmur ormanı iklimi olarak bilinen ekvatoral iklim, ekvator çizgisi 

boyunca uzanan ülkelerde görülür. Ekvatoral iklime sahip bölgelerde tropikal 

yağmur ormanları görülür.   

Ekvatarol iklimin görüldüğü yerler; Kamerun, Kenya, Komorlar Birliği, 

Madagaskar, Uganda, Belize, Kosta Rika, Domonik Cumhuriyeti, Guatemala, 

Honduras, Jamaika, Nikaragua, Panama, ABD, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, 
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Ekvador , Fransız Guyanası, Guyana, Surinam, Venezuela, Endonezya, Brunei , 

Japonya, Malezya, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland , Avustralya, Papua Yeni 

Gine, Fiji, Samoa, Solomon Adaları ve Vanuatu ülkeleridir. 

93. İç Anadolu Bölgesi’ndeki büyük şehirleri sayınız. 

 Ankara 

 Konya 

 Kayseri 

 Eskişehir 

94. Atatürk inkılaplarının amacı nedir? 

Atatürk ilkelerinin amacı, Türk milletinin birlik, beraberlik içinde onurlu ve 

mutlu bir hayat sürmesini sağlamaktır. Bağımsız ve güçlü bir Türkiye, ulaşılmak 

istenen başlıca hedeftir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi, güçlenmesi ve sonsuza 

kadar bağımsız yaşaması varılmak istenen nihaî sonuçtur. 

Atatürk'e göre "inkılâp milletin esenliği için halk adına yapıldı". "Yaptığımız 

ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen 

modern ve bütün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna 

getirmektir". 

95. Kardak olayını açıklayınız. 

Kardak Krizi Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat isimli 

Türk bandıralı kargo gemisinin Kardak Kayalıkları'nda karaya oturması sonucu 

Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında çıkan anlaşmazlık sonucu patlayan 

diplomatik ve askeri krizdir. 

96. Mübadele nedir? 

Mübadele etmek değişmek ve değiş tokuş etmek anlamına gelmektedir. Yani 

bir konu, bir madde ya da bir unsur ile alakalı olarak elde bulunan ile karşıdakinin 

elinde bulunanları değişmek anlamına gelmektedir. Mübadele kelimesi de Osmanlı 

Devleti zamanında kullanılan bir ifadedir 
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Türkiye-Yunanistan nüfus mübâdelesi, 1923 yılında Lozan Barış 

Antlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye Cumhuriyeti ve 

Yunanistan Krallığı'nın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine tehcir ve 

zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göçe tabi tutulan kişilere ise mübâdil 

denir 

97. Milliyetçilik nedir? 

Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk 

İlkeleri'nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını 

kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir 

vatanperverlik anlayışıdır. 

Milliyetçilik, ulusçuluk ya da nasyonalizm, kendilerini birleştiren dil, tarih 

veya kültürbağlarından bir üstyapı oluşturabilmiş sosyal birikimlerin adı olan 

millet veya ulus olarak tanımlanan bir topluluğun yaşama ve ilerleme ülküsünün 

toplumların ve insanlığın gelişmesini sağladığına inanan görüştür. 

98. Yer demir gök bakır deyimi ne demektir? 

Yer demir gök bakır deyiminin anlamı:“Hiçbir yerden yardım alma umudu 

kalmadı, bütün kapılar kapalı, yardım imkânları ortadan kalktı, kime baş vurdumsa 

elim boş döndüm” anlamında çaresizliği anlatmak için kullanılır. 

99. Demir tavında dövülür atasözü ne demektir? 

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "Demir tavında 

dövülür" atasözü; "bir işin yapılmasının uygun bir zamanı vardır, o zamanı 

kaçırmamak, onu iyi değerlendirmek gerekir" anlamında söylenir. 

100. Demokrasi nedir? 

Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın 

özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne 

olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi. 
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101. Bozkurt ve Ergenekon destanları hangi devlete aittir? 

Göktürkler 

102. Akdeniz Bölgesi’ndeki büyükşehirleri sayınız. 

 Antalya 

 Mersin  

 Adana 

 Hatay 

 Kahramanmaraş 

103. Ege Bölgesi’ndeki büyükşehirleri sayınız. 

 İzmir 

 Manisa 

 Aydın 

 Muğla 

 Denizli 

 

104. Delta ovası nedir örnek veriniz. 

Delta ovası, akarsuların taşıdığı malzemeleri denizin iç kısmında biriktirmesi ve 

zamanla bu maddelerin düzlükler haline gelmesi sonucunda oluşan 

ovalardır. Delta ovalarının oluşabilmesi için akıntının olmaması gerekir. 

Gediz nehrinin ağzında oluşan delta ovasına Menemen Delta Ovası denir. 

Küçük menderes nehrinin ağzında oluşan delta ovasına Selçuk Delta Ovası denir. 

Büyük menderes nehrinin ağzında oluşan delta ovasına Balat Delta Ovası denir. 

Çukurova delta ovası, Türkiye'nin en büyük delta ovasıdır. 

105. İnsanın ağzı torba değil  ki büzesin deyimini açıklayınız. 

Dedikoduya elverişli bir durum ortaya çıktığında Halk bunu çeşitli 

yorumlarla genişletir. Alabildiğine dedikodu yapar. 

 



 

33 
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. 

www.ankaraparkur.com 

106. Acı, acıyı söker sözünü açıklayınız. 

Bazen bir acıyı yenebilmek için başka bir acı yaşamak gerekir. Diğer bir 

deyişle acıyı unutabilmek için bir başka acı göğüslenmelidir. Böylece 

sorunların üstesinden gelmek ve pek çok farklı alanda yeniden başarıya 

ulaşmak mümkün olur. 

107. Türkiye’deki hakim rüzgarlar hangileridir? 

Ülkemizde her mevsim, etkili olan rüzgarlar vardır. Örneğin yaz aylarında 

kuzeyli rüzgarlar etkin olmaktayken kış aylarında şiddetli güney rüzgarlarına 

dikkat etmek gerekir. Ülkemizde kuzey yönlerden, poyraz, yıldız ve 

karayel rüzgarları eser. Güney yönlerden ise, imbat, keşişleme ve 

lodos rüzgarları etkilidir. 

108. 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah kimdir? 

Yavuz Sultan Selim 

109. Kuluçka merkezi nedir? 

İncubator, yani dilimizdeki karşılığıyla kuluçka merkezleri, girişimcilere 

fikirlerini hayata geçirmek ve onları geliştirmek için maddi ve manevi destek 

sağlayan iş geliştirme merkezleridir. 

110. İslamiyet sonrası ortaya çıkan edebi eserler nelerdir? 

Talas savaşından sonra Türkler kabileler halinde Müslüman olmaya 

başlamıştır. Karahan Devletinin hükümdarı Saltuk Buğra Han zamanında İslamiyet 

resmi din olarak kabul edilmiştir. (942) Bu tarihten sonra İslam'a dair eserler 

verilmeye başlanmıştır. 

Türkler, İslamiyeti IX. ve X. yüzyıllarda kabul etmeye başlamışlardır. XI. 

yüzyılın başlarında da İslamlığın etkisinde ilk edebi ürünler verilmiştir. İşte XI. 

yüzyıldan başlayıp XIX. yüzyılın ortalarına kadar süren bu dönem "İslamiyet 

Etkisindeki Türk Edebiyatı" başlığı altında incelenmekte. 
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Geçiş Dönemi Yapıtlarının Genel Özellikleri: 

 Arapça ve Farsça etkili olmuştur. 

 Arap nazım biçimleri kullanılmıştır. 

 Aruz ölçüsü edebiyatımıza girmiştir. 

 Hakaniye Lehçesi kullanılmıştır. 

Bu geçiş dönemine ait en önemli eserler şunlardır: 

a) Divan-ı Lügat' it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) (1072-1074) 

 Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. 

 Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. 

 1074 yılında bitirildiği düşünülüyor. 

 Türkçenin ilk sözlüğüdür. 

 Türklere ait gelenek göreneklerden tarihten folklordan bahsettiği için bir 

ansiklopedi özelliği taşımaktadır. 

 Kitapta 7500 kelimenin Arapça karşılığı verilmiş olup ayrıca halk 

şiirleri, atasözleri, deyimler kullanılmıştır. 

 Ebu' l Kasım' a sunulmuştur. 

 Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. 

b) Kutatgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) (1069- 1070) 

 1069-1070 tarihlerinde Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. 

Türk edebiyatının ilk siyasetnamesidir. 

 Öğretici bir nitelik taşımaktadır. 

 Tapgaç Buğra Han'a sunulmuştur. 

 Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

 Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır. 

 6645 beyitten müteşekkildir. 

 Eserde öğütler; devlet, akıl saadet, adalet sembolleriyle verilmiştir. 

 Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. 



 

35 
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. 

www.ankaraparkur.com 

 Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk mesnevidir. 

c) Divan-ı Hikmet 

 Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. 

 İlahi aşk kavramı ilk defa bu eserde kullanılmıştır. 

 Yesevi tarikatının esasları ve dinin temel öğretileri anlatılmıştır. 

 12. yy da yazılmıştır. 

 Hece ölçüsüyle halk dili kullanılmıştır. 

 d) Atabet'ül Hakayık (Hakikatlerin Eşiği) 

 Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır. 

 12. yyda yazılmıştır. 

 Eserde ahlakın önemi ve yolları üzerinde durulmuştur. 

 Beyit ve dörtlükler bir arada kullanılmış. Dolayısıyla aruz ve hece vezni 

birlikte kullanılmıştır. 

KİTAB-I DEDE KORKUT 

 Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür. 

 Dede Korkut 12 hikâyeden oluşur. 

 Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar eserde iç içedir. 

 Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili 

özelliklerde vardır. 

 Eserde geçen "Dede Korkut" meçhul bir halk ozanıdır. 

 Hikâyelerde oğuzların çevredeki boylar ile aralarındaki savaşlar ve kendi iç 

mücadeleleri yer alır. 

 Hikâyelerin konuları; aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki 

savaştır. 

 15. yy'da kaleme alınmıştır. 

 Eserin yazarı belli değildir. 

 Nazım ile nesir iç içedir. 

 Hakaniye lehçesi kullanılmıştır. 
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111. Jandarmanın görevleri ve birimleri nelerdir? 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin 

korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin 

verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvvetidir. 

Bağlılık Durumu 

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Jandarmanın Görevleri 

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır. 

a) Mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak 

ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için 

gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış 

korunmalarını yapmak, Adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve 

nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen 

görevleri yapmak. 

b) Adli görevleri; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen 

işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek. 

c) Askeri görevleri; Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 

verilen askeri hizmetleri yerine getirmek. 

Jandarma Birimleri 

 Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK)  

 Atlı Jandarma. 

 Jandarma Asayiş Bot Komutanlıkları 

 Jandarma Köpek Timleri 

 Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri 

 Jandarma Havacılık Başkanlığı  

 Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı  

 Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi 
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112. Atatürk’ün okuduğu okullar hangileridir? 

Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, 

Selanik Askeri Rüştiyesi, Selanik Askeri İdadisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi 

113. Fatih Sultan Mehmet’in portresini satın alan kurum hangisidir? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

114. Ülkemizde doğup sınır dışına akan akarsular hangileridir? 

 Fırat (Basra Körfezi), 

 Dicle (Basra Körfezi), 

 Kura (Hazar denizine dökülür), 

 Aras (Hazar denizine dökülür) 

115. Atatürk’ün Çanakkale savaşında söylediği söz nedir? 

"Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" Mustafa Kemal 

ATATÜRK  

116. 2022 kış olimpiyatları nerede yapıldı? 

Pekin/ÇİN 

117. 2022 Türk Dünyası kültür başkenti neresidir? 

Bursa 

118. Dağlık Karabağ sorunu nedir? 

Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık 

Karabağ ve Dağlık Karabağ'ı çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan 

topraklarındaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Bu anlaşmazlık, 27 Eylül 

2020 tarihinde Azerbaycan ordusunun Karabağ’a yaptığı operasyon ile son 

bulmaya yaklaşmıştır. 

119. Dilucu sınır kapısı neredir? 

Iğdır 
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120. Ağ protokolleri nedir? 

İletişim protokolü veya ağ protokolü, iki ya da daha fazla bilgisayar 

arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan, standart 

olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. İki sistem arasında iletişim için kullanılan 

dili, yani mesajlaşma kurallarını belirtir. 

121. IP adresi nedir? 

Basitçe ifade etmek gerekirse, bir IP adresi (İnternet Protokolü), ağ 

donanımınızın bir adresidir. Bilgisayarınızı ağınızdaki ve dünyanın her yerindeki 

diğer cihazlara bağlamanıza yardımcı olur. Bir IP adresi, sayılardan veya 

karakterlerden oluşur. 

122. İç göç nedir? 

İç göçler, bir ülke sınırları içinde yapılan göçleri kapsamaktadır. En genel 

tanımı belli bir süre kalmak amacıyla, ülke sınırı içinde bir yerden başka bir yere 

yapılan göçe, iç göç denilmektedir. 

123. Mehmet Akif Ersoy nerelidir, nereden vekil olmuştur? 

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih 

Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı 

Arnavutluk'un İpek kazasına bağlı Şuşise Köyü'nden İstanbul'a gelmiş, annesi 

Emine Cemile Hanım ise Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da 

doğmuştur. Mehmet Akif Ersoy aslen Arnavuttur. 

Mehmet Akif Ersoy, cumhuriyetimizin ilk meclisinde Burdur Milletvekili 

olarak görev yaptı. 

124. I. Balkan Savaşı’ndaki ülkeler hangileridir? 

Birinci Balkan Savaşı, 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan Krallığı, 

Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan 

oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı savaş. 
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125. Nizamülmülk kimdir? 

10 Nisan 1018- 14 Ekim 1092 

Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın 

yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi. Devlet yönetiminde hayli etkili 

olan Nizamülmülk'ün vezirliğiAlparslan ve Melikşah dönemlerine yayılmıştır. 

İsmi Nizamülmülk devletin düzeni anlamına gelir. 

126. Öfke nedir, nasıl kontrol edilir bir örnek veriniz. 

Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan 

beklentilere verilen doğal ve evrensel bir duygusal tepkidir. Öfke, kişiler arası 

ilişkilerde sorunlara, boşanmaya, çalışma yaşamında üretkenliğin, işlevselliğin 

bozulmasına, fiziksel ve ruhsal sağlıkta önemli sorunlara neden olabilmektedir. 

Öfke çok hafif bir kızgınlıktan hiddete kadar değişik yoğunlukta yaşanabilen 

bir duygudur. Öfke kontrol problemi, her yaştan çocuk, ergen ve yetişkinde görülen 

oldukça sık rastlanılan bir sorundur. Eğer kendinizi ve tepkilerinizi kontrol 

etmekte zorlanıyor, haklıyken haksız duruma düştüğünüz, pişman olduğunuz, 

ilişkilerinde problemler yaşadığınız öfke patlamaları yaşıyorsanız, öfkenizi kontrol 

etmekte sorunlar yaşıyorsunuz demektir. Öfke kontrolünde amaç, öfkeyi tamamen 

ortadan kaldırmak değil, öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilebilmesini 

sağlamaktır. Öfkenin ele alınıp, konrol edilmesinde birçok yöntem vardır: 

Öncelikli olarak, kişinin kendi düşünce ve duygularının farkına varması ve 

onları tanıması gerekir.Kontrol etmekte zorlandığınız bir öfke içsel olarak 

yaşadığınız bir çatışmanın habercisidir. Öfkelendiğiniz durumları belirleyerek, 

öfkenizin altında yatan bilindışı suçluluk, yetersizlik, değersizlik algılarınızı 

keşfetmeniz gerekir. 

Öfkelendiğinizi hissettiğiniz anda aklınızdan neler geçtiğine dikkat edin ve 

bu düşünceleri tespit edin. Yapılan aşağıdaki bilişsel çarpıtmaları içerip 
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içermediğine bakın. Çünkü öfke incelendiğinden çoğunlukla yanış yorumlama ve 

anlaşılmaların olduğu görülür. 

127. Akacak kan damarda durmaz atasözü ne demektir? 

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı; bir musibetle karşılaşmak 

veya bir zarara uğramak üzerine, ne yapılırsa yapılsın bunun önüne 

geçilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

128. Hukuk kuralları neden vardır? 

Hukuk kuralları toplum halinde yaşayan insanların birbirleriyle ve toplumla 

ilişkilerini düzenlemek üzere devletin yetkili organları tarafından konulan, 

uyulması zorunlu ve maddi müeyyideli kurallardır. Güçsüzü güçlünün ezmesini, 

kişinin bir başkasının hakkını gasp etmesini engellemek, bir arada yaşamayı ve 

huzuru sağlamak için toplumsal adaletsizliği gidermek amacıyla hukuk devletin, 

insan topluluklarının ve birlikte yaşamanın olmazsa olmazıdır. 

129. Siyasi alanda yapılan inkılaplar nelerdir? 

 Saltanatın Kaldırılması 

 Cumhuriyet’in İlanı 

 Halifeliğin Kaldırılması 

 İlk Anayasanın kabulü 

 Ankara’nın başkent olarak seçilmesi 

 Çok partili yaşama geçiş denemeleri 

 

130. Sevr Antlaşması nedir? 

Sevr Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonrasında İtilâf Devletleri ile Osmanlı 

İmparatorluğu hükûmeti arasında 10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 

3 km batısındaki Sevr banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde imzalanmış 

antlaşmadır.  
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Sevr antlaşması Osmanlı imparatorluğunun bağımsızlığına ve toprak 

kaybına neden olan bir antlaşmadır. Bu antlaşma aynı zamanda milli mücadeleyi 

başlatacağından dolayı önemli bir antlaşmadır.  

Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 

24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya 

konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir.  

131. Bilge Kral lakaplı lider kimdir? 

Aliya İzzetbegoviç, Bosnalı devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk 

cumhurbaşkanı. 

132. Hangi ilimizde hangi sınır kapısı var? Bildiğiniz 3 tanesini sayar 

mısınız? 

Dilucu Sınır Kapısı Iğdır - Aralık 
Nahcivan 

(Azerbaycan) 

Kapıkule Sınır Kapısı Edirne Bulgaristan 

Aziziye (Dereköy) Sınır Kapısı Kırklareli Bulgaristan 

Hamzabeyli Sınır Kapısı Edirne Bulgaristan 

Akyaka Sınır Kapısı Kars - Akyaka Ermenistan 

Türkgözü Sınır Kapısı Ardahan - Posof Gürcistan 

Aktaş Sınır Kapısı Ardahan - Çıldır Gürcistan 

Canbaz Demiryolu Sınır Kapısı Ardahan - Çıldır Gürcistan 

Sarp Sınır Kapısı Artvin - Hopa Gürcistan 

Habur Sınır Kapısı Şırnak - Silopi Irak 

Gürbulak Sınır Kapısı Ağrı - Doğubeyazıt İran 
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Kapıköy Sınır Kapısı Van - Özalp İran 

Esendere Sınır Kapısı 
Hakkâri - 

Yüksekova 
İran 

Cizre Sınır Kapısı Şırnak - Cizre Suriye 

Girmeli Sınır Kapısı Mardin - Nusaybin Suriye 

Şenyurt Sınır Kapısı Mardin Suriye 

Ceylanpınar Sınır Kapısı Şanlıurfa Suriye 

Akçakale Sınır Kapısı Şanlıurfa Suriye 

Mürşitpınar Sınır Kapısı Şanlıurfa Suriye 

İslâhiye Sınır Kapısı Gaziantep Suriye 

Karkamış Sınır Kapısı Gaziantep Suriye 

Çobanbey Sınır Kapısı Gaziantep Suriye 

Öncüpınar Sınır Kapısı Kilis Suriye 

Cilvegözü Sınır Kapısı Hatay Suriye 

Karbeyaz (Yiğitoğlu) Sınır 

Kapısı 
Hatay Suriye 

Yayladağı Sınır Kapısı Hatay Suriye 

İpsala Sınır Kapısı Edirne Yunanistan 

Uzunköprü Sınır Kapısı Edirne Yunanistan 

Karaağaç (Pazarkule) Sınır 

Kapısı 
Edirne 

Yunanistan 
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133. Dünya’nın en büyük mozaik müzesi nerededir? 

Hatay Arkeoloji Müzesi  

134. Kahramanlık ve yurt sevgisini belirten şiir türü hangisidir? 

Epik şiir 

 

135. II. İnönü Savaşı’nın nedenleri nelerdir? 

 Bu savaşın meydana gelmesinin nedeni  Yunanistan'ın 1. İnönü 

savaşının kaybetmesinin ardından Türklerden intikam almak istemesidir. Bunun 

yanında Türk ordusunun güçlenmesini ve taarruz gücü kazanmasını 

istemiyorlardır. Ayrıca Yunanlılar Sevr Antlaşmasını Türklere kabul ettirmek 

niyetindeydiler. 

136. Kronolojik sırayla Batı Cephesi savaşlarını söyleyiniz? 

 I. İnönü Muharebesi, ( 06.01.1921) 

 II.İnönü Muharebesi,  (23.03.1921) 

 Eskişehir - Kütahya Savaşı,(10.07.2021) 

 Sakarya Meydan Muharebesi,(10.08.2021) 

 Başkomutanlık Meydan Muharebesi (30.08.1922) 

 

137. Subaylar Savaşı hangisidir? 

Sakarya Meydan Muharebesi 

138. Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi nedir? 

Ülkemizin üç tarafı denizler ile çevrilidir. Bunun yanında boğazlar gibi 

önemli kritik bölgeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Önemli yer altı ve yer üstü 

kaynakları, dört mevsimin aynı anda yaşanması, Doğu ve Batıyı birbirine 

bağlaması sebebi ile jeopolitik açıdan önemi oldukça büyüktür. 

Türkiye, dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Orta 

Doğu ve Hazar Havzası ile önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağında bulunan 
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Akdeniz Havzası içinde yer alır. Karadeniz Havzası ve Boğazlar, Balkanlar, 

Kafkasya ve Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde bulunmaktadır. 

139. Türklerin tarihte kullandığı alfabeleri sayınız. 

 Göktürk Alfabesi: Metinleri isim olarak Göktürk veya Orhun olarak 

adlandırılır. Orhun'da yerleşimde bulunmuş Türkler tarafından 

kullanılmış ve düzenlenmiştir 

 Uygur Alfabesi: 

 Arap-İslam Alfabesi: 

 Kiril Alfabesi: 

 Latin Alfabesi: 

140. Bam teline dokunmak ne demektir? 

Birisinin hassas olduğu konularda aynı hassasiyeti göstermemek. Birinin çok 

önemsediği şeyler hakkında ileri geri konuşup o kişinin sinirlenmesine neden 

olmak. 

141. Çağdaşlaşma nedir? 

Çağdaşlaşma -bir genel tanım yapmak gerekirse- her bakımdan içinde 

bulunduğumuz zamanın gereklerini benimseme, o gereklere uyma, o gerekleri 

yerine getirme demektir. Bir diğer ifade ile gerek düşünüş biçimi gerekse kurumlar 

açısından, çağın gerektirdiği yaşam şekline geçme, geçebilme demektir. 

142. Divanı Lügat-it Türk ilkleri nelerdir? 

Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan 

Türkçe-Arapça bir sözlüktür. 

 11. yüzyılda yazılmıştır. 

 Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabidir. 

 Araplara Türkçe öğretmek, Türkçenin yaygınlığını göstermek için 

yazılmıştır. 

 Kaşgarlı Mahmut, birçok Türk boyunu gezerek derlemeler yapmıştır. 
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 Sözcükleri örnekleyen atasözleri ve şiirler kullanmıştır. (Bu özelliği, 

onun, kendinden sonraki Türk edebiyatı için çok önemli bir kaynak 

olmasını sağlamıştır.) 

 Kitabın yazıldığı metin Hakaniye lehçesiyle, açıklamaları ise Arapçayla 

yazılmıştır. 

143. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir? 

 Saltanatın kaldırılması 

 Cumhuriyetin ilanı 

 Halifeliğin kaldırılması 

 Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması 

 Tevhid-i Tedrisat kanunu 

 Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 

 Medeni Kanun’un kabulü 

 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslam’dır” maddesinin 

çıkarılması. 

 1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girmesi 

 Maarif Teşkilatı hakkındaki kanunun kabulü 

 Medreselerin kapatılması 

 Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü  

144. Sosyal alanda yapılan inkılaplar hangileridir? 

 Kılık kıyafette yapılan değişiklik 

 Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması 

 Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik 

 Soyadı Kanunun kabulü 

 Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi 

 Kadın haklarının kabulü 
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145. Yanlış hesap Bağdat’tan döner atasözü ne demektir? 

Yanlış Hesap Bağdat'tan Döner atasözü her hatanın telafi edilebileceği 

anlamına gelir. Önemli olan insanın hatalı olduğunu kabul etmesi ve yaptığını 

yanlışları düzeltmeye çalışmasıdır. 

146. Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra neden Ankara 

seçilmiştir? 

Ankara’nın yurdumuzun ortasında yer alması ve cephelere eşit uzaklıkta 

bulunması. 

147. Veren el alan elden üstündür atasözünü açıklayınız. 

Varlıklı olan, bir şey verebileceği, yardımda bulunabileceği için, birine bir 

şey veren, alandan daha üstündür. Bu üstünlük yaptığı iyilikten ve yardımdan 

kaynaklanmaktadır. Yardım ve iyiliksever kimseleri herkes sever, sayar. 

148. En fazla uydusu olan gezegen hangisidir? 

Satürn'ün 82 adet uydusu vardır ve Güneş Sistemi'nin en çok uydusu 

olan gezegenidir. 

149. İlk internet bağlantısı nerde kullanıldı? 

12 Nisan 1993'de  ODTÜ 

150. Yüzölçümü en küçük olan ilimiz hangisidir? 

 Yalova 

151. İlk meclis başkanımız kimdir? 

 Mustafa Kemal Atatürk 

152. Adana’daki en eski köprü hangisidir?  

Taşköprü 
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153. Ankara ve Erzurum’da yerel saat aynı mıdır? 

Ülkemiz Doğu- Batı doğrultusunda geniş alan kaplamadığından tek bir 

ortak saat kullanılır. Türkiye ' de saat dilimi, GMT +3 (Iğdır)dilimi olarak 

sabitlenmiştir. Hem yazları hem de kışları sabit olarak saat diliminin GMT +3 

olduğunu söylemek mümkündür. GMT ise sıfır meridyeni olarak bilinmektedir. 

154. En son okuduğunuz kitabı, yazarını  ve ne anlattığını söyler 

misiniz? 

Kişiye özel soru 

155. Kültürel sermaye nedir? 

Kültürel sermaye; bireyin belli bir grup, yapı, sınıf, toplum içinde edinmiş 

olduğu beceri, yetenek, bilgi, eğitim ve kariyer gibi durumların genel adıdır. 

156. Kıbrıs Barış Harekatı’nın sonuçları nelerdir? 

Kıbrıs Barış Harekatı 20 Temmuz 1974 tarihinde başlatılan ve 18 Ağustos 

1974’te sona erdirilen, Kıbrıs Adası’na yapılan ve amacı barış sağlamak olan Türk 

askeri barış operasyonudur. Kıbrıs’a yapılan askeri müdahale başarılı olmuştur. 

Rum çetelerin adada yaşayan Türklere karşı yapmış olduğu katliamlar son 

bulmuştur. Ada ikiye bölünmüş ve Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuştur. 

Türkiye garantör devletlerden birisidir. 

157. İlk cumhurbaşkanımız kimdir? 

Mustafa Kemal Atatürk 

158. Aza sormuşlar nereye diye çoğun yanına demiş ne demektir. 

Çok, her zaman azdan daha baskın çıkar. Bu bakımdan genellikle her şeyin 

azı, çoğa boyun eğer; yahut az, çoğa uyar. Büyük sermaye, küçük sermayeye fırsat 

vermez; onu idare eder. Bir toplumda çoğun oyu, azın oyunu geçersiz kılar; 

dolayısıyla az oy sahipleri, çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar. 
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159. Hünkar İskelesi Antlaşması’nın önemi nedir? 

Hünkâr İskelesi Antlaşması 8 Temmuz 1833 tarihinde İstanbul'un Hünkâr 

İskelesi semtinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu ile imzaladığı bir 

karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasıdır. 

1)Rusya bu antlaşmayla boğazlar üzerinde büyük avantaj sağlayıp, 

Karadeniz'deki güvenliğini artırmış oldu.  

2)Bu antlaşmayla boğazlar meselesi ortaya çıkmıştır.  

3)Bu antlaşma Osmanlının boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını tek 

başına kullandığı son antlaşmadır. 

160. Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtarmaya çalışan fikir akımları 

nelerdir? 

Osmanlıcılık: Namık Kemal, Mithat Paşa,  Şinasi gibi dönemin jön 

Türkleri  yani Genç Osmanlıları bu görüşün temsilcileridir. Din, dil, ırk ayrımı 

yapılmaksızın (herkesin eşit durumda sayıldığı) bir Osmanlı toplumu oluşturma 

fikriydi. Türkçülük akımının zıttıdır 

Adem-i Merkeziyetçilik (veya Federalcilik):  Prens Sabahattin tarafından 

öne sürülmüştür. İmparatorluğun eyaletlerine (yönetim alanında) daha geniş 

yetkiler verilmesi esasını konu alır. 

İslâmcılık: Tüm Müslümanların Halife'nin sancağı altında toplanması 

gerektiğini savunur. 

Türkçülük: Turan fikri gerçekleşmeyince Osmanlı İmparatorluğu içindeki 

Türkleri milli bir duygu etrafında birleştirmeyi amaçlamıştır. 

Batıcılık: Batının bilim, askeri vb. alanlarda yaptığı kültürel ve teknolojik 

yeniliklerden faydalanılması gerektiğini savunan görüştür. 
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161. Beş parmağın beşi bir değil atasözü ne demektir? 

Türk Dil Kurumuna göre; sınırlı bir takım insan birliği içinde benzerlikler 

olduğu kadar, farklılıklar da vardır manasına gelen bir söz. İnsanlar yetenek, beceri 

ve duygu gibi özellikler bakımından aynı değillerdir. 

162. İlk insansız hava aracımız hangisidir? 

Baykar tarafından yapılan çalışmalar sonucu tamamıyla yerli sermaye ile 

üretilen ilk insansız hava sistemi Bayraktar Mini İHA, 2007 yılında Türk Silahlı 

Kuvvetleri envanterinde yerini aldı. Aynı zamanda Bayraktar Mini İHA ihracatı, 

gerçekleşen ilk millî İHA'dır. 

163. Irak sınırında bulunan illeri sayınız. 

Hakkari ve Şırnak 

164. İnkılap nedir? 

İnkılap, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan 

köklü değişiklik ve iyileştirmelerdir. 

165. İnsan hakları nedir? 

İnsan hakları, tüm insanların sadece insan olmakla sahip olduğu temel hak 

ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet 

ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları 

kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. 

166. Ateş düştüğü yeri yakar atasözünü açıklayınız. 

Bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez. 

167. Etekleri zil çalmak deyimini açıklayınız. 

Yeni bir habere sevinmek, hoşnut olmak, memnuniyet duymak. Anlamı: Hem 

heyecanlanmak hem de mutlu olmak. 
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168. Atatürk’ün ekonomi alanında yaptığı inkılaplar nelerdir? 

 Aşar vergisinin kaldırılması 

 İzmir iktisat Kongresi. 

 Çiftçinin özendirilmesi ile ilgili çalışmalar. 

 Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması 

 Kabotaj kanunu. 

 Sanayi teşvik kanunu. 

169. Soyadı kanunu ne zaman kabul edildi? 

21 Haziran 1934 

170. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası nedir? 

1876 Kanun-ı Esasîsi  

171. Zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt düz yolda yolunu şaşırır 

atasözünü açıklayınız. 

Zengin kişilerin varlıkları ile her işin üstesinden gelecekleri fakat fakir 

kişilerin en kolay işleri bile başaramayacakları anlamına gelmektedir. 

172. İlk Türk Müslüman devlet hangisidir? 

İtil Bulgarları 

173. Karadeniz ve Akdeniz’i Türk gölü yapan padişah kimdir? 

Karadeniz: Fatih Sultan Mehmet 

Akdeniz Kanuni Sultan Süleyman 

 

174. Milli Cemiyetler(yararlı) ve zararlı cemiyetleri hangileridir? 

Milli Cemiyetler 

 İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti 

 Trakya – Paşaeli Heyet-i Osmaniyesi 

 İstihlası Vatan Cemiyeti 

 İlhakı Red Heyet-i Milliyesi (Müdafaa-i Vatan Heyeti) 

 Hareket-i Milliye-Redd-i İlhak ve Redd-i İşgal Heyetleri 

 Aydın Heyet-i Milliyesi 
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 Denizli Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi 

 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti 

 Kilikyalılar Cemiyeti 

 Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

 Kars Milli İslam Şürası 

 Karakol Cemiyeti 

 Müsellah MM grubu 

 MM grubu (Müdafaa-i Milliye) 

 İstanbul Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

 Milli Kongre 

 Milli Ahrar Fırkası 

 Milli Türk Fırkası 

 Anadolulular Cemiyeti 

 İstihlas-ı Milli Kadınlar Cemiyeti 

 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti 

 

Zararlı Cemiyetler 

 Mavri Mira (Kara Baht) Cemiyeti 

 Pontus Rum Cemiyeti 

 Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri 

 Kürt Tealî Cemiyeti 

 Tealî İslâm Cemiyeti 

 Wilson Prensipleri Cemiyeti 

 Alyans İsrailit Cemiyeti 

 Etnik-i Eterya Cemiyeti: 

175. Güneş enerjisi ile çalışan havaalanı hangisidir? 

Erzincan Havaalanı 

176. Horozu çok olan köyün sabahı olmazmış atasözünü açıklayınız. 

Bir konu üzerinde söz söyleyen çok olursa karara varmak gecikir. 
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177. Atatürk’ün I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheler hangileridir? 

Mustafa Kemal Atatürk 1. Dünya Savaşında 3 farklı cephede savaşmıştır. 

Bu cepheler Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir 

178. Kasrı Şirin Antlaşması’nı açıklayınız. 

Bağdat'ın Osmanlılar tarafından geri alınmasından bir süre sonra iki devlet 

arasında barış görüşmeleri başladı. 13 gün süren müzakerelerin sonucunda 17 

Mayıs 1639'da Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Bağdat, Basra ve 

Şehrizor Osmanlılarda kaldı, Revan ise Safevî Devletine bırakıldı. 

179. İki testi birbirine çarptığında birisi kırılır sözünü açıklayınız. 

Birbiriyle tartışan, kavga eden iki kişiden birinin mutlaka zarar görür. 

180. Kültür nedir? 

Toplumda nesilden nesile aktarılan gelenek görenek, düşünce ve inanç 

sistemine kültür denir. 

181. Akıl akıldan üstündür atasözünü açıklayınız. 

 Bir kişinin düşünemediği ya da aklına gelmeyen bir çözümün başka birinin 

aklına gelebileceği anlamında kullanılır. 

182. Atatürk’ün matematik kitabı nedir? 

Geometri, Atatürk tarafından ilk defa Türkçe geometri terimleri kullanılarak 

1936 yılının sonunda yazılmış olan 44 sayfalık kitap. 

183. Yüksek mahkemeleri sayınız. 

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi 

 

184. Ovit Dağı Tüneli hangi amaçla açılmıştır. 

Ovit Dağı Tüneli, Türkiye'de Rize-Erzurum arasındaki kara yolunun 

İkizdere-İspir mevkinde bulunan Ovit Dağı Geçidi'ni aşan kara yolu tünelidir. 
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Toplam uzunluğu 14.3 km olan yolun 1.7 km'si aç-kapa, 12.6 km'si ise tünel 

kazısıdır. Dünyanın ise en uzun çift tüplü kara yolu tünelidir 

185. Akacak kan damarda durmaz atasözü ne demektir? 

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı; bir musibetle karşılaşmak 

veya bir zarara uğramak üzerine, ne yapılırsa yapılsın bunun önüne 

geçilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

186. Gözden uzak olan gönülden ırak olur atasözü ne demektir? 

Aralarında her ne kadar aşk veya sevgi olsa dahi, mesafe olarak birbirinden 

uzaklaşan insanların sevgi ve aşkları zamanla azalır. Çok fazla bir araya gelmemek 

ve uzak kalmak zaman içerisinde o kişiyi unutturabilir. 

187. Merkantilizm nedir? 

Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa'da başlamış ekonomik bir teoridir. 

Türkçeye yaklaşık olarak "Ticaretçilik" olarak çevrilmesi 

mümkündür. Merkantilizm güçlü bir ekonomi için ihracatı en üst düzeye çıkarmak 

ve ithalatı en aza indirmek üzere tasarlanmış bir ekonomik politikadır. 

188. Fransız İhtilali nedir? 

Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli (1789), Fransa'daki mutlak monarşinin 

devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara 

gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve 

Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. 

189. Altın pas tutmaz atasözünü açıklayınız. 

Şerefli, temiz insana, hiç kimse leke süremez. 

190. Kapitalizm nedir? 

Kapitalizm, üretim araçlarının büyük bölümünün kişisel aktörlere ait olduğu 

ve bu kişilerce işletildiği, ekonomik aktivitelerin tamamı olmasa da büyük bir 
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bölümünün kar amacı ile yapıldığı, arz ve talep dengesinin toplumun yararına 

olacak şekilde serbestçe belirlendiği bir ekonomi sistemidir. 

191. Sosyalizm nedir? 

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik olarak toplumsal refahın katılımcı bir 

demokrasiyle getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait 

olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özel 

üretim yerine kamu bazlı üretimi destekleyen, telkin ve propagandalarını eğitim, 

tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran ekonomik ve siyasi bir teoridir. 

192. Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminden bahsediniz. 

Osmanlı İmparatorluğu dağılma dönemi, Rus İmparatorluğu ile Yaş 

Antlaşması'nın imzalandığı 1792 yılından, saltanatın kaldırılarak devletin 

lağvedildiği 1922 yılına kadar sürer. Bu dönemde devlet en büyük toprak 

kayıplarını yaşamış ve Kurtuluş Savaşı sayesinde yalnızca Anadolu 

kurtarılabilmiştir. 

193. Su uyur düşman uyumaz atasözü ne demektir? 

Suyun bile akarken çıkardığı bir ses var. Karşımızdaki düşman her ne kadar 

sessiz olursa olsun, bu onun uyuduğu anlamına gelmez. Bize saldırmak için pusuda 

bekliyor olmalıdır. Bu yüzden bizim de düşmanımıza karşı uyanık olmamız gerekir. 

194. Acele ile menzile gidilmez atasözü ne demektir? 

Acele ederek, sabırsız davranarak daha hızlı sonucun alınacağı 

düşünülmemelidir. İnsanları sonuca götüren şeyler aceleci davranmak değil, tam 

tersine telaşsız ve tedbirli davranmaktır. 

195. Cumhuriyet döneminde kadınlara verilen ilk hak nedir? 

1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Böylece eğitim 

laikleştirilerek tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlandı Kız ve 

erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başladı. 
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1926: Türk Medeni Kanunu'nu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı 

boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet 

hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı. 

            1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı. 

196. Kamulaştırma nedir? 

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek 

şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve 

bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyacına hizmet verme amacıyla 

ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir  

197. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ölçüleri nelerdir? 

 Uzunluğu: 4.608 metre. 

 Orta açıklığı (iki kule arasındaki mesafe): 2.023 metre. 

 Kule yüksekliği: 318 metre. 

 Şerit sayısı: 2 x 3 adet. 

 

198. Modernleşme nedir? 

Modernleşme teorisi sanayileşmiş Batı toplumlarının ya da G-7 ülkelerinin sahip 

olduğu yapı, kurum, değer ve sistemlere sahip olmak amacı ile sosyal, siyasal, 

ekonomik, kültürel vb. alanlarda gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler 

tarafından yapılan tüm düzenlemelere modernleşme denir. 

199. Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemi kimin zamanında 

olmuştur? 

 Alâeddin Keykubad 

200. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır atasözünü açıklayınız. 

Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar 

doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı 
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düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir 

anlamına gelmektedir 

201. Atatürk’ün Derne’de başarı elde ettiği savaş hangisidir? 

Trablusgarp Savaşı 

202. Atatürk inkılapları hangi yıl anayasaya dahil edilmiştir? 

Altı Ok’un anayasaya eklenmesi 5 Şubat 1937 

203. Osmanlı’da ilk gazetecilik girişimleri hangi padişah döneminde 

olmuştur? 

Tanzimat Döneminin ilk gazetesi ve Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi 

olan Takvim-i Vakayi II. Mahmut’un çabalarıyla 11 Kasım 1831’de yayın hayatına 

başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi 1831 yılında yayınlanan 

Takvim-i Vakayi olsa da, 1828 yılında Osmanlı topraklarında Kavalalı Mehmet Ali 

Paşa’nın girişimleriyle çıkarılan Vakayii Mısriyye gazetesi Türkçe Arapça 

yayınlanan ilk gazete olarak bilinmektedir 

204. Geçici ve kalıcı köy altı yerleşmeleri nelerdir? 

Geçici köyaltı yerleşmeleri yılın bir döneminde (çoğunlukla yazın) 

kullanılan yerleşmelerdir. 

 Yayla: Yazın hayvanların otlatmak ve tarım yapmak amacıyla çıkılan, 

yüksek platolardaki yerleşmelerdir. 

 Ağıl: Köyün dışında küçükbaş hayvan sürülerinin barınması için hayvan 

sahipleri tarafından kurulan yerleşmelerdir. 

 Kom: Çoğunlukla Doğu Anadolu'da hayvancılığa bağlı oluşan 

yerleşmelerdir. 

 Oba: Göçebe hayvancılığa bağlı, çadırlardan oluşan yerleşmedir. 

Devamlı köy altı yerleşmeleri; 

 Mahalle: Köy merkezine uzakta bir grup evin oluşturduğu yapıdır. İdari 

açıdan köy muhtarlığına bağlıdır. Türkiye'nin batı bölgelerinde yaygındır. 
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 Divan: Tek başına muhtarlık köy olamayacak kadar küçük birkaç 

mahallenin birleştirilerek köy oluşturmasıdır. Batı Karadeniz'de görülür. 

 Mezra: Köyün merkezinin uzağında genellikle tarım, bazen de 

hayvancılığın yapıldığı, Türkiye'nin doğu yarısında görülen yerleşme 

türüdür. 

 Çiftlik: Batı bölgelerimizde yaygındır. Köyün dışında, bir veya birkaç ev, 

ambar, ahırlar, tarlalardan oluşur. 

 

205. Misak-ı Milli kararları nelerdir? 

Mîsâk-ı Millî  (Günümüz Türkçesi ile Millî Yemin veya Ulusal Ant), Türk 

Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan altı maddelik bildiri. İstanbul'da 

toplanan son Meclis-i Mebûsan tarafından 28 Ocak 1920'de oy birliği ile kabul 

edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmıştır. Bildiri, I. Dünya Savaşı'nı sona 

erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını 

içerir. 

1. Mondros Ateşkesi imzalandığı sırada işgal edilmemiş bölgeler kesin Türk 

yurdudur, parçalanamaz. 

2. Kars, Ardahan ve Batum’da (Elviya-i Selase) gerekirse referanduma 

gidilecektir. 

3. Araplar kendi geleceklerini kendileri belirleyecektir. (Arapların 

çoğunlukla yaşadığı yerlerde referandum yapılacaktır.) 

4. Batı Trakya’nın geleceği referandum ile belirlenecektir. 

5. İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı takdirde, Boğazlar 

trafiğe açılacaktır. 

6. Azınlıklara, diğer ülkelerdeki Türk azınlığa tanınan haklar tanınacaktır. 

7. Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kabul edilemez. 

(Kapitülasyonlar) 
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Bu kararlar ile,  Milli mücadelede hedefler ve vatan sınırları (Misak-ı Milli 

Sınırları) kesin olarak belirlenmiştir.  Son Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın 

aldığı en önemli karardır. Bu kararlar meclis onayından geçtiği için resmiyet 

kazanmış kararlardır. Meclis-i Mebusan; kongre kararlarından etkilenmiştir. 

206. 1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı sonucunda yapılan 

anlaşma hangisidir? 

1663-1664 Osmanlı-Avusturya Savaşı; Erdel, Eflak ve Boğdan 

Beyliklerinin Avusturya'nın desteğiyle Osmanlı Devleti'ne karşı isyan 

etmeleri sonucu çıktı. Savaş, 1664 yılında yapılan Vasvar Antlaşmasıyla son 

bulmuştur. 

207. Türkiye’deki akarsu özellikleri nelerdir? 

Ülkemizdeki akarsuların genel özellikleri şunlardır. 

 Akış hızları yüksektir. 

 Genel olarak rejimleri düzensizdir. 

 Debileri düşüktür. 

 Hidroelektrik enerji potansiyelleri fazladır. 

 Denge profili oluşumu söz konusu değildir. Dolayısıyla ulaşımda 

kullanılamazlar(Bartın Çayı da dahil ülkemizde akarsulardan 

taşımacılıkta yararlanılamaz. Bartın çayı son glasyalin sona ermesi ile 

deniz seviyesini yükselmesi ile oluşmuş bir ria’dır. Yalnızca denize 

ulaştığı birkaç kilometrelik kısmında deniz taşıtları hareket edebilir). 

 Genellikle boyları kısadır (Dicle ve Fırat dışında) 

 Sulama, içme, kullanma suyu temini, elektrik enerjisi üretimi, tatlı su 

balıkçılığı gibi alanlarda yararlanılabilmektedir. 

Akarsularımızdan bazıları; 

 Kaynağını yurdumuzdan alıp başka ülkelerde denize dökülür; Fırat, 

Dicle, Aras, Kura, Çoruh 
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 Kaynağını başka ülkelerden alıp yurdumuzda denize dökülür, Asi, 

Meriç 

208. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz özellikleri nelerdir? 

Olumlu özellikleri 

 İhtiyacın daha fazla olmasıyla birlikte üretim artar. 

 Ülkede insan sayısının artmasıyla birlikte daha fazla vergi toplanır. 

 Nüfus artışının yaşanması yeni endüstriyel alanların oluşmasını sağlar. 

 İhracattaki rekabet nüfus artışıyla kolaylaşır. 

 Mal ve hizmetlere olan rağbet artar. 

 Ülkenin askeri gücüne katkıda bulunur. 

 Üretimdeki maliyet azalmaya başlar. 

 Askeri savunma alanında kısa sürede güçlü ordular kurulur. 

 Ülke nüfusu dinamik bir yapı kazanır. 

Olumsuz Özellikleri 

 Kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. 

 İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. 

 Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler. 

 İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir. 

 Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer. 

 İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre 

kirliliği yaşanmaya başlar. 

 Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar. 

 Nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur. 

 Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. 

 Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar. 

 Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar. 
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 Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğurur ve gecekonduların 

sayısı artmaya başlar. 

 Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır. 

 Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar. 

 Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur. 

 Çarpık kentleşme sorunları başlar. 

Fabrika, sanayi ve park alanları daha fazla ihtiyaç dahilinde olacağı için 

orman sayısı azalmaya başlar. 

 Artan nüfusu besleyebilmek için toprak kullanımında aşırılık 

meydana gelir bu da toprak erozyonunu hızlandırır. 

 Ulusal gelirin büyük bir bölümü ülke nüfusuna harcanmak zorunda 

kalır ve bu da kalkınma hızının düşmesini etkiler. 

209. Volkanik göllerimiz nelerdir? 

 Van Gölü 

 Erçek Gölü 

 Nazik Gölü 

 Çıldır Gölü 

 Haçlı Gölü 

 Balık Gölü 

210. Yanık yerin otu tez biter atasözünü açıklayınız. 

İnsanlara büyük ıstırap veren olaylar, bir zaman sonra unutulur. İnsanlar 

büyük ıstıraplar çekebilir ve başlarına acı verici olaylar gelmiş olabilir. Fakat her 

kötü olayın yerini güzel ve neşeli şeyler alır. Bu yüzden her acı çok uzun sürmez ve 

elbet unutulur. 

211. Mühür kimdeyse Süleyman odur atasözü ne demektir? 

Mühür kimse ise Süleyman odur atasözü, eğer ki kim ki yetkiyi elinde 

bulunduruyorsa, en güçlü de odur anlamına gelmektedir. 
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212. Acı acıyı su sancıyı keser sözünü açıklayınız. 

Bazen bir acıyı yenebilmek için başka bir acı yaşamak gerekir. Diğer bir 

deyişle acıyı unutabilmek için bir başka acı göğüslenmelidir. Böylece sorunların 

üstesinden gelmek ve pek çok farklı alanda yeniden başarıya ulaşmak mümkün 

olur. 

213. Birleşmiş Milletlerin veto hakkı olan 5 daimi ülkesi hangileridir? 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan 

daimi üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk 

Cumhuriyeti ve Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. 

214. Osmanlı ve Selçuklu Devleti’nde subaşının görevi nedir? 

Subaşı veya sübaşı, Türkçe bir sözcük olarak hemen hemen tüm Türk 

devletlerinde “komutan” anlamında kullanılagelmiştir. Türkçede "sü" asker, ordu 

anlamındadır.  Sulh döneminde savaş için gerekli olan askerleri eğitmek, onları 

disiplin içinde tutmak, kentin dirlik ve düzenini sağlamaktır. Savaş zamanında ise 

yetiştirdikleri kıtalara komuta etmişlerdir 

215. Görünen köy kılavuz istemez ne demektir? 

Görünen köy kılavuz istemez atasözü, her şeyin ortada olduğu, açık 

durumların tekrardan açıklanmaya gerekmediği anlamına gelmektedir. 

216. Uçan kuş aç kalmaz  atasözü ne demektir? 

Hayatta mücadele eden, geçim kavgası vermeyi bilen ne yapar yapar rızkını 

çıkarır. 

217. Tevhid-i Tedrisat kanunun hakkında bilgi veriniz. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan 

ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti'ne (Türkiye Cumhuriyeti 

Millî Eğitim Bakanlığı'na) bağlanmasını öngören yasadır. 
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218. Ülkemizde iki tane mareşal rütbesine sahip devlet adamı vardır. 

Bunlar kimlerdir? 

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mareşaller, Mustafa Kemal Atatürk, ve Fevzi 

Çakmak Paşa’dır. Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi Sakarya savaşından sonra 

TBMM tarafından verilmiştir. 

Fevzi Çakmak’a mareşallik rütbesi Mustafa Kemal tarafından TBMM kararı 

ile Dumlupınar Savaşı’ndan sonra 31 Ağustos 1922’de verilmiştir. 

Mareşal rütbesi kimlere verilir? 

İki meydan savaşını kazanan veya bir savaşta aynı anda birçok cepheyi 

birden yöneten ve kazanan, denizde ve havada da aynı başarıyı gösteren askerlere 

verilen bir rütbedir. Mareşal olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde en az 

orgeneral (denizci ise en az oramiral) rütbesine sahip olmak gerekir. Mareşallik 

rütbesi bekleyerek veya çalışarak kazanılabilecek bir rütbe değildir. Bu rütbe, ilgili 

kanun gereği TBMM tarafından verilir ve askeri alandaki en yüksek rütbedir.  

219. Kitabu’l Musiki adlı eserle müzik kitabı çıkaran kimdir ve hangi 

enstrümanla alakalı kitabını yazmıştır? 

Kitabu'l-Musiki el-Kebir, İslam filozofu Farabi'nin eseridir. Farabi eserinde Ud 

enstrümanından bahsetmiştir. 

220. Jandarma Genel Komutanımız ve yardımcıları kimlerdir? 

Jandarma hangi bakanlığa bağlıdır? (04 Nisan 2022) 

Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin 

Komutan Yardımcılarımız Orgeneral Ali ÇARDAKCI 

           Korgeneral Musa ÇİTİL 

      Korgeneral Halis Zafer KOÇ 

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. 
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221. Duyun-u Umumiye ‘nin tanımı nedir? 

Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa 

İdaresi), 1881-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış 

borçlarını denetleyen kurumdur. II. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Sözcük, 

"Genel Borçlar" anlamına gelir. 

222. II. Balkan Savaşı hakkında bildiklerinizi anlatınız. 

Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşından yenik ayrılmış ve Balkan topraklarının 

hepsini kaybetmişti. Fakat ilk başlarda Balkan topraklarının paylaşılması makul 

gözükürken taraflar zamanla birbirilerinin sınırlarına saldırmaya başladılar. 

Balkanların paylaşılmasında Sırp-Bulgar bölüşümüne uymayan Sırbistan, çizilen 

sınırların dışına çıktı. Bulgaristan tarafından yapılan bütün uyarılara rağmen 

Sırbistan aldığı toprakları vermeyi kabul etmedi.  

I. Balkan Savaşları sonunda Londra Konferansında yenik düşen Osmanlı 

topraklarının Balkan kesiminin büyük bir kısmı Bulgaristan’a bırakıldı. Eşitlik 

olmayan bu paylaşım başta Yunanistan ve Sırbistan olmak üzere ittifak grubunu 

rahatsız etti. Özellikle paylaşımın ardından Bulgaristan’a verilen toprakların Ege 

Denizine komşu olması Yunanistan’ı korkutuyordu. Olası Bulgar tehlikesine karşı 

Yunanlılar Sırplarla yakınlaşmaya başladı. Yapılan ittifakı öğrenen Bulgarlar 29-30 

Haziran 1913 tarihinde hiçbir hazırlık ve seferberlik yokken taraflara saldırdı. 

Birleşen Yunan ve Sırp orduları Bulgarları Makedonya’dan çıkartı. Bulgarların 

yenilgisini gören Romenler, hemen Yunan-Sırp tarafında savaşmaya başladı. Karşı 

ittifak güçlerinin saldırılarıyla parçalanan Bulgar ordusu cephelerde yenilmeye 

başladı. Bulgarların birçok cephede savaşmasını fırsat bilen Osmanlı Devleti, 

Edirne’yi geri almıştır. Bulgarlar aldıkları yenilgilerin ardından hem Osmanlı hem 

de Balkan devletlerine anlaşma çağrısında bulunmuştur. 
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223. Cumhurbaşkanlığına bağlı 5 başkanlığı söyleyiniz. 

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Başkanlıklar 

Yeni kararnameyle çıkan sekiz başkanlıktan ikisi yeni. Bütçeyi hazırlama 

yetkisinin Cumhurbaşkanı'na geçmesiyle birlikte yeni başkanlıklardan biri Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı oldu. Eskiden Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü, bu başkanlık bünyesinde görev yapacak. 

İkincisi ise İletişim Başkanlığı. Önceki sistemde başbakan yardımcılarına bağlı 

olarak görev yapan TRT, Anadolu Ajansı ve Basın Yayın Enformasyon Genel 

Müdürlüğü gibi kurumlar bu başkanlığa bağlı çalışacak. 

 Devlet Arşivleri Başkanlığı 

 Devlet Denetleme Kurulu 

 Diyanet İşleri Başkanlığı 

 Genelkurmay Başkanlığı 

 İletişim Başkanlığı 

 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 

 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 

 Savunma Sanayi Başkanlığı 

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 Türkiye Varlık Fonu 

 

224. Mustafa Kemal Atatürk döneminde son başbakan ve meclis 

başkanı kimdir? 

Son başbakan Celal Bayar ve son meclis başkanı Abdülhalik Renda 

225. Ülkemizin son başbakanı kimdir? 

Binali Yıldırım 
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226. Anayasanın değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez 

maddeleri nelerdir? 

I. Devletin şekli 

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. 

II. Cumhuriyetin nitelikleri 

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet 

anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 

hukuk Devletidir. 

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti 

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili 

Türkçedir. 

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. 

Millî marşı “İstiklal Marşı’dır. 

Başkenti Ankara'dır. 

IV. Değiştirilemeyecek hükümler 

MADDE 4- Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin 

şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki 

Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve 

değiştirilmesi teklif edilemez. 

227. İzmir’de yapılan işgalin haksız olduğunu savunan belge nedir? 

Amiral Bristol Raporu 
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228. Melhamel Kübra adıyla bilinen savaşa hangisidir? 

Osmanlıca bir ifade olan Melhame-i Kübra, Büyük Katliam olarak Türkçe’ye 

tercüme edilmekle birlikte Sakarya Savaşı için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade                

bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılmıştır. 

Tarihe Subaylar Savaşı olarak geçen bu savaşta Türk ordusu birçok subayını 

kaybetmiştir. 

229. Ülkemiz sınırları içerisinde en uzun akarsuyumuz hangisidir? 

Türkiye'nin en uzun akarsuyu Kızılırmak akarsuyudur. Kızılırmak 

akarsuyu Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye topraklarından denize 

dökülen en uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 km'dir. 

230. Eren Bülbül kimdir? 

Eren Bülbül 1 Ocak 2002 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. 

11 Ağustos 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine 

göstermek isterken hainlerin açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül yapılan 

tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 

231. Haritada yüksek yerler hangi renkle gösterilir? 

Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yüksekliği ve alçaklığı temsil eder. 0 

noktasından yani deniz seviyesinden yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık 

kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin arttığı anlaşılır. 

232. Atatürk’ün eğitim ve kültür alanında yaptığı inkılaplar nelerdir? 

 Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 

 Yeni Türk Harflerinin Kabulü 

 Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının Kurulması 

 Üniversite öğreniminin düzenlenmesi - Öğrenimin laikleştirilmesi 

 Güzel Sanatlar Alanındaki Yenilikler. 
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233. Avrupa’daki jandarma tarzı kuruluşlar nelerdir? 

  Ulusal Jandarma (Gendarmerie Nationale) - Fransa (1994) 

  Carabinieri - İtalya (1994) 

  Guardia Civil - İspanya (1994) 

  Kraliyet Mareşosesi (Koninklijke Marechaussee) - Hollanda (1994) 

  Ulusal Cumhuriyet Muhafızları (Guarda Nacional Republicana) 

– Portekiz (1996) 

234. Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin isyanlara karşı aldığın 

önlemler nelerdir? 

 Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. 

 Firariler Kanunu çıkarıldı. 

 İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 

 İrşad Heyetleri oluşturuldu. 

 Anadolu Ajansı kuruldu. 

 Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkarıldı. 

 Kuva-yı Milliye kaldırıldı, düzenli ordu kuruldu. 

 Karşı fetvalar yayınlandı. 

 İstanbul Hükümeti yok sayıldı ve ilişkiler kesildi. 

 Sadrazam Damat Ferit Paşa vatan haini ilan edildi. 

 

235. Vaka-i Vakvakiye nedir? 

Vaka-i Vakvakiye ya da Çınar Vakası, Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda IV. 

Mehmet‘in saltanatı sırasında 4-8 Mart 1656 arasında İstanbul’da çıkan askerî bir 

ayaklanmadır. 

Bu ayaklanma sonunda, isyancılar tarafından ölüme mahkûm edilen 

kişiler At Meydanı'nda bulunan büyük bir çınar ağacının dallarına asılmış oldukları 

için bu ayaklanmaya Çınar Vakası denmiştir. Ayrıca, üzerine cesetler asılmış bu 

ağacın hint mitolojisinde adı geçen ve meyveleri insan olan vakvak ağacına 

benzetilmesi sebebiyle Vaka-i Vakvakiye olarak da adlandırılmıştır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
https://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz
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236. Eylül Romanı yazarı kimdir? 

Mehmet Rauf 

237. Mutlak monarşi nedir? 

Mutlak monarşi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin hükümdarda toplandığı 

bir hükûmet sistemidir. Bu sistemde, devlet içinde tek ve en büyük otorite sahibi 

hükümdardır. Yasama, yürütme ve hatta yargı yetkisinin sahibi 'Hükümdar’dır. 

Mutlak monarşiyi meşruti monarşi ile karıştırmamak gerekir. 

238. Al gömlek gizlenmez ne demektir? 

Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse, bunun gizli kalacağını 

sanmamalıdır. 

239. Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM’ye karşı çıkan isyanların 

nedenleri nelerdir? 

 İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları. 

 Bazı Kuva-i Milliyecilerin düzenli orduya katılmak istememeleri 

ve TBMM otoritesini tanımamaları (Çerkez Ethem ve Ali Yörük Efe) 

 Azınlıkların bağımsızlık düşünceleri ile ayaklanmaları 

 

240. Türkiye’de tarımı etkileyen ana faktörler nelerdir? 

 Yer Şekilleri 

 İklim 

 Toprak bakımı 

 Sulama 

 Gübreleme 

 İlaçlama 

 Tohum ıslahı 

 Makineleşme 

 Pazarlama 

 Tarımı destekleyen kuruluşlar 
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241. Gözleri dalmak deyimini açıklayınız. 

Gözlerini bir noktaya dikerek dalgın dalgın bakmak. 

242. Misak-ı Milli’den verilen tavizler nelerdir? 

TAVİZ 
TAVİZ 
VERİLEN 
YER 

TAVİZ VERİLEN 
ANTLAŞMALAR 

TAVİZ 
VERİLEN 
DEVLET 

1. 
Taviz 

Batum 
Moskova 
Antlaşması 

Sovyet 
Rusya 

2. 
Taviz 

Hatay Ankara Antlaşması Fransa 

3. 
Taviz 

Batı Trakya Lozan Antlaşması Yunanistan 

4. 
Taviz 

Musul-
Kerkük 

Ankara Antlaşması 
(1926) 

İngiliz 
mandası 
olan Irak 

 

243. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi şahsi mirasını bıraktığı iki 

belediye vardır bunlar hangileridir? 

 Ankara Belediyesi 

 Bursa Belediyesi 

244. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen yer neresidir? 

Salda Gölü/Burdur 

245. Mimar Sinan’ın çıraklık, ustalık ve kalfalık eserleri nelerdir? 

Mimar Sinan 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi'ni, "çıraklık eseri', 

1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi 'kalfalık eseri', 1575'te ibadete açılan 

Selimiye'yi ise 'ustalık eseri' olarak niteledi. 
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246. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız hangi Türk 

devletlerini simgelemektedir? 5 tane sayınız. 

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk 

imparatorluğunu, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. 

 

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216) 

Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216) 

Avrupa Hun İmparatorluğu (M.S. 375-469) 

Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552) 

Göktürk İmparatorluğu (M.S. 552-745) 

Avar İmparatorluğu (M.S. 565-835) 

Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983) 

Uygur Devleti (M.S. 745-1368) 

Karahanlılar (M.S. 940-1040) 

Gazneliler (M.S. 962-1183) 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu M.S. 1040-1157 

Harzemşahlar (M.S. 1097-1231) 

Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502) 

Büyük Timur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501) 

Babür İmparatorluğu (M.S. 1526-1858) 

Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922) 
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247. Hatay Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı, ilk başbakanı ve ilk 

meclis başkanı kimdir? 

Hatay Cumhuriyeti 1937'de Milletler Cemiyeti kararıyla Hatay sorununun 

çözümü için kurulmuştur. Devletin kuruluşu Hatay Millet Meclisi'nin 2 Eylül 1938 

tarihli kararıyla ilan edilmiştir. Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen, Meclis 

Başkanlığı'na Abdülgani Türkmen, Başbakanlığa ise Abdurrahman Melek 

seçilmiştir. 

248. Osmanlı Devleti iki yeri kaybetmesine rağmen halifeye bağlı 

olarak Müslüman topluluğu dini açıdan himaye ederek halifenin 

gücünden yararlanmıştır. Bu iki yer neresidir ve hangi anlaşma ile bu 

iki yer kaybedilmiştir?  

Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) – Kırım 

Uşi Antlaşması(1912) -Trablusgarp 

 

249. Türkiye’deki delta ovaları hangileridir? 

 Bafra Delta Ovası 

 Çarşamba Delta Ovası 

 Karasu Delta Ovası 

 Çukurova Delta Ovası 

 Dikili Delta Ovası 

 Menemen Delta Ovası 

 Selçuk Delta Ovası 

 Balat Delta Ovası 

250. Vali kimdir, görevleri nelerdir? 

Vali, illeri idare etmek için görevlendirilen kişidir. Valiler, illerin başında 

cumhurbaşkanlarını temsilen bulunur. İl içerisinde yer alan ve bakanlıklar 

tarafından görevlendirilen kişiler, valinin emri altında çalışır. Vali , özel il 
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idarelerinin denetimi yapar. - Devlet adına tüm devlete ait olan kuruluşların il 

bazında denetimini yapar. - Yetkili organlar adına kararlar almak ve bu kararları 

uygulamak için bildiri yayınlar 

251. Türkiye’deki terör örgütlerini sayınız. 

Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından terör örgütleri listesi 

yayımlanmamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ise yayımladığı listede aşağıdaki 

oluşumları terör örgütü olarak nitelemiştir: 

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

 Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 

 Maoist Komünist Partisi (MKP) 

 Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) 

 Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) 

 Kürdistan İşçi Partisi (PKK) 

 Kürdistan Devrim Partisi (PŞK) 

 Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK/Bakur) 

 Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) 

 Hizbullah 

 Hilafet Devleti (HD) 

 İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C) 

 Tevhid Selam (Kudüs Ordusu) 

 El-Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması 

 Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD/DAEŞ) 

252. Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan boğaz 

hangisidir? 

Cebelitarık Boğazı 
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253. I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni yanında 

istemesinin nedenleri nelerdir? 

 Halifenin gücünden yaralanarak İtilaf devletlerinin sömürgesi 

Müslümanların isyan etmesini sağlamak 

 Yeni cepheler açarak Almanya’nın yükünü hafifletmek 

 İngiltere için önemli olan Süveyş Kanalını tehdit etmek 

 Rusya’ya Boğazlardan gidecek yardımı engellemek 

 Osmanlının yeraltı ve insan kaynaklarından yaralanmak 

254. Akacak kan damarda durmaz atasözünü açıklayınız. 

Bir musibetle karşılaşmak veya bir zarara uğramak üzerine, ne yapılırsa 

yapılsın bunun önüne geçilemeyeceği anlamına gelmektedir. 

255. Nizamiye medreseleri hangi devlet zamanında açılmıştır? 

Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklular zamanında kurulan ve vezir 

Nizamülmülk'ün adıyla anılan medreselerdir. 

256. Lale Devri padişahı kimdir? 

Lâle Devri, (Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan 

Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren 

dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim 

Paşa'dır. 

257. İlk resim sergisini kim açmıştır? 

Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi Şeker Ahmet Paşa'nın Sultanahmet’teki 

Mektep-i Sanayi'de düzenlediği resim sergisidir. 27 Nisan 1873 de açılan bu sergide 

yabancılar ve Hıristiyanlar çoğunluktaydı. 

258. Balkan ülkeleri hangileridir? 

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve 

Yunanistan ülkeleri topraklarının tamamı Balkan coğrafyası içindedir. 
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259. Buğday başak verince orak pahaya çıkar atasözünü açıklayınız. 

Bugün değersiz görünen şeyler, günü geldiğinde değer kazanabilir. 

260. Yıldız Dağları - Aladağlar nerededir? 

Yıldız Dağları veya Istranca Dağları, Trakya'nın Karadeniz kıyılarına paralel 

olarak, Bulgaristan'dan İstanbul iline kadar yaklaşık 150 km uzunluğunda bir dağ 

zincirinden oluşmaktadır. Bu zincirin en yüksek noktası Kırklareli ilinde bulunan 

yaklaşık 1.031 metrelik Mahya Dağı zirvesidir 

Aladağlar, Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan dağ sırası, bitki 

örtüsü ve hayvan çeşitleri bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle 

dağın 54.524 hektarlık bir bölümü önce Hacer Ormanı Tabiat Parkı, 1995 yılında 

da Milli park ilan edilmiştir. 

261. Temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan durumlar nelerdir? 

Anayasa'nın 15. maddesinde, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya 

olağanüstü durumlarda, temel hak ve özgürlüklerin anayasada öngörülen şartlara 

bağlı kalınmadan kısıtlanabileceği belirtilmiştir. 

262. Yerli aşının adı nedir? 

Turkovac 

263. Kudüs fatihi kimdir? 

Selahaddin Eyyubi 

264. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlanan ilke hangisidir? 

Wilson İlkeleri 

265. 10. Yıl Marşı’nın yazarı kimdir? 

Onuncu Yıl Marşı, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından 

yazılan ve Cemal Reşit Rey tarafından 1933 yılında bestelenen marştır. 29 Ekim 

1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun onuncu yıl kutlamaları için 

düzenlenen yarışmada seçilen marştır. 
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266. Devletçilik ilkesini tanımı nedir? 

Atatürkçü düşüncenin devletçilik ilkesi, Kurtuluş Savaşı'ndan ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, memleketin en kısa zamanda kalkınması 

sürecinde, özellikle ekonomik alanda bireylerin yapamayacağı bazı işleri devletin 

üzerine alması esasına dayanır. 

267. İlk kanun yazarı kimdir? 

Tarihte bilinen ilk Kanun metni ise Milattan Önce 2375 yılında Sümerler 

zamanında ortaya konulmuştur. Sümer Kralı Lagos Urukagina tarafından ilan 

edilmiştir. Yani ilk Kanun Sümer uygarlığına aittir. Urugakina kanunlarının yer 

aldığı tabletler bugün Fransa'nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesinde 

bulunmaktadır. 

268. Egemenlik çeşitleri nelerdir? 

1. Geleneksel Egemenlik 

Geleneksel egemenliği toplumun dayandığı geleneksel değerler (gelenekler, 

örfler, adetler, görenekler) belirler. Bu egemenlik türü gelişmemiş ilkel 

toplumlarda geçerlidir. Egemenlik halka değil belirli bir kişiye ya da belirli bir 

aileye aittir. Emirlik, krallık, şeyhlik vb. ülkeler bu egemenlik türüne örnek olarak 

verilebilir. 

2. Karizmatik Egemenlik 

Liderde bulunan karizmaya dayalı bir egemenlik türüdür. Karizma üstün ve 

büyüleyici niteliklere sahip liderleri ifade etmede kullanılan bir terimdir. 

Karizmatik liderler güçlerini topluma sağladıkları başarılardan alırlar. 

3. Demokratik ve Hukuksal Egemenlik 

Bu egemenlik tarzı insanın akıl ve mantığına dayalıdır. Egemenlik hukuka 

dayanır ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanılır. Egemenliği elde etme ve 
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kullanma yolları ve sınırları anayasalar tarafından belirlenmiştir. İktidarın 

egemenliği kullanırken halkın iradesini kullanması esastır. 

269. Birinci Meclis’in açılışını hızlandıran olay nedir? 

İstanbul'un işgal edilmesi, Mebusan Meclisi’nin dağıtılması ve sonrasında 

yaşanan gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış sürecini hızlandırmış ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılmıştır. 

270. Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını vatandaşlık ve üst 

kimlik değerlerine dayandıran ilke hangisidir? 

Milliyetçilik 

271. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? 

Tuğrul Bey 

272. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu kimdir? 

Süleyman Şah 

273. Saat yönünde dönen gezegen hangisidir? 

Venüs 

274. Türkiye’nin komşularını sayınız. 

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, 

Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahcivan ve Ermenistan. 

275. Bab-ı Ali ne demektir? 

Bâb-ı Âli ya da basitleştirilmiş şekli ile Babıali, Osmanlı Devleti döneminde 

sadrazam sarayına verilen isimdir. 18. yüzyıl sonlarına yakın bir zamana kadar 

Paşa sarayı, Paşa kapısı, Bab-ı Asafi gibi adlarda denilen sadrazam sarayına I. 

Abdülhamid zamanından itibaren Bab-ı Ali denilmeye başlanmıştır. 

276. Ara Güler kimdir? 

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli 

temsilcisidir. 60. sanat yılını geride bırakmış olan, Ermeni asıllı Türk fotograf 

sanatçısı ve foto-muhabir. 
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277. Kut’ül Amare deyince ne anlıyorsunuz? 

Kut'ül Amare, Osmanlı Ordusunun Bağdat'ın güneyinde yer alan Kut 

bölgesinde İngilizler ile destansı mücadelesini ifade etmektedir. 27 Aralık 1915 

tarihinde Kut kasabasını kuşatan İngilizler açlıkla zorlayarak teslim olmalarını 

sağlayan Osmanlı ordusu, 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 eri teslim almıştır. 

278. Osmanlı Devleti’nde tıp okulu ne zaman açılmıştır? 

Tıphane, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane veya Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, 

kökü Osmanlı padişahı II. Mahmut'un 14 Mart 1827'de açtığı Tıphane'ye uzanan 

Türkiye tarihindeki ilk tıp fakültesidir. 

279. Kuvayi Milliye neden kaldırıldı? 

 Düşmanı yurttan atmakta güçsüz olmasıdır. 

 İşgalleri tamamıyla durduramamıştır. 

 Düzenli ve disiplinli ordu olmadığı için yetersiz kalmasıdır. 

 Hiçbir otorite kabul etmemeleridir. 

 İhtiyaçların karşılanmasında zor kullanıyor olmalarıdır. 

 Bazı muharebelerin başarısız olmasıdır. 

 Düzenli ordunun kurulmuş olmasıdır. 

 Bazı suçluları yargısız infaz etmeye çalışmalarıdır. 

280. Biontec aşısını kim bulmuştur ve şirketin adı nedir? 

ABD merkezli Pfizer ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 

başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketi, aileleri 

Türkiye'den Almanya'ya göçmüş Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından 2008'de 

kuruldu 

281. Atatürk’ün “Artık bu saray milletin sarayıdır” dediği sarayın ismi 

nedir? 

Dolmabahçe Sarayı 
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282. Kuvvetler ayrılığı nedir? 

Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme 

ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir. 

283. Modern tarım nedir? 

Modern tarım; sulama, gübreleme, tohum ıslahı ve makine kullanımı gibi 

çeşitli yöntemler sonucunda birim alanda en yüksek verim ile en yüksek geliri elde 

etmeyi amaçlamaktadır.  

284. Cebelitarık Boğazı hangi iki ülkeyi birbirine bağlar? 

Bu ülkeler, Fas, İngiltere ve İspanya'dır. ( Cebelitarık İngiltere’ye bağlı bir 

ülkedir) 

285. İbn-i Haldun kimdir? 

14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçidir. Eski ve soylu bir ailenin 

çocuğu olan İbni Haldun 27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus'ta doğdu. Gençlik 

yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, 

matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile edebiyat dersleri almıştır. 

286. Freud kimdir? 

Sigmund Freud, veya doğum adı ile Sigismund Schlomo Freud, psikolojinin 

en önemli alt dallarından biri olan psikanaliz biliminin kurucusu olan Avusturya 

doğumlu Yahudi nörologdu. Psikanaliz, hasta ile psikanalist arasında gerçekleşen 

diyalog yoluyla psikopatolojik vakaları tedavi etmekte kullanılan klinik 

yöntemidir.  

287. Atatürkçülük ve ilkeleri nelerdir? 

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip 

olması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyine 

çıkarılması amacı ile temel esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirlere 

ve ilkelere, Atatürkçülük veya Atatürkçü Düşünce Sistemi denir. 
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288. Malazgirt Savaşı’nda kimle, neden savaştık? 

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu 

Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen 

arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu 

muharebe, "Türklere Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe" 

olarak bilinir. 

Malazgirt Savaşı’nın nedenleri; 

 Romen Diyojen'in Türkleri Anadolu'dan çıkararak İslam ülkeleri üzerinde 

hüküm sürmek istemesi, 

 Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeyi amaçladıkları, 

 Pasinler savaşında mağlup olan Bizansların bu mağlubiyetinin hıncını almak 

istemeleri, 

 Türkmenlerin baskılarının daha da artması. 

 

289. İran’ komşu illerimiz hangileridir? 

Ağrı, Van, Hakkari, Iğdır 

290. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda şampiyon olan okçumuz kimdir? 

Mete Gazoz 

291. Atatürk’ün manevi kızı   (tarih prof) kimdir? 

Afet İnan 

292. Sivas Kongresi’nin önemi nedir? 

 Kongreler dönemi kapanmıştır. 

 Misak-ı Milli esasları belirlenmiştir. 

 Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale gelmiştir. 

 Mustafa Kemal lider olarak benimsenmiştir. 

 Erzurum Kongresi kararları ulusallaştırılmıştır. 

 Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul 

edilmiştir. 

 Mandacılık kesin olarak reddedilmiştir. 
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 Sivas Kongresi izinsiz toplanmasından; hakkında tutuklama kararı olan 

Mustafa Kemal’i kendisine başkan seçtiğinden ve aldığı kararlardan 

dolayı ihtilalcidir. 

 

293. Nüfus sayımının sebepleri nelerdir? 

Nüfus sayımı; erkek-kadın nüfusu, kırsal-kentsel nüfus,ev, meslek, eğitim 

düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve 

nitel durumunu belirlemek amacıyla yapılır. 

294. İç göç nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? 

İç göçler, bir ülke sınırları içinde yapılan göçleri kapsamaktadır. En genel 

tanımı belli bir süre kalmak amacıyla, ülke sınırı içinde bir yerden başka bir yere 

yapılan göçe, iç göç denilmektedir. 

İç Göçün Nedenleri 

 Kırsal kesimde hızlı nüfus artışıyla toprakların bölünmesi ve ailelerin geçimini 

karşılayamaması 

 Toprağın erozyonla verimsizleşmesi 

 Makineli tarımın gelişmesi ve kırsal kesimde iş gücüne duyulan ihtiyacın 

azalması 

 Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması 

 Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının ve gelir 

kaynaklarının fazla olması 

 Kentlerde eğitim, sağlık hizmetlerinin kırsal kesimden daha iyi olması 

 Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin meydana gelmesi 

 İç göçler daha çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinden, özellikle 

sanayileşmiş İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Konya, Gaziantep, Adana gibi 

merkezlere olmaktadır. Ayrıca göç eden nüfus genelde erkek ve genç nüfustur. 

Daha çok tarım dışı sektörlerde çalışırlar. 
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İç Göçün Sonuçları 

 Ülke nüfusunun dengesiz dağılması 

 Yatırımların dengesiz dağılması 

 Düzensiz kentleşme sonucunda sanayi tesislerinin kent içinde kalması ve 

altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, haberleşme) yetersizlikler görülmesi 

 Kentlerde işsizliğin artması ve aşırı nüfuslanmanın meydana gelmesi 

 Dışardan göç alan yerlerde (İstanbul, Ankara, izmir, Bursa vb.) erkek nüfus 

artarken, dışarıya göç veren yerlerde (Çorum, Kastamonu, Sinop) ise kadın 

nüfusunun artması 

 Göç veren yerlerde tarım alanlarının boş kalması ve hayvancılığın gerilemesi 

295. Ülkemizde ilk uçak fabrikasını kim kurmuştur? 

Nuri Demirağ 

296. İdari vesayet nedir? 

Devlet tüzel kişiliğini temsil eden merkezi yönetimin, yerinden yönetim 

kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine idari vesayet denir. İdari 

vesayet denetiminin amacı, devlet idaresinin ve kamu hizmetlerinin bir bütün 

halinde ve uyum içerisinde yürütülmesini sağlamaktır. 

297. TBMM’yi tanıyan ilk ülke hangisidir? 

Ermenistan 3 Aralık 1920’de imzalanan Gümrü Antlaşması ile TBMM’yi 

tanıyan ilk ülke olmuştur. 

Afganistan TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. (1 Mart 1921) 

Rusya TBMM’yi tanıyan ilk büyük Avrupa devletidir.( 16 Mart 1921 Moskova 

Antlaşması) 

Fransa TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti’dir. (20 Ekim 1921 Ankara 

Antlaşması) 

298. Türk Tarih kurumu hakkında bildiklerinizi söyleyiniz. 
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Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin ilk kaynaklardan araştırılması amacı ile 

Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi sonucu 12 Nisan 1931'de kurulmuş bir 

araştırma kurumudur. 

299. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden önce yaptığı yapıt 

nedir? 

Rumeli Hisarı 

300. Kitab-ı Bahriye kimin eseridir? 

Piri Reis 

301. Altının iyisini sarrafı bilir atasözünü açıklayınız. 

Bir şeyin değerini en iyi o konuda uzman olanlar bilirler. Kişilerin değerini 

bilmek de buna benzer. Gerçekten kıymetli şeylerin gerçek değerini az kişi bilir. 

302. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiren olay nedir? 

Mudanya ateşkes antlaşması görüşmelerinde ise Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İstanbul hükümetine devredildi. Böylelikle Osmanlı imparatorluğu 

da hukuken sona erdi. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 tarihinde 

imzalanmış olan bir antlaşmadır. 

303. Jandarma ne zaman kurulmuştur? 

 14 Haziran 1839 

304. Aruz ölçüsü hangi edebiyattan bize geçmiştir? 

Arap edebiyatı 

305. Akıl kişiye sermayedir atasözünü açıklayınız. 

Bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır. ` Anlamında 

kullanılan bir söz. Yani mantıklı akla ve düşünceye sahip bir kişinin üstesinden 

gelemeyeceğim bir şey olamaz. 

306. Mostar Köprüsü nerededir? 

Bosna Hersek 
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307. Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü ne demektir? 

Durmadan iş ve yer değiştiren kişi eşya alamaz. Yani dünyalık edilemez anlamına 

gelmektedir. Aynı zamanda sürekli çalışan ve başarı gösteren kişiler, beyni zayıflamaz 

ve sağlıklı kalır. 

308. Hatay anavatana ne zaman katıldı? 

29 Haziran 1939 

309. Sanayi  Nefise Mektebi hakkında bilgi veriniz? 

Sanayi-i Nefise Mektebi, 3 Mart 1883 yılında açılmış, Osmanlı Devleti'nin ilk güzel 

sanatlar okuludur. Mektep Âliye'den olan mektepte, mimarlık, ressamlık, heykeltıraşlık 

ve hakkâklık oymacılık dallarında eğitim verilmektedir.  

310. Çerkez Ethem isyanı neden, ne zaman oldu? 

Çerkez Ethem Ayaklanması, Kuvâ-yi Milliye komutanı Çerkez Ethem 

tarafından Ankara'da kurulan düzenli orduya karşı gerçekleştirilen 

ayaklanmadır. I. İnönü Muharebesi sırasında bastırılmıştır. Çerkez Ethem isyanı ne 

zaman çıkmıştır? 

29 Aralık'ta başlatılan askeri harekat, 24 Ocak 1921 

tarihinde ayaklanmanın bastırılmasıyla sona erdi. Çerkes Ethem Ayaklanması, 

diğer ayaklanmalardan farklı olarak doğrudan Milli Mücadele'ye karşı değil, siyasi 

otoriteye karşı yapılmış bir ayaklanmadır. Ayaklanmasının bastırılmasıyla düzenli 

ordu devri başlamıştır. 

311. Çanakkale kahramanları kimlerdir? 

 Mustafa Kemal Atatürk 

 Seyit Onbaşı 

 Mehmet Çavuş 

 Mücahide Hatice Hanım 

 Halide Edip Adıvar 
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 Nezahet Onbaşı 

312. Suriye’ye sınırı olan illerimiz hangileridir? 

 Şırnak 

 Mardin 

 Şanlıurfa 

 Gaziantep 

 Kilis  

 Hatay 

313. Afrin Zeytin DalıHarekatı hangi ilden başlamıştır? 

22 Ocak 2018’de TSK Fırat Kalkanı Harekâtı ile kontrolü sağladığı Azez'den 

Afrin'e giriş yaptı.  

 

314. Türkçülük fikir akımının temsilcileri kimlerdir? 

Türkçülük, Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında, devletin dağılmasını 

engellemek için ortaya çıkan akımlardan biridir. Özellikle 2. meşrutiyetin 

ilanından sonra oluşmaya başlamış Balkan Savaşlarından sonra da güçlenmiştir. 

Temsilcileri arasında Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Mehmet Emin, 

Necip Asım, Süleyman Paşa, Ziya Paşa gibi isimler yer almaktadır.  

Yayın organı Türk Yurdu dergisidir. Derginin yazı kadrosunda Ziya Gökalp, 

Yusuf Akçura, Ahmet Agayev, Fuat Köprülü, Hüseyinzade Ali Bey gibi isimler yer 

almaktadır. Dergide yazanların amacı ise Türklere Osmanlılık dışında bir kimlik 

verme çabasıdır. Ulusal bir kimlik oluşturarak Türkleri harekete geçirmeyi 

amaçlamışlardır. 

315. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözü ne 

demektir? 

Hakkını vererek işini yapmayan ve işinin gereklerini yerine olması gerektiği 

şekilde getirmeyen kişi, o işten verimli bir sonuç elde edemez. 
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316. Nelson Mandela kimdir? 

Nelson Rolihlahla Mandela ya da kabile adıyla Madiba (d. 18 Temmuz 1918 

- ö. 5 Aralık 2013), Güney Afrikalı Anti Apartheid (ayrımcılık karşıtı) aktivist ve 

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahî devlet başkanı. 1994'te ilk defa tüm halkın 

katıldığı seçimlerde devlet başkanı seçilmiştir. 

317. Osmanlı’nın fiilen sona erdiği antlaşma nedir? 

 Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesi 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros 

Ateşkes Antlaşması ile olmuştur.  

 Osmanlı Devletinin hukuken sona ermesi 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya 

Mütarekesi ile olmuştur. 

 Osmanlı Devletinin resmen sona ermesi 1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın 

kaldırılması ile olmuştur. 

 

318. Atatürk’ün “En hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünü açıklayınız. 

Atatürk, bilimin ve teknolojinin Türkiye için en gerçek yol gösterici olduğunu 

sürekli vurgulamıştır. Bu sözlerden biri de “Bilim, gerçeği bilmektir.” sözüdür. Bu 

sözün açılımı şudur, gerçeği bilmek için bilimsel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bilimin yol göstericiliği ve rehberliği bu yüzden önemlidir. 

319. İpe un sermek ne demektir? 

İpe un sermek deyimi Türk Dil Kurumuna göre, 'Yapılması gereken bir iş 

konusunda türlü bahaneler üretmek, bazı sebepler ileri sürerek engel koymak' 

şeklinde ifade edilebilir. 

320. Ağaç dibinden kesilir sözünü açıklayınız. 

Geçmişten bu yana süre gelen düzenin bozulması veya değişmesi için 

ayrıntıları değiştirmek yeterli olmamaktadır. Düzenin değiştirilebilmesi veya 

yeniden yapılandırılabilmesi için temelinin değiştirilmesi gerekmektedir. Aynı 

şekilde düzenin yıkılabilmesi için de temelinden sarsılması gerekmektedir 
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321. Kötü köpek sürüye kurt getirir atasözünü açıklayınız. 

Bir toplulukta nasıl davranılması ve konuşulması gerektiğini bilmeyen 

kişiler, kendileriyle birlikte başkalarının da başına dert açarlar. 

              Beceriksiz ve yeteneksiz kimse, iyilik yapmak isterken kendisini ve 

çevresindekileri zarara sokar 

322. Çin Seddi hangi devletten korunmak için yapılmıştır? 

Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu (Büyük Hun İmparatorluğu) olmak üzere 

kuzeyden Çin'e karşı "Moğol" ve "Türk" boylarının saldırısına karşı savunmak. 

323. Epidemi nedir? 

Epidemi, bir bulaşıcı hastalığın, belirli bir popülasyondaki çok sayıda insana, 

kısa bir süre içinde hızla yayılmasıdır. 

324. Filyasyon nedir? 

Filyasyon, bir hastalığın kaynağını bulmak ve bu hastalığın yayılma zincirini 

takip etmek anlamına geliyor. Türkiye, koronavirüsün yayılımını kontrol altına 

almak için bu yöntemi uyguladığını duyurdu. 

325. Bilim kurulu ne zaman kurulmuştur ve amacı nedir? 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık 

Bakanlığı  tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle COVID-19 hastalığı ile 

mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturulan danışma kurulu. Enfeksiyon, 

mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında 

üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan kurul, 

38 kişiden oluşmakla beraber başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca yapmaktadır 
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326. Demir tadında dövülür atasözü ne demektir? 

Demirin doğru şekilde dövülüp şekil alabilmesi için, öncelikle ateşte belli bir 

kıvama gelmesi gerekir. Yani bunun için bir zaman ve çalışma gereklidir. Hayatta 

aynı şekilde böyledir. 

327. Nutuk ne ile biter? 

 Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi 

328. Düzenli orduya geçilme nedenleri nelerdir? 

 TBMM açıldıktan sonra ülkede devlet otoritesinin kurulmasının zorunlu 

hale gelmesi, 

 Kuvâ-yi Milliye birliklerinin işgalleri engelleyememeleri ve işgal güçlerini 

durduramamaları, 

 Kuvâ-yi Milliye'nin hukuk devleti anlayışına ters hareket 

etmeleri,özellikle ayaklanmaların bastırılması sırasında suçluları 

cezalandırma yöntemlerinin halkın tepkisine yol açması, 

 Kuvâ-yi Milliye birliklerinin eğitim disiplin ve düzen yönünden eksik 

olmaları, düzenli düşman kuvvetlerine karşı koyabilecek silah, bilgi ve 

deneyime sahip olamamaları, 

 Kuvâ-yi Milliye birliklerinin 22 Haziran 1920 tarihinde saldırıya geçen 

Yunan kuvvetleri karşısında başarılı olamamaları, bu yüzden de büyük 

toprakların kaybedilmesi, 

 Kuvâ-yi Milliye birliklerinin kendi başlarına buyruk hareket etmeleri ve 

bir otorite altına girmek istememeleri, 

 Kuvâ-yi Milliye'nin yiyecek gibi ihtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları 

 

329. Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde neye dönüştürüldü? 

Güzel Sanatlar Akademisi (1928) 
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330. Kamus-ı Türki kimin eseri ve ne amaçla yazıldı? 

Kamûs-ı Türkî, Şemseddin Sami tarafından yazılıp, ilk baskısı 1901 

tarihinde İkdam gazetesi tarafından yapılan Türkçe sözlük. 

Kamûs-ı Türkî, adında "Türk" kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçeye 

sözlüktür. Şemseddin Sami, bu sözlükte Osmanlıca'da kullanılan, ancak konuşulan 

Türkçeye girmeyen Arapça ve Farsça sözcükleri ayıkladı, Türkçe kökenli 

sözcüklere ağırlık verdi. Ayrıca, Türkçeyi zenginleştirmek için dile tekrar 

kazandırılması gerektiğine inandığı doğu Türkçesi'ne ve Anadolu Türkçesi'ne özgü 

kelimelere yer verdi. 

331. Kutadgu Bilig kimin eseri ve ne amaçla yazıldı? 

Kutadgu Bilig, 11. Yüzyılda yazılan ilk siyaset eseridir. “İçeriği Mutluluk 

veren bilgi” olarak tanımlanan eser, Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. Uygur 

Türklerinden olan Yusuf Has Hacib, bireyin ve toplumun 

mutluluğunu amaç edinerek eserini yazmıştır. 

Kutadgu Bilig'in yazılmasındaki amaç bir sanat yapmak değil, faydalı 

olmaktır. Bundan dolayı İslami Dönem içerisinde Türk edebiyatının sahip olunan 

ilk didaktik diğer tabiri ile öğretici çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Kutadgu 

Bilig'in, Türk kültür ve edebiyat tarihinde yer alan ilk siyaset olarak kabul 

görmektedir. 

332. Atatürk’ün “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın 

düşmanı olanların düşmanıyız” sözünü açıklayınız. 

Atatürk bu sözüyle insana verdiği önemi ve barışçıl özelliğini göstermiştir. 

333. Ala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmaz atasözünü 

açıklayınız. 

İnsanların değerli olarak gördüğü ve güvendiği birşeyden her zaman olumlu, 

iyi sonuç alınacağı garantisi yoktur. Bazen tam tersi şeyler olabilir, beklenmeyen 

sonuçlar ortaya çıkabilir. 
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334. Hukuk niçin vardır? 

Güçsüzü güçlünün ezmesini, kişinin bir başkasının hakkını gasp etmesini 

engellemek, bir arada yaşamayı ve huzuru sağlamak için toplumsal adaletsizliği 

gidermek amacıyla hukuk devletin, insan topluluklarının ve birlikte yaşamanın 

olmazsa olmazıdır. 

335. Açık oturum nedir? 

Açık oturum, bir sözlü anlatım türüdür. Toplumun her kesimini ilgilendirdiği 

gibi, belli bir konuda da düzenlenebilir. Uzman kişiler bir başkan yönetiminde 

topluluk karşısında tartışır. Açık oturumlar kalabalık izleyici kitleleri karşısında 

yapılabileceği gibi radyo veya televizyon ile yayımlanabilir 

336. Büyük lokma ye büyük konuşma atasözü ne demektir? 

Asla emin olmadan önemli şeyler söyleyip utanılacak duruma düşme veya 

başaramayacağın, sonuçlandıramayacağın bir konuda kesin söz söyleme anlamına 

gelir. 

337. Atın ölümü itin bayramıdır atasözünü açıklayınız. 

Kimi yararlı, kıymetli, şahsiyet sahibi kimselerin ölmesi; bulunduğu 

görevden ayrılması ya da alınması kimi çıkarcı, kıskanç ve aşağılık kimselerin işine 

gelir; onların sevinmesine yol açar. Böyle bir durumda onlar çıkarlarını daha 

kolaylıkla elde edecekleri için çok sevinirler, mutlu olurlar. 

338. Coğrafya nedir? 

Coğrafya; beşerî sistemleri ve yeryüzünü araştıran, bunlar arasındaki ilişkiyi 

neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim 

dalıdır. Yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur 

339. Milliyetçilik nedir ve bu alanda yapılan inkılaplar nelerdir? 

Atatürk milliyetçiliği, 1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk 

İlkeleri'nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını 
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kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir 

vatanperverlik anlayışıdır. 

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar; 

 Yeni Türk Devleti’nin kurulması 

 Yeni Türk Devleti’nin kurulması 

 Türk Dil Kurumu’nun kurulması 

 İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması 

 Kapitülasyonların kaldırılması 

 Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması 

 Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 

 Yabancıların kurduğu bazı işletmelerin millileştirilmesi 

 Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması 

340. Türkiye’nin en sıcak bölgesi neresidir? Nedeni nedir? 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en sıcak bölgesidir.  Şu zamana 

kadar ölçülmüş en yüksek rekor sıcaklık 49.0 derecedir. Bu sıcaklık rekoru 27 

Ağustos 1961 tarihinde Şırnak Cizre'de kaydedilmiştir. Bunun nedenleri güneyde 

bulunması, karasallık, yükseltisinin az olması ve güneyden gelen sıcak hava 

akımlarıdır. 

341. Yamaç yağışları nasıl oluşur? 

Bir hava kütlesinin bir yamaç boyunca yükselmesi, giderek soğumasına 

neden olur. Bu durum maksimum nemi düşürerek havanın neme doygun hale 

gelmesine neden olur. Yüksek alanlar çevrelerine göre bu yağış türüyle daha 

fazla yağış alırlar 

342. Zora dağ dayanmaz atasözünü açıklayınız. 

Zor kullanan kimseler karşısında en güçlü insanların bile boyun eğebileceği 

anlamına gelmektedir. 
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343. Uzaklara dalmak deyimi ne demektir? 

Yaşamın koşuşturmacasına bir süreliğine mola verip, rahatlamak, 

hayallere dalmak. 

344. Yanına kar kalmak deyimi ne demektir? 

Kendisinden öç alınmamak, yaptığı kötülük sert karşılık görmemek, 

cezasız kalmak. 

345. Atın ölümü arpadan olsun atasözü ne demektir? 

Çok sevilen zararlı bir şeyin sürekli kullanılması, bir yiyeceğin sürekli 

yenmesi karşılığında kişiye dokunsa zarar verse bile vazgeçememe durumu olarak 

açıklanmaktadır 

346. Padişahın yetkilerini sınırlayan belgeler ve anayasalar 

hangileridir? 

Sened-i İttifak Osmanlı Devleti'nde Padişahın yetkilerini görünüşte de olsa 

kısıtlayan ilk yazılı belgedir. 

Tanzimat Fermanı:  Padişah yetkilerini kendi isteği ile sınırlamıştır. Anayasal 

düzenin temelleri atılmıştır 

1876 Kanun-u Esasi ile padişahın yetkileri ilk kez anayasa ile sınırlandı. 

347. En uzun görev yapan padişah kimdir? 

Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl 

348. Çanakkale Savaşı’nda görev yapan 2 tane topçu bataryası 

söyleyiniz. 

 Domuzdere Tabyası  

 Ertuğrul Tabyası  

 Rumeli Hamidiye Tabyası  

 Anadolu Hamidiye Tabyası 
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 Kayalık Tepe Tabyası  

 Namazgah Tabyaları  

 Orhaniye Tabyası  

 Rumeli Mecidiye Tabyası  

 Yıldız Tabyası  

 

349. Haydan gelen huya gider ne demektir? 

 Birinci anlamı, basit ve emeksiz elde edilen şeyler kolay harcanır. 

İkinci anlamı ise kolay ve emek verilmeden, çaba gösterilmeden kazanılan şeyler 

elden kolay bir şekilde çıkar anlamında kullanılan bir sözdür. 

350. Havza Genelgesi hakkında bilgi veriniz. 

Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk genelge 28 Mayıs 1919 tarihli 

Havza Genelgesidir. Bu genelge ile ulusal bilinç uyandırılarak halkın işgallere karşı 

tepki göstermesi sağlanmıştır. Aynı zamanda dağınık halde bulunan askeri 

birliklerin Mustafa Kemal Paşa’nın emrine girmesi ve askeri birliklerin terhisinin 

önlenmesiyle Türk Milletinin kaderi yeniden yazılmıştır. 

351. Çığ nedir? Ülkemizde nerelerde görülür? 

Çığ, büyük miktarda kar kütlesinin dağdan aşağı kaymasıdır. Aşırı kar 

yağışlarında taze karın alttaki kar tabakasıyla iyi kaynaşmaması, yüksek ses, 

rüzgar, insan veya hayvanların oynak kar tabakasını harekete geçirmesi gibi 

sebeplerden meydana gelir. 

Ülkemizin iklim şartlarından dolayı kış aylarında bazı illerde yoğun kar 

yağışları yaşanmaktadır. Bu kar yağışları genellikle yüksek kesimlerde ve dağlık 

bölgelerde daha çok olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde çığ bölgeleri 

bulunmaktadır. Özellikle Mart ve aralık aylarında görülen çığ olaylar Doğu Anadolu 

bölgesinin dağlık kesimlerinde yaşanmaktadır. Ayrıca Karadeniz                              

Bölgesinin dağlık kesimlerinde de çığ olayları yaşanmaktadır. 
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              Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi en sık çığ görülen yerlerden 

birisidir. Karadeniz bölgesinde görülen yerler Küre ve Rize Dağları olmaktadır. 

Doğu Anadolu Bölgesinde ise Tecer, Otluk Beli, Munzur, Karagöl, Palandöken, 

Kargapazarı, Aras Güneyi, Muş Güneyi, Van Doğusu ve Hakkari Dağlarıdır. Bu 

bölgeler ülkemizde görülen çığ olaylarının başlıca görüldüğü yerlerdir. 

 

               Ülkemizde çığ olaylarının yaşandığı illere bakıldığında ise ilk sırada Bingöl, 

Tunceli ve Bitlis yer almaktadır. Ölümcül çığ olaylarının ise büyüklüğü açısından 

Şırnak, Tunceli, Bayburt, Hakkari, Bitlis ve Siirt şeklinde bir sıralama yapılabilir. Bu 

bölgelerin özellikle yüksek ve iklim tipi sebebiyle kış aylarında bol kar yağışlı 

geçmesi sebebiyle çığ olayları geçmiş yıllarda birçok kez yaşanmıştır. 

352. Dernek nedir? 

Dernek, kazanç paylaşma dışında, belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek 

üzere bir araya gelmiş insanların oluşturduğu tüzel kişidir. Dernekler vakıflar gibi 

topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal 

topluluklardandır. Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen 

kanuna dernekler kanunu denir. 

353. Manda (yönetim) nedir? 

Manda,  I. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş kabul edilen ülkeleri, 

kendi kendilerini yönetecek bir düzeye eriştirip, bağımsızlığa kavuşturuncaya 

kadar Milletler Cemiyeti adına yönetmek için bazı büyük devletlere verilen 

yetkidir. 

354. Veni vidi vici ne demektir ve hangi hükümdar söylemiştir? 

Veni, vidi, vici sözü Latince bir sözdür. Bu sözü Jül Sezar 21 asır önce Pontus 

kuvvetlerini yendiğinde Roma, Anadolu'nun tek hakimi haline gelmiştir. 

Bu olaydan sonra Sezar burada 'veni vidi vici' demiştir. Yani savaş için 'geldim, 

gördüm, yendim' demiştir ve bu sözü söylemiştir 
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355. Bir ipte iki cambaz oynamaz atasözü ne demektir? 

Kurnazlıkta eşit olan iki kimse birbirlerini aldatmaz. Anlamında 

kullanılan bir sözdür. Yani aklı aynı kurnazlığa çalışan kimselerin birbirini 

kandırma ihtimali söz konusu değildir. İki hileci kişinin bir iş üzerine birbirlerini 

kandıra bilme olasılığı imkânsızdır. 

356. Avrupa Birliği kurucu üyeleri hangileridir? 

 Belçika, 

 Fransa, 

 Hollanda, 

 Lüksemburg, 

 Batı Almanya. 

 İtalya. 

357. İlk tersane hangi padişah döneminde kuruldu? 

Orhan Gazi döneminde 1327 yılında Karamürsel’de kurulmuştur. 

358. Sivas Kongresi hakkında bilgi veriniz. 

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir 

çağrı üzerine I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını 

kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla 

seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 - 11 Eylül 

1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir. 

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, daha önce gerçekleştirilen Erzurum 

Kongresi kararlarını genişleterek tüm ulusu kapsar bir nitelik kazandırmış ve yeni 

bir Türk Devleti'nin kuruluşuna temel olmuştur; bu nedenle Sivas Kongresi'nin 

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi büyüktür. 

Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde alınan vatanın bütünlüğü ve 

bağımsızlığıyla ilgili kararlar aynen kabul edilmiştir. 
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Kurtuluş Savaşı öncesi son kongre olması bakımından önemlidir. Misak-ı 

Milli’nin kabulü, milli birlik ve beraberliğin sağlandığı ve gücün milli iradeden 

gelmesi gibi konular ortaya çıkmıştır. 

359. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de ilk toprağı neresidir? 

Çimpe Kalesi 

360. Muhibbi ve Bahti mahlaslı padişahlar kimlerdir? 

Muhubbi-Kanuni Sultan Süleyman 

Bahti- I.Ahmet 

361. Osmanlıcılık akımının temsilcileri kimlerdir? 

Osmanlıcılık fikir akımı, Genç Osmanlılar Cemiyeti tarafından benimsendi. 

Bu akımın en önemli temsilcileri ise, Ziya Paşa, Namık Kemal ve 

Şinasi'dir. Osmanlıcılık fikir akımı, Balkan Savaşları'na kadar geçerliliğini 

korumuştur. 

362. Bayrak şairimiz kimdir? 

  Arif Nihat Asya 

363. Az veren candan çok veren maldan atasözü ne demektir? 

Varlıklı olmayan kimse, yardım, ya da armağan olarak az şey verebilir. Bu 

büyük bir fedakârlıktır. Varlıklı kimse birçok şey verebilir. Bu, onun için özveri 

sayılmaz. 

364. Aziz Sancar hangi alanda ne ödülü almıştır? 

Aziz Sancar (d. 8 Eylül 1946, Savur, Mardin), Türk doktor, akademisyen, 

biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Yapmış olduğu çalışmalarla 

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır. 

365. Osmanlı ile Rusya arasında yapılan ilk anlaşma nedir? 

Bahçesaray Antlaşması ya da Çehrin Antlaşması, 1676-1681 Osmanlı-

Rus  Savaşı sonunda  Osmanlı İmparatorluğu ile Kırım Hanlığı 

ve Rusya Çarlığı arasında Bahçesaray, Kırım'da 3 Ocak 1681'de imzalanmış olan 
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bir antlaşmadır. Aynı zamanda Rus Çarlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 

yapılan ilk resmi antlaşmadır. 

366. Lale Devri hakkında bildiklerinizi anlatınız. 

Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça 

Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. 

Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.  

Lale devri, Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Lale devri süresince 

yenilikler ve eğlence hakim olmuştur. Batı ile olan ilişkiler gelişmiş ve reform 

hareketleri başlamıştır. 

367. Devlet nedir? 

Devlet, toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet 

veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıktır. Devlet siyasal bir birliktir. 

Bunun için her şeyden önce devleti kuran bireyler arasında kültürel bir birlik 

lazımdır. Ancak kültürel birlik devletin yaşaması için yeterli değildir. 

368. Akarsu çukurunu kendisi kazar atasözü ne demektir? 

Gayret ve irade sahibi kimseler yeteneklerine uygun düşen bir çalışma yönü 

ve alanı mutlaka bulurlar. Böyle kimselerin önü her zaman açıktır. 

369. Dosttan gelen taş kaş yarmaz atasözünü açıklayınız. 

Dostların söylediği acı sözler insanların kırılmasına ve üzülmesine sebep 

olmaz. Çünkü dostumuzu ailemizden biri gibi görürüz. Aile içinde her ne kadar 

sorunlar yaşansa da gün sonunda her şey tatlıya bağlanır. 

370. Seyahatname nedir? 

Bir yazarın, gezip gördüğü yerleri, kendi görüş ve düşüncelerini de katarak 

anlattığı yazılara gezi yazısı denir. Gezi yazısında yazar, seyahatleri sırasında 

etkilendiği yerlerin ilgi çekici yanlarını anlatır. Gezi yazıları öğretici 

olma özelliği taşır. 
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371. Akdeniz ikliminin Türkiye’de görüldüğünü kanıtlayan maddeler 

nelerdir? 

 Akdeniz iklimi özellikleri yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. 

 Her iki yarım kürede 30°-40° enlemleri arasında görülür. 

 Yıllık sıcaklık ortalaması 15°-20°C’dir. 

 Yıllık ortalama yağış miktarı 600-1000 mm arasındadır. 

 En fazla yağış kışın, en az yağış yazın düşmektedir. 

 Yağışlar cephesel kökenlidir. 

 Yağış rejimi düzensizdir. 

 Hakim bitki örtüsü makidir. 

 Toprak tipi; Terra Rossa topraklardır. 

 

372. Erozyon nasıl oluşmaktadır? 

Yeryüzünde bulunan toprağın, akarsu ve sel suları ya da rüzgar gibi etkiler 

dolayısıyla aşınması, bir yerden başka bir yere taşınması 

olayına erozyon denmektedir. 

373. Türkiye’de en genç profesör unvanını elinde bulunduran kişi 

kimdir? 

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu  

1935 yılında doğan “Türk Einstein”ı (Türk Aynştaynı) olarak adlandırılan Oktay 

Sinanoğlu, 28 yaşına vardığında, yani 1963 yılında Yale Üniversitesi bünyesinde teorik 

kimya alanında çalışmalarda bulunurken profesör unvanını aldı. 

374. Akmasa da damlar atasözü ne demektir? 

Bir işin yeterince olmasa bile az çok bir gelir sağlaması durumunda söylenir. 

Kişiler yaptıkları işi elden bırakmamalı, eğer bir dükkan sahibiyse her halde alışveriş 

olacağını bilmeli, bu alışveriş çok olmasa bile ticaretini sürdürebileceğini 

unutmamalıdır.29 
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375. Seyahatname kimin eseridir? İçeriği hakkında bilgi veriniz. 

Seyahatname, 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmış bir gezi 

kitabıdır. Kitabın orijinal adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi'dir. Toplam 10 ciltten oluşan 

eserde birçok ülkenin mimarisi, gelenekleri, ibadet yerleri ve mutfak kültürleri ayrıntılı 

bir şekilde anlatılır. 

376. Mızrak çuvala sığmaz atasözü ne demektir? 

Herkesin gözü önündeki gerçekler örtbas edilemez. anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, "Güneş gibi ortada olan ve insanların dikkatinden kaçmayan bir şeyi 

saklamanın mantıklı bir açıklaması olamaz. Çünkü herkesin gözü önündeki 

gerçekler örtbas edilemez." anlamına da gelmektedir. 

377. II. Mahmut döneminde yapılan askeri ve sosyal ıslahatlar 

nelerdir? 

 

Askeri Alanda Yapılan Islahatlar 

 Alemdar Mustafa Paşa’nın isteği ile kaldırılan Nizam-ı Cedit ordusunun yerine 

Avrupa tarzında eğitim yaptırılan Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu. Bu ocak 

yeniçerilerin tepkisini çekmiş ve Kandıralı isyanı sonucunda kapatılmıştır. 

 Yeniçerilerin tekrar tepkisini çekmemek amacıyla yeniçeri ocağına bağlı 

olarak Eşkinci Ocağı kuruldu. Fakat bu ocakta diğerleri gibi yeniçerilerin isyanı 

sonucu kapatıldı. 

 Vakay-ı Hayriye (1826 ) ve Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. 

 Yeniçeri Ocağı’yla beraber, onun içinde giderek güçlenen Bektaşilik Tarikatı da 

kapatılmıştır. 

 Kapatılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine adı “Muhammet’in muzaffer askerleri” 

anlamına gelen Asakir-i Mansurey-i Muhammediye Ordusu kurulmuştur. 

 Asakir-i Mansurey-i Muhammediye’nin asker ihtiyacını karşılamak için Mekteb-i 

Fünun-ı Harbiye kuruldu. 

 Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı. 
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 Askeri işleri yürütmek ve düzenlemek amacıyla Dar-ı Şuray-ı Askeri kuruldu. 

(Askerlik Şubesi) 

 Ordunun kurmay subay ihtiyacını karşılamak için Mektebi-i Harbiye, ordunun 

doktor ihtiyacını karşılamak için ise Mekteb-i Tıbbiye kuruldu. 

 Tımarlı sipahilerin kalkmasıyla köy ve kasabalarda ortaya çıkan askeri boşluğu 

doldurmak için Redif Birlikleri kuruldu. 

 Ordunun yönetimi için Seraskerlik (Başkomutanlık) makamı oluşturuldu. 

 Mehterhane kapatılarak Donizetti Paşalar tarafından Mızıka-ı Hümayun adlı 

askeri bando okulu kuruldu. 

Sosyal Alanda Yapılan Islahatlar 

 İlk Posta ve Polis örgütü kuruldu. 

 Kıyafette değişiklikler ve düzenlemeler yapıldı. Memurlara pantolon ve fes 

uygulaması getirildi. 

 Müsadere Usulü, yani devletin vatandaşların mallarına el koyması 

uygulaması kaldırıldı. 

 Sağlık örgütü ve ilk karantina sistemi oluşturuldu. 

 Devlet dairelerine padişah portresi asılması uygulaması getirildi. 

 

378. Akıllı düşününceye kadar deli çocuğunu everir atasözünü 

açıklayınız. 

Daha az düşünen ama çabuk karar veren kimse, çok düşünüp de karar 

veremeyen kimseden daha iyi iş görür. 

379. Hz. Ali’nin kılıcının adı nedir? 

Zülfikar 

380. Mustafa Kemal Atatürk’ün köpeğinin ismi nedir? 

Foks, Alp ve Alper 
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381. Ağlayan çocuk tablosu kimin eseridir? 

“Ağlayan Çocuk”, İtalyan ressam Bruno Amadio (1911-1981)  

382. Vasiyet ölüm getirmez atasözü ne demektir? 

Üzülecek bir durum ortaya çıkarsa ne yapılacağını şimdiden 

kararlaştırmaktan kimi kişiler ürkerler, kaçınırlar. Üzülecek durumu düşünmek 

istemezler. Oysa böyle şeyleri düşünmek, gereken önlemleri almak, üzücü 

durumun gelmesine yol açmaz. 

383. Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter sözü kime 

aittir ve ne anlatmaktadır? 

Arif Nihat Asya 

Küçük olaylar büyük sonuçlara sebep olabilir. Önemsiz gördüğün bir durum 

büyük sorunlara yol açabilir. 

384. Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur? 

Suyun aniden açığa, basınçsız ortama çıkması ve karbondioksitin uçmasıyla 

suda erimiş bulunan kalsiyum karbonat çok ince katmanlar halinde kayaların 

üzerinde birikir. Bu birikim zamanla yastık gibi yumuşak hatları 

olan travertenlere dönüşür. 

385. Simgelerin köprüsü nedir? 

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki 

detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 

bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki 

yolculuk süresi 6 dakikaya düşürdü. 

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl 

dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 

18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk 
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bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en 

yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip. 

386. II. Dünya Savaşı’nda yapılan nükleer savaş projesi nedir? 

İlk nükleer silah, İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri 

tarafından, Mihver güçlerine karşı kullanılmak amacıyla geliştirildi. Sovyetler 

Birliği'ndeki bilim adamları nükleer silahların potansiyelinin farkındaydı ve onlar 

da bu alanda araştırma yapmaktaydı. 

Sovyetler Birliği, 24 Temmuz 1945'te, yani nükleer silahın ilk başarılı 

testinden sekiz gün sonra ilk defa resmen haberdar edildi. ABD Başkanı Harry S. 

Truman, Josef Stalin'i ilk defa tarafından Potsdam Konferansı'nda bilgilendirilene 

kadar Manhattan Projesi'nden resmen haberdar edilmedi. 

Truman, Stalin'i silahlardan haberdar edildiğindeki soğukkanlı tepkisi 

karşısında hayrete düştü ve onun kendisine söylenenleri anlamadığını 

zannetmişti. ABD ve Birleşik Krallık delegasyonunun bu konuşmayı izleyen diğer 

üyeleri de aynı kanıya varmıştı. 

Aslında Stalin uzun zamandır programdan haberdardı. Oysaki Manhattan 

Projesi o kadar gizli tutulmuştu ki Truman bile başkan yardımcısı olduğu süre 

içerisinde hiç bilgilendirilmemişti ve başkanlık koltuğuna oturduktan kısa bir süre 

sonrasına kadar bu projeden hiç haberi olmadı. Ancak Manhattan Projesi'ne 

sızan Klaus Fuchs ve Theodore Hall gibi casuslar Stalin'i Amerikalıların ilerleyişi 

hakkında iyi bilgilendirmişti. Onlar, Sovyetlere iç patlama bombasıyla hidrojen 

bombasının detaylı planlarını sunmuştu. Fuchs'un 1950'deki tutuklanması Rus 

casusu olduğundan şüphelenilen Harry Gold, David Greenglass ve Ethel ve Julius 

Rosenberg gibi diğer casusların da tutuklanmasına yok açacaktı.  

Ağustos 1945'te, Truman'ın emriyle ilk atom bombası Hiroşima'ya,              

ikinci bombaysa sırasıyla Enola Gay ve Bockscar adlı B-29 bombardıman 

uçağıyla Nagasaki'ye atıldı.  
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1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre 

sonra Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler'in Ocak 1946'da Londra'daki 

ilk genel kurulunda nükleer silahların geleceği tartışıldı ve Birleşmiş Milletler 

Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu. Bu kurulun amacı tüm nükleer silah kullanımını 

sonlandırmaktı. ABD, Baruch Planı adlı çözüm önerisini sundu.Bu plan, tüm 

tehlikeli atomik faaliyetleri denetleyen uluslararası bir otoritenin varlığını 

savundu. SSCB bu öneriye karşı çıktı ve reddetti. Sovyetlerin önerisi evrensel 

nükleer silahsızlandırmayı içeriyordu. Amerika'nın da Sovyetler'in de teklifleri BM 

tarafından reddedildi. 

387. Çok partili hayata geçiş sürecini anlatınız. 

Türkiye'de çok partili dönem, 1945 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

dışında ikinci bir partinin -Nuri Demirağ liderliğindeki Millî Kalkınma 

Partisi (MKP)- kurularak 1946 genel seçimlerine çok partili sistemle gidilmesi ile 

başlamıştır. Cumhuriyet'te çok partili hayat bundan önce Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası (TCF; 1924-25) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF; 1930) ile 

başlamış lakin bu partilerin ömürleri çok kısa olmuştur. 

II. Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili sistemi savunan bir anlayış oluştu. 

Buna CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de yaptığı konuşmalarla 

destek verdi. İnönü'nün çok partili yaşama geçmeye çalışmasını izleyen ABD 

Başkanı Truman, 1946'da Senato'da şu konuşmayı yaparak Türkiye'de çok partili 

hayata geçilmesini zamansız bulduğunu ifade etti: 

"Harp tehlikesinin henüz zail olmadığı böyle bir sırada, Türkiye'nin harp 

politikasına göre iç idaresini yürütmesi gerekirken, çok partili hayata atılma 

tecrübesine girişmesini, zamansız bir icraat şeklinde vasıflandırıyoruz." 

Bunu takip eden gelişmelerde, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP 

içinde başını Adnan Menderes, Feridun Fikri Düşünsel, Yusuf Hikmet Bayur, Emin 

Sazak gibi bazı milletvekillerinin çektiği bir muhalefet oluştu. 11 Haziran'da kabul 

edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, parti içindeki muhalefetin güçlenmesine 
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yol açtı. Bu yasanın görüşüldüğü sırada Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad 

Köprülü ve Refik Koraltan, parti Meclis Grubu'na Dörtlü Takrir olarak bilinen bir 

önerge verdiler. Ülke ve parti yönetiminde liberal düzenlemeler yapılmasını 

isteyen bu önerge, 12 Haziran'da reddedildi. Bu gelişmelerden sonra Menderes, 

Köprülü ve Koraltan partiden çıkarıldı. Bayar ise önce vekillikten, sonra partiden 

istifa etti. 

7 Ocak 1946'da Dörtlü Takrir'e imza atanlar tarafından Demokrat Parti (DP) 

kuruldu. DP, ekonomi ve siyasette liberal düzenlemeleri savunuyordu ve kuruluşu 

CHP iktidarı tarafından önceleri hoş karşılandı; 1950 genel seçimlerinin kazananı 

oldu. Başta Başbakan Adnan Menderes başkanlığındaki hükûmet, kamu 

Müslümanlığına getirilen kısıtlamaları hafifletti ve Marshall Planı sayesinde 

gelişen bir ekonomiye başkanlık etti. Ancak on yılın ikinci yarısında, hükûmet 

muhalefeti sınırlayan sansür yasalarını çıkardı; yüksek enflasyon ve büyük bir 

borca dönüştü. Hükûmet ayrıca siyasi rakiplerini bastırmak için orduyu 

kullanmaya çalıştı. Ordu, Menderes Hükûmeti'ni bitirdikten sonra 1960 

darbesinde ayaklandı ve kısa süre sonra sivil yönetimi tekrar ele geçirdi. 

388. Sosyal kurallar nelerdir? 

Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları 

ödevleri ve kullanacakları yetkileri gösteren kurallara “sosyal düzen kuralları” 

denilmektedir. Bunlar; “din kuralları”, “ahlak kuralları”, “görgü kuralları” ve 

“hukuk kuralları”dır. 

389. Osmanlı Devleti’nde toprak iletip tarım yapanlardan alınan 

verginin adı nedir? 

Aşar (öşür) vergisi 
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390. Karstik şekiller nasıl oluşur örnek vererek açıklayınız.  

Yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kaya tuzu, dolomit gibi eriyebilen, kırık 

ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde, kimyasal aşınıma neden 

olurlar. Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir. 

Alanya'da Damlataş ve Dim, Mersin Narlıkuyu, Antalya'da Karain, Burdur 

İnsuyu ve Kızılin mağaraları örnek gösterilebilir. 

391. İlk jandarma komutanı kimdir? 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 14 Haziran 1839 yılında olarak 

kurulmuş teşkilata ilk komutanlığı Rasim Bey yapmıştır. 

392. Akşam oldu kon, sabah oldu göç atasözünü açıklayınız. 

Yolculuk sırasında akşam olduğunda ulaşılan yerde kalınmalı; sabah olunca 

yola devam edilmelidir. İnsanlarımızın belirli bir düzeni vardır. Akşamları iş 

yapılmaz, geceler uyumak içindir. Gündüzler ise çalışmak için yola çıkacak olan kişi 

için ise yola koyulma vaktidir. 

393. Yerel yönetimleri sayınız. 

Türkiye'de yerel yönetim birimleri 1982 Anayasası hükümlerine göre; il özel 

idaresi, belediyeler (büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri) ve köylerdir. 

394. Eflatun’un kitabının adı nedir? 

Platon'un eserleri kronolojik olarak üç gruba ayrılabilir: 

 İlk: Sokrates'in Savunması, Charmides, Kriton, Euthyphro, Gorgias, Hippias 

(minor), Hippias (major), Ion, Laches, Lysis, Protagoras 

Orta: Kratylos, Euthydemus, Meno, Parmenides, Phaidon, Phaidros, Devlet, Sy

mposion (Şölen), Theaetetos 

Son: Critias, Sofist, Devlet Adamı, Timaeus, Philebus, Yasalar 
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395. Âlim unutur kalem unutmaz atasözünü açıklayınız. 

 Bir kişi ne kadar bilgiye sahip olursa olsun tüm bilgileri aklında tutamaz. 

Birçok bilgi tekrar edilmedikçe unutulur. Eğer bir bilginin unutulması 

istenmiyorsa muhakkak yazılmalıdır. 

396. Sanayi Devrimi nedir? 

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni 

buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş 

endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini 

arttırmasına denir 

397. İslamcılık fikir akımının öncüleri kimlerdir? 

İslamcılık akımının belli başlı temsilcileri; Said Halim Paşa, Mehmed Akif 

(Ersoy), M. Şemsettin (Günaltay), Abdulhak Bağdadî ve Ahmed Naim'dir. 

398. Bor minerali Türkiye’de nerede çıkarılır? 

Dünya bor rezervlerinin %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor 

yatakları; Eskişehir – Kırka, Kütahya- Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa-Kestelek’te 

bulunmaktadır. 

399. Türkiye’deki petrol rafinelerini sayınız. 

ATAŞ, Batman rafinerisi, Star rafineri, Tüpraş İzmir rafinerisi, Tüpraş 

İzmit rafinerisi, Tüpraş Kırıkkale rafinerisi  

400. Yazılı ve yazısız hukuk kuralları nelerdir? 

Yazılı hukuk kuralları: 

 Anayasa, 

 Uluslararası Antlaşmalar, 

 Kanunlar, 

 Kanun Hükmünde Kararnameler, 
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 Tüzükler, 

 Kaide-Kararnameler, 

 Yönetmeliklerdir. 

 Yazısız Hukuk Kuralları 

 Ahlak kuralları,  

 Dini kurallar,  

 Görgü kuralları,  

 Geleneksel kurallar(örf, adet, görenek, töre vs.). 

 

401. İstiklal Marşı’nın ilk bestecisi kimdir? 

Ali Rıfat Çağatay 

402. 93 Harbi nedir? 

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Osmanlı padişahı II. 

Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus 

Savaşı'dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 

Harbi olarak bilinir. 

403. Harezmşahlar hangi savaşta yıkıldı? 

10 Ağustos 1230'da Yassıçemen Savaşı'nda Anadolu Selçukluları karşısında 

yenilgiye uğrayan Celaleddin'in 17 Ağustos 1231'de ölümü 

üzerine Harezmşahlar Devleti tamamen ortadan kalktı. 

404. Yorgan yandı kavga bitti atasözünü açıklayınız. 

"Kavga, çekişme, anlaşmazlık nedeni olan şey ortadan kalkınca kavga da sona 

erdi." anlamında kullanılır. 

405. Bilgi nedir? 

1. İnsan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad. 

2. Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyle 
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406. Rüzgarı etkileyen faktörler nelerdir? 

 Basınç 

 Yer Şekilleri 

 Dünyanın hareketi 

 Mevsimler 

 Sıcaklık farkı 

407. Gelgit nedir? 

Ay’ın ve Güneş’in dünya üzerindeki çekim etkisi dolayısıyla denizlerde, 

özellikle anadenizlerde görülen, su yüzeyinde kabarma alçalma biçimindeki 

gündelik doğal olay. 

408. Sayılan koyunu kurt kapmaz ne demektir? 

Miktarı saptanarak bir kimseye teslim edilmiş olan eşya iyi korunur. 

409. Mermer nasıl oluşur? Mermerin çıkarıldığı 5 ilimiz sayınız. 

Mermer kalker ve donomitik kalkerlerin basınç ve ısı altına kalıp, 

metamorfizmaya uğrayıp, yeniden kristalleşmesi ile birlikte oluşur. Daha sonra 

insanlar tarafından endüstriyel analarda özel işlemlerden geçirilerek belirli kalıp 

ve büyüklüklerde kesilip, parlatılarak kullanıma sunulmaktadır. 

Kısaca mermer kalker olarak adlandırılan kireç taşının metamorfizma 

geçirmesi onucu oluşur. Metamorfizme ise çok derinlerde ve çok şiddet5li basınç 

ve sıcaklığın etkisi ile oluşmaktadır. Mermerin oluşmasını sağlayan kalkerler ise 

kalsit asitlerinden meydana gelmektedir. 

Türkiye'de, mermer rezervinin büyük bölümü Afyonkarahisar, Balıkesir, 

Muğla, Eskişehir, Denizli, Elazığ, Tokat, Çanakkale, Konya, Bilecik ve Kırşehir'de 

bulunmaktadır. 

410. Kurtuluş Savaşı’nı bitirip siyasal sürece geçtiğimiz savaş 

hangisidir? 

 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi(Büyük Taarruz) 
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411. Altın yerde pas tutmaz, taş yağmurda ıslanmaz atasözünü 

açıklayınız. 

Bir şey ya da kişi ne kadar uygunsuz koşullar içinde bulunursa bulunsun, ne 

değerini ne de niteliğini kaybeder. Eğer kişinin düzgün bir karakteri varsa ve 

başına ne gelirse gelsin bu kişi o karakterini kaybetmez. 

412. Devşirme sistemi nedir ve ilk hangi devlet tarafından 

uygulanmıştır? 

Devşirme, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardan -özellikle Balkanlar- 

Hristiyan genç ve yetenekli çocukların toplanması, sıkı bir eğitimden geçirilerek 

üstün bir asker veya bürokrat oluşturulması sistemidir. 

Devşirme (Gulam) sistemi ilk defa Karahanlılarda görülmüştür. Özellikle 

Gazne sarayına hediye edilenlerle, Türkistan bölgesinden ganimet olarak 

alınan Türk gulamlar he  m orduda hem de sarayda önemli hizmetler görürlerdi. 

413. SİHA ve SİDA nedir? 

SİHA olarak da bilinen Silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze 

ve/veya ATGM gibi uçak mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için 

kullanılan bir insansız hava aracı türüdür. Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı 

insan kontrolü altındadırlar ve farklı özerklik seviyeleri vardır 

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik 

Harp, Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, 

Elektronik Harp, Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat 

görevleri de icra edebilecek. 

414. Genel kolluk ve özel kolluk nedir? 

Genel yapılandırma. Adli kolluk ve İdari kolluk kavramını göz önüne 

aldığımız takdirde Türkiye'de 4 dört adet kolluk kuvveti bulunur. Bunlar 
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü dır. 

Çiftli malları koruma kolluğu, köy korucuları, köy bekçileri, kır bekçileri, 

orman kolluğu, gümrük ve tekel zabıtaları ve belediye kolluğu gibi kişiler özel 

kolluk olarak tanımlanmaktadır. 

415. Atatürk’ün ekonomik alanda yaptığı icraatlar nelerdir? 

 Milli Ekonominin Kurulması – İzmir İktisat Kongresi 

 Tarımın Teşvik Edilmesi 

 Sanayi Alanında Gelişmeler 

 Dış Ticaret Ve Para Politikası 

 Ulaştırma Alanında Yapılan İnkılaplar 

 Bayındırlık Alanında Yapılan İnkılaplar 

 Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar 

 Turizm Alanında Yapılan İnkılaplar 

 

1923 – 1933 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler 

 26 Ağustos 1924’te Türkiye İş Bankası kuruldu. 

 17 Şubat 1925’te Aşar vergisi kaldırıldı. 

 19 Nisan 1925’te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. 

 28 Mayıs 1926’da TBMM tarafından Teşvik- Sanayi Kanunu kabul edildi. 

 1 Temmuz 1926’da, Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 

 1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü kuruldu. 

 1928 yılında, İktisat Bakanlığı kuruldu. Osmanlı Devleti’nden kalma 

demiryolları yabancılardan satın alınarak yeni demiryolları yapıldı. 

1933 – 1938 Yılları Arasındaki Ekonomik Gelişmeler 

 1933 – 1938 yılları arasında, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan Misak-ı 

İktisadi kararlarının temel amacı olan özel girişimciyi sanayi alanına 

çekmek mümkün olmadı. 
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 1926 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun başarılı olamaması 

üzerine, sanayileşmenin devlet eliyle yürütülmesine karar verildi. 

 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. Bu dönemde, 

Sümerbank önderliğinde büyük bir dokuma sanayi kuruldu. 

 1936 yılında İkinci Beş yıllık Sanayi Planı hazırlandı. 

 Bu dönemde; madencilik, elektrik santralleri, gıda, kimya, deniz ulaşımı, 

makine sanayi, deri sanayi gibi alanlarda birtakım planlar yapıldı. 

 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. 

 1937’de Etibank önderliğinde Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası 

Karabük’te açıldı. 

 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İkinci Beş Yıllık Sanayi 

planı tamamlanamadı. 

416. Ak akçe kara gün içindir atasözünü açıklayınız. 

Kişilerin maddi olarak zor zamanlar yaşayabileceğini unutmamaları ve bu 

zor zamanlar için de kenara para ayırmaları gerekmektedir. İnsanların maddi 

anlamda sıkıntı yaşamaması için birikim yapmaları şarttır. 

417. Dilin kemiği yoktur deyimini açıklayınız. 

[1] Dil her yana dönebilir; önce söylediğini sonra başka biçimlere sokabilir; tam 

tersine çevirebilir. 

[2] Ne konuştuğunu bilmeden, düzgün veya kendi dilini iyi konuşmadan, ne 

söylediğinin farkında olmadan konuşmak. 

418. Everest Dağı hangi kıtadadır? 

Everest Dağı, Asya'da Nepal ile Çin ülkelerinin tam ortasındadır. Bu dağın 

zirve noktası iki ülkenin sınırı olarak kabul edilir. 

419. Nadas ve nöbetleşe ekim nedir? 

Nadas, araziye bir yılda düşen yağışın, her yıl ürün almaya yetmeyecek kadar 

az olduğu yerlerde toprağın bir yıl boş bırakma işlemidir. Kuru tarım bölgelerinde 
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uygulanır. Nadas işlemesi, tarla yüzeyini işleyerek bırakmaya, yapılan işleme 

nadas işlemesi denilir. 

Nöbetleşe ekim, tarlaya bir yıl bir ürün ertesi yıl başka bir ürün ekme 

yöntemidir. Örneğin, şekerpancarı su ihtiyacı fazla olan bir üründür. Bu yüzden 

pancar ekilen bir yılın ardından topraktaki su oranı azalacağından ertesi yıl nem 

ihtiyacı az olan mercimek ekilmesi nöbetleşe ekim uygulamasıdır. 

420. Babası koruk yemiş oğlunun dişi kamaşmış atasözünü 

açıklayınız. 

Bir babanın kötü davranışlarından veya kötü işlerinden 

dolayı, oğlunun başının ağrıyacağını anlatan bir atasözüdür 

421. Çernobil faciası nerede oldu ve kimler etkilendi? 

Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer 

Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır. 

Kazanın etkileri nedeniyle Ukrayna'da 1,9 milyon, Belarus, Rusya, Ukrayna 

ve Avrupa ülkelerinde toplam 8,4 milyon kişi radyasyona maruz kaldı. 

422. Devlet kontrolünde olan tarım ürünleri nelerdir? 

 Kenevir 

 Haşhaş 

 Tütün 

 Pirinç 

 Çay 

 Şeker Pancarı 

423. Sinop cezaevinde yatan şairimiz kimdir? 

Sabahattin Ali 
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424. Milli mücadelede yazılan ilk roman nedir ve yazarı kimdir? 

Millî Mücadele dönemi (1919-1922) içinde tek bir roman yazılmıştır: Halide 

Edip'in Ateşten Gömlek. 

425. Dünya tek bir ülke olsaydı başkent İstanbul olurdu sözü kime 

aittir? 

Napolyon Bonapart  

426. I. Dünya savaşında kanal cephesinin açılma nedeni nedir? 

 Almanya’nın desteği ve Planlamasıyla Süveyş Kanalını ele geçirerek 

İngiltere’nin sömürgeleriyle (Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya) olan 

bağlantısını kesmek. 

 Mısır’ı İngilizlerden geri almak İngilizleri Mısırda oyalamak amacıyla da 

açılmış bir cephedir. 

427. Atatürk cumhuriyet rejiminden ilk nerede bahsetmiştir? 

1919 Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 

kurtaracaktır” maddesi aslında cumhuriyetin kendisiydi. 

428. Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir atasözü ne demektir? 

Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kullanılmayan çok değerli 

nesnelerden daha iyidir. 

429. Bulgaristan’da doğmuş ve olimpiyatlara katılarak madalyalar 

kazanan ve kendi ağırlığının iki katını kaldıran sporcu kimdir? 

     Naim Süleymanoğlu 

430. Buğday başak verince orak paha olur atasözünü açıklayınız. 

Buğday başak verince orak pahaya çıkar atasözü, şu an değeri olmayan 

şeylerin, bir vakit değerlenebileceği anlamına gelmektedir. 

431. Türkiye’deki turizm çeşitleri nelerdir? 

 Sağlık Turizmi ve Termal Turizm 

 İnanç Turizmi 
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 Kış Sporları Turizmi 

 Yayla Turizmi 

 Akarsu Turizmi 

 Botanik Turizmi 

 Dağcılık 

 Golf Turizmi 

 Hava Sporları 

 İpek Yolu 

 Kongre Turizmi 

 Kuş Gözlemciliği 

 Mağara Turizmi 

 Su Altı Dalış 

 Yat Turizmi 

 

432. Fırat Nehri üzerindeki barajlar nelerdir? 

Keban Barajı (Elazığ), Karakaya Barajı (Malatya-Elazığ), Atatürk Barajı 

(Adıyaman-Şanlıurfa), Birecik Barajı (Birecik) ve Karkamış Barajı (Kargamış) 

Barajları tamamlanmıştır. 60 metre yüksekliği ve 4.5 km uzunluğu ile Suriye'nin 

en büyük barajı olan Tabka Barajı da Fırat üzerinde yer alır. 

433. Rüzgar eken fırtına biçer atasözünü açıklayınız. 

Başka insanlara zarar verecek durumların içine giren kişiler, bunun 

karşısında çok sert bir tepki ile karşı karşıya kalır. En sonunda kendisi büyük bir 

zarara uğrayacağı için, başkalarına zarar verecek bir olayın içerisinde girmemesi 

noktasında uyarıcıdır. 

434. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları nelerdir? 

Yenilenebilir enerji, sürekli olarak devam eden ve doğal süreçlerde var 

olan enerji akışından elde edilen bir enerji çeşididir. Güneş enerjisi, 



 

114 
Her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. 

www.ankaraparkur.com 

rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ya da 

hidrojen enerjisi gibi enerjiler yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 

Yenilenemez enerji kaynakları fosil yakıtlar ve nükleer enerji olmak üzere 

iki ana başlıkta toplanabilir. Fosil yakıtlar yapılarında yüksek oranda karbon 

bulunan doğal kaynaklardır. Canlı kalıntılarından elde edilen bu enerji 

kaynakları arasında petrol, kömür, doğalgaz bulunur. 

435. 1925’te Atatürk tarafından parça parça alınarak kurulan yerin 

adı nedir? 

Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Ankara'nın batısında, Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk tarafından parça parça ve farklı bireylerden satın alınan arazi 

üstünde onun talimatı ile kurulan ve Türk tarımına öncülük eden çiftliktir 

436. DSÖ nedir? 

Dünya Sağlık Örgütü 

437. Kör bile düştüğü çukura bir daha düşmez atasözünü açıklayınız. 

İnsan, içine düştüğü zor durumdan, yaptığı hatalardan ve yanlışlardan, 

başına gelen felaketlerden ders almasını bilmeli ve bu olayların tekrar 

yaşanmaması için önlemlerini almalıdır. En akılsız insan bile, yaşadığı kötü 

olaylardan ders alır ve bir daha o duruma düşmemek için çaba gösterir. 

438. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü nedir? 

Beyşehir Gölü 

439. Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye atasözü ne demektir? 

“Fırsatı kaçırdın. Yeni bir fırsat yakalamak için hiç durma!” anlamında bir 

söz. 
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440. Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz atasözünü 

açıklayınız. 

Kuşlar, geniş bir özgürlük dünyasında, insanlardan uzak yaşamalarına karşın 

avlanmaktan kurtulamazlar. İnsanlar da böyledir: Hatıra, hayale gelmeyen çeşit 

çeşit felakete uğrarlar. Hiçbir kimse kendisini kazadan, tehlikeden, dertten 

kurtarmanın yolunu bulamaz. 

441. Egemenlik türlerine göre yönetim biçimlerini sayınız. 

 Monarşi 

 Meşrutiyet 

 Oligarşi 

 Demokrasi 

 Otoriterlik 

 Totaliterlik 

 Teokrasi 

 Teokratik Egemenlik 

 Cumhuriyet 

 Komünizm 

 Faşizm 

 Nasyonal Sosyalizm 

 Sosyalizm 

 Hanedanlık 

442. II. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir? 

 Savaşı demokrasiyi savunan ülkeler (müttefik devletler) kazanmıştır. 

 Savaş sonrasında sömürgecilik faaliyetleri azalmıştır. 

 Birleşmiş Milletler kurulmuştur. 

 Rusya, Balkanlar'da güç kazanmıştır. 

 Türkiye, ABD gücüne yaklaşmıştır. 

 Almanya ikiye bölünmüştür. 
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 İngiltere ve ABD desteğiyle 1948 yılında Filistin'de İsrail Devleti 

kurulmuştur. 

 Varşova Paktı ve NATO kuruldu. 

 Dünya barışının korunması için insan hakları sözleşmeleri yayınlandı.  

 

443. II. Dünya Savaşı’nın Türkiye açısından sonuçları nelerdir?      

 Kamu güvenliği için seferberlik ilan edildi 40 yaş altı askere alındı. 

 Hava saldırılarına karşı karartma uygulandı. 

 Tahıl stoklarına el konularak karne ile ekmek dağıtımına geçildi. 

 Savaş sırasındaki ekonomik sıkıntıyı aşmak için varlık vergisi getirildi. 

 

444. Haçlı seferlerinin sebepleri nelerdir? 

Haçlı seferlerinin ekonomik nedenleri 

a) Fakir Avrupalıların, İslam ülkelerinin zenginliklerini elde etme düşüncesi. 

b) Türk ve İslam devletlerinin elinde bulunan önemli ticaret yollarını ele 

geçirme düşüncesi. 

c) Avrupa da baş gösteren işsizlik sorunu. 

d) Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi İpek ve Baharat Yolu'nun 

Müslümanların eline geçmesi. 

e) Hıristiyanların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi. 

Haçlı seferlerinin siyasal sebepleri 

a) Türklerin Anadolu'daki ilerlemeleri. 

b) Bizans'ın, Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi. 

c) Avrupa da, macera arayan bir sınıfın ortaya çıkması. 

Haçlı seferlerinin dini sebepleri 
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a) Müslümanların elinde bulunan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi önemli 

şehirlerin Hristiyanlar tarafından alınmak istenmesi. 

b) Kluni (Cluny) tarikatının faaliyetleri. 

c) Papa ve din adamlarının Hıristiyanları Müslümanlara karşı doldurması. 

d) Hıristiyanlığı yayma düşüncesi. 

Haçlı seferlerinin sosyal nedenleri 

Hristiyan şövalyelerin şan ve şöhret isteği içerisinde olması. 

445. Yaprak dökümü kitabının yazarı kimdir? 

Reşat Nuri Güntekin 

446. Parapsikloji nedir? 

Parapsikoloji; duyular-dışı algılama, psikokinezi, ölümden sonra yaşam gibi 

konulara ilişkin paranormal olayların; deneysel yöntem yoluyla, çok disiplinli 

etüdü.  

447. I. Dünya Savaşı cepheleri nelerdir? 

 Kafkasya Cephesi (22 Ekim 1914 – 30 Ekim 1918) 

 Hicaz – Yemen Cephesi (10 Kasım 1914 – Haziran 1916) 

 Irak Cephesi (Kasım 1914 – 14 Kasım 1918) 

 İran Cephesi (Aralık 1914 – 30 Ekim 1918) 

 Kanal (Süveyş) Cephesi (14 Ocak 1915) 

 Suriye - Filistin Cephesi (28 Ocak 1915 – 28 Ekim 1918) 

 Çanakkale Cephesi (19 Şubat 1915 – 9 Ocak 1916) 

 Makedonya Cephesi (21 Ekim 1915 – 30 Eylül 1918) 

 Galiçya Cephesi (26 Ağustos 1916 – 1917) 
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448. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü ne demektir? 

Bir olayın gerçekten meydana gelmiş olup olmadığını anlamak için, gizli 

kalamayan belirtisine bakmak gerekir. Bu belirti varsa olay da var demektir. 

449. Irmak geçerken at değiştirilmez atasözü ne demektir? 

Bir işe başladıktan sonra işin tam ortasında, bunu tehlikeye atacak bazı 

durumlara girmemek. Özellikle bazı araç gereç değişikliği yapılacaksa, bunun 

mutlaka doğru zamanı beklenmelidir. 

450. İnanç turizmi nedir? 

İnsanların dini inançlarını gerçekleştirmek amacıyla önemli çekim 

merkezlerine yaptıkları ziyaretlerin turizm olgusu içinde değerlendirilmesine 

“inanç turizmi” denilmektedir. 

451. Osmanlı Devleti’ndeki şeri vergiler hangileridir? 

ŞERİ VERGİLER 

Kuran, sünnet, icma ve kıyas göz önünde bulundurularak bu vergilendirme 

sistemi oluşturulmuştur. Şeri vergiler Osmanlı Devleti bünyesinde yaşayan 

insanların dini inançlarına göre alınmaktaydı. Şeri vergileri kapsayan vergi türleri 

şu şekildedir; 

Öşür vergisi: Diğer adı aşar vergisidir. Bu isimle de bilinir. Tüm Müslüman 

vatandaşlardan alınmaktadır ve bir tür ürün vergisidir. Bütün Osmanlı Devleti'nin 

Müslüman vatandaşlarından çiftçilik yapan herkesten alınır. Yani öşür vergisi 

Müslüman çiftçilerden alınır ve çiftçinin kazandığı ürünün onda birini 

kapsamaktadır. Kazanılan miktarın onda biri devlete vergi olarak verilmekteydi. 

Aşar vergi türü Cumhuriyet dönemine kadar vatandaşlardan alınmaya devam 

etmiştir. 
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Haraç vergisi: Osmanlı'da uygulanan şeri ve örfi vergilerden bir tanesi de haraç 

vergisidir. Bu vergi türü Müslüman olmayan vatandaşların ürettiği ürün üzerinden 

alınmaktaydı. Toplam kazancın 5te biri vergi olarak alınırdı. 

Cizye vergisi: Hem Müslüman olmayan hem de askere gitmeyen erkeklerden 

alınan vergidir. Osmanlı devletinin ordusunda gayrimüslim bir asker 

bulunmamaktadır. Bu yüzden gayrimüslim erkeklerden de bu şekilde veri 

alınmaktadır. Kişi engelli ise ve din adamı ise onlardan vergi alınmamaktadır. 

452. Anayasa Mahkemesi’nin görevi nedir? 

Anayasa Mahkemesi temel olarak, Cumhurbaşkanı kararnamelerinin, 

kanunların ve TBMM İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas 

açısından, Anayasa değişikliklerinin de sadece şekil açısından uygunluğunu 

denetler. 

453. İnceldiği yerden kopmak ne demektir? 

Sonucu neye varırsa varsın önemli değil demektir. 

454. Yüce divan nedir? 

Yüce Divan, Türkiye'de Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaşkanını, TBMM 

Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, yüksek yargı mensuplarını, 

Genelkurmay Başkanını ve kuvvet komutanlarını görevleriyle ilgili suçlarından 

ötürü yargılarken kullandığı sıfattır. 

455. Devlet denetleme kurulunun görevi nedir? 

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına 

bağlı olarak çalışan, yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde 

yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulmuş denetim kurumu. Üyeleri ve başkanı 

Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 
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456. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nelerdir? 

Düzenleyici ve Denetleyici Üst Kurullar devletin kısmen ya da tamamen özel 

girişimlere bırakmış olduğu alanlarda, o alanlara yönelik düzenlemeleri hazırlama 

ve hazırlanan düzenlemelerin uygulanıp uygulanmadığını denetleme yetkisi 

verilmiş olan bağımsız idari otoritelerdir. Ülkemizde de farklı alanların 

düzenlenmesi ve denetlenmesi için kurulmuş olan bağımsız idari otoriteler yani 

düzenleyici ve denetleyici üst kurullar bulunmaktadır. Bu üst kurulların her birisi 

kendileri için belirlenmiş alanlarda uzman personel istihdamı sağlayarak ve yine 

alanları hakkında yetkin bir üst yönetimle teşkilatlanarak düzenleme ve denetleme 

görevlerini yerine getirmektedirler. Türkiye’de detaylarına aşağıda değineceğimiz 

on bir adet düzenleyici ve denetleyici üst kurul bulunmaktadır. 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 

2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

3. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 

4. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 

5. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 

6. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

7. Rekabet Kurumu (RK) 

8. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) 

9. Kamu İhale Kurumu (KİK) 

10. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 

11. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düz. ve Den. Kur. (SEDDK) 

 

457. Entübe nedir? 

Entübasyon: Herhangi bir nedenle oluşan solunum yetersizliğinde, kendi 

haline bırakıldığında rahatça nefes alamayan ve oksijeni hayati organlara 

göndremeyen bir kişiye dışarıdan solunum desteği verebilmek için ağızdan soluk 

borusuna bir tüp yerleştirilmesi işlemidir. 
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458. Atlas ve Hint Okyanusu’nu birleştiren kanalın adı nedir? 

Panama Kanalı 

459. Atatürk’ün naaşının Anıtkabir’den önce saklandığı yer neresidir? 

Ankara Etnografya Müzesi 

460. Atatürk inkılapları niçin yapılmıştır? 

Atatürk'e göre "inkılâp milletin esenliği için halk adına yapıldı". "Yaptığımız 

ve yapmakta olduğumuz inkılâpların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen 

modern ve bütün anlamı ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna 

getirmektir". 

461. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır atasözünü açıklayınız. 

Her insanın parmak izi bile diğerinden farklıdır. Bu nedenle 

herkesin farklı özelliklerine hoşgörüyle bakmalı ve insanları farklılıkları ile kabul 

etmeliyiz. Anlam: İnsanların yetenekleri ve ilgi alanları aynı değildir. 

462. Keskin sirke küpüne zarardır atasözünü açıklayınız. 

Keskin sirke küpüne zarar verir atasözü, insanın öfkesinin en çok 

insana zarar vereceğini, ani alınan kararların, ani öfkelerin doğru sonuçlar 

doğurmayacağını anlatır. 

463. Mileneya mektuplar eserinin yazarı kimdir? 

Franz Kafka 

464. Osmanlı’da müzik okulunun adı nedir? 

Darülelhan 

465. Ahi teşkilatı nedir? 

Ahilik teşkilatı, 13. yüzyılda ortaya çıkan ve Moğol istilasından kaçan 

Türklerin Anadolu'da kurmuş oldukları bir esnaf örgütüdür. Bu teşkilatın amacı 

Anadolu'daki Türk zanaatkarları ayakta tutmaktır. Teşkilatın en önemli unsuru ise 

dayanışma ve kardeşliktir. 
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466. Sütçü İmam kimdir? 

Sütçü İmam (asıl adı İmam, süt satarak geçimini sağladığı için "Sütçü" lakabı 

verilmiştir) (d. 1871, Kahramanmaraş - ö. 25 Kasım 1922), Maraş kurtuluş 

mücadelesini başlatan Türk direnişçi. Maraş'ta Fransız-Ermeni askerlerine karşı 

ilk kurşunu atmıştır. 

467. Mikroklima nedir? 

Belirli bir küçük habitat ya da alandaki farklı iklim 

türlerine mikroklima iklim denir. Örneğin bir ormanın farklı yerlerinde hatta        

bir ağacın en alt kısmından tepesine kadar farklı iklim türlerinin 

görülmesi mikroklima ile açıklanır. Ülkemizde Iğdır ve Rize 

illeri mikroklima özelliği görülür. 

468. Maturudi kimdir? 

Mâtürîdî ya da tam adıyla Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin 

Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Hanefi mezhebinden olanların itikad imamı, 

İslam alimi. Kurucusu olduğu kabul edilen i'tikadî mezhep "Matûridilik" olarak 

anılır.  

Mâtüridîlik  ünlü Türk din bilgini  Matüridî'nin,  Hanefî Mezhebi'nin 

kurucusu İmam-ı A'zam'ın düşüncesini tâkip eden, akla önemli bir yer veren İslam 

dini itikad mezhebidir. Türkiye, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Orta 

Asya ülkelerinde yaygındır. 

469. Dünyanın 7 harikasını sayınız. 

1. Keops Piramidi – Mısır. 

2. Babil'in Asma Bahçeleri – Irak. 

3. Artemis Tapınağı – Türkiye. 

4. İskenderiye Feneri – Mısır. 

5. Halikarnas Mozolesi – Türkiye. 

6. Zeus Heykeli – Yunanistan. 
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7. Rodos Heykeli – Yunanistan. 

470. Kuru gayret çarık eskitir atasözünü açıklayınız. 

Bir işi başarmak için rastgele çabalamak yetmez. Amaca doğru planla 

yürümek ve işin çıkar yollarını bulmak gerekir. Böyle yapılmazsa bütün çabalar 

boşa gider; zarardan başka bir sonuca varılmaz. 

471. Sosyal devlet nedir? Sosyal devletlerin olduğu ülkede piyasa 

ekonomisi uygulanabilir mi? Uygulanamazsa neden? 

Sosyal devlet; bireylere asgari gelir güvencesi veren, onları toplumsal 

risklere karşı koruyan, sosyal güvenlik olanağı sağlayan ve yurttaşların tümüne 

eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetleri sunan bir anlayışı ifade etmektedir. 

Sosyal piyasa ekonomisi, rekabet ekonomisi temeline dayalı olan; özgür 

girişimi, piyasa ekonomisi içinde genellikle bir sosyal devlet hedefleyen, sosyal 

politikaların yanı sıra regülasyoncu serbest piyasa kapitalist ekonomik sistemini 

birleştiren bir sosyoekonomik modeldir. 

472. Balık baştan kokar atasözü ne demektir? 

Yapılan bir işte aksaklığın başta olanlardan kaynaklandığını anlatan bir 

sözdür. Yani aksaklığın asıl nedeni baştadır anlamında kullanılır. 

473. Akıl yaşta değil baştadır atasözünü açıklayınız. 

İnsanların yaşı ilerledikçe sadece dış görünüşlerinde değişme olur. Yani 

kimse yaşlandıkça akıllanmaz. İnsanların mantıklı davranmaları ve 

konuşmalarının yaşlarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

474. Aç tokun gözüne bakarak doymaz atasözünü açıklayınız. 

Bir şeyi elde etmek için o işi yapanlara bakmak ve özenmek yetmez, çalışmak 

gerekir. Kendisi yoksulluk çeken bir kimse zenginlerle düşüp kalkmakla zengin 

olmaz. Susuz kimsenin uzaktan ırmak seyretmesi susuzluğunu gidermez. 
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475. Akan su yosun tutmaz deyimini açıklayınız. 

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "akan su yosun 

tutmaz" atasözünün anlamı; "akan su sürekli akış durumunda olduğu için 

yosunlanma olmaz; bunun gibi, çalışan insan da tembelliğin kötülüklerine 

uğramaz" şeklindedir 

476. Atatürk’ün benim şehrim dediği şehir hangisidir? 

Yalova 

477. Neden Jandarma olmak istiyorsun? 

Yorum sorusu 

478. Adın adı çıkacağına canı çıksın atasözünü açıklayınız. 

Bir insanın adı kötüye çıkarsa kolay kolay düzelmez, toplum üzerindeki 

değeri düşer. Bu durumdaki kimse ölmeyi yeğler. 

479. S.S.C.B kaç yılında dağıldı? Dağılan ülkeler hangileridir? 

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un 

istifa etmesinin ardından Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerin 

bağımsızlığını kazanmalarıyla 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği'nin dağıldığı olaydır. 

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından aşağıdaki devletler oluşmuştur; 

Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Estonya, Kazakistan, Kırgızistan, 

Moldova, Letonya, Litvanya, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan ve 

Rusya. 

480. Hürkuş hakkında ne biliyorsun?, 

TUSAŞ Hürkuş, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen, temel eğitim ve 

hafif kara saldırı uçağı olan iki kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu turboprop bir 

uçaktır. Adı Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı gazisi, ilk Türk uçak 

üreticisi Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir.  
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481. Temsil heyeti kararları hangi kongrede alınmıştır? 

İlk olarak Erzurum Kongresi delegeleri arasından doğu illerini temsil etmek 

ve kongrenin kararlarını uygulamak üzere seçilen 9 kişilik kurula 

Sivas Kongresi'nden sonra tüm yurdu temsil etmek görevini verilmiş ve üye sayısı 

16 kişiye çıkarılmıştır. 

482. Turizm nedir? Örnek veriniz. 

Turizm ya da gezim, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla 

yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan 

ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. 

483. Taş yerinde ağırdır atasözünü açıklayınız. 

Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır. Çünkü kişi bulunduğu yerde 

tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı 

olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez. 

484. Pandemi türleri nelerdir? 

 Epidemi (Salgın) 

 Pandemi (Küresel salgın) 

485. Yüksek mahkemeler nelerdir? 

 Uyuşmazlık Mahkemesi  

 Anayasa Mahkemesi 

 Yargıtay 

 Danıştay 

 

486. Mücrim ne demektir? 

Mücrim sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "suçlu, suç işleyen" 

anlamına gelmektedir. 
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487. Baskıdaki altından askıdaki altın yeğdir atasözünü açıklayınız? 

 Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kullanılmayan çok 

değerli nesnelerden daha iyidi 

488. Dur yolcu şiirinin yazarı kimdir? 

Necmettin Halil Onan 

489. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi kanunla verildi? 

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine 

katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan 

kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim 

Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. 

490. Romanya’nın başkenti neresidir? 

Bükreş 

491. Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili hangisidir? 

Konya 

492. Cumhuriyet dönemi açılan ilk üniversite hangisidir? 

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu'da kurulan ilk 

üniversitesi. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925'te Hukuk Fakültesi, 1935'te Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1943'te Fen Fakültesi ve 1945'te Tıp Fakültesi açıldı. 

493. Gözden ırak gönülden de ırak olur atasözünü açıklayınız. 

Aralarında her ne kadar aşk veya sevgi olsa dahi, mesafe olarak birbirinden 

uzaklaşan insanların sevgi ve aşkları zamanla azalır. Çok fazla bir araya gelmemek 

ve uzak kalmak zaman içerisinde o kişiyi unutturabilir. 
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494. Deniz kıta sahanlığı nedir? 

COĞRAFYA TERİMİ 

Deniz kıyısıyla genellikle –200 m. derinlik arasında uzanan, az eğimli, 

karadan taşınmış tortularla kaplı dip. 

HUKUK TERİMİ 

Bir ülkenin kıyılarına bitişik olan –200 m. derinliğe ya da bu sınırın ötesindeki su 

derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya değin, 

karasularının dışında kalan denizaltı bölgelerinin deniz yatağı ve toprakaltı kesimlerinin 

tümü. 

 

495. 1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti’ne Türkiye neden 1932 

yılında katılmıştır?  

 Musul sorunu ve bu sebepten dolayı Türk-İngiliz ilişkilerinin gerginleşmesi 

496. Çingene kızı hangi ilde hangi müzede sergilenmektedir? 

Zeugma Mozaik Müzesi/Gaziantep 

497. Türkiye’de altın nerelerde çıkarılır? 

Türkiye’de faal olan ve işletilen altın madenleri şunlardır; 

1- Artvin; Hot 

2- Balıkesir; Çoraklık, Kubaşlar, Kızıltepe, İvrindi 

3- Çanakkale; Lapseki, Kirazlı, Akbaba 

4- Erzincan; Çöpler 

5- Eskişehir; Kaymaz, Sivrihisar 

6- Fatsa; Altıntepe 

7- Gümüşhane; Mastra, Midi, Mescitli 

8- İzmir; Ovacık, Çukuralan, Efemçukuru, Seferihisar 

9- Kayseri; Himmetdede, Kaş, Öksüt 

10- Konya; İnlice 
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11- Manisa; Sart 

12- Niğde; Bolkardağ 

13- Sivas; Bakırtepe 

14- Uşak; Kışladağ (Avrupa’nın en büyük altın madenidir.) 

498. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda hangi cephelerde başarılı 

olmuştur? 

Çanakkale Cephesi 

499. Aklın yolu birdir atasözünü açıklayınız. 

Doğru ve mantıklı olan, sonucu tahmin edilebilen, gidişatı ortada olan her 

hangi bir olayda tüm ortak yollar doğru yoldur. Bu ortak yolların oluşabilmesi için 

tecrübe, akıl, bilgi ve zeka kullanılarak olayların sonuçları tahmin edilir. 

500. Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı hangi devleti anlatır? 

Finlandiya 

501. Risk nedir? 

Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, 

etken veya gidişattır. 

502. Rezonans nedir? 

Rezonans, fizikte bir sistemin bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha 

büyük genliklerde salınması eğilimidir. Bunlar, o sistemin rezonans frekansları 

olarak adlandırılır. Bu frekanslarda küçük periyodik kuvvetler bile çok büyük 

genlikler üretebilir. 

Mesela kesintili bir rüzgar altında bir köprünün salınım 

gerçekleştirmesi rezonans olarak öne çıkar. - Aynı zamanda deprem dalgaları 

nedeniyle salınım etkisi altında kalan bir bina örnek verilebilir. 
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503. Ak gün ağartır kara gün karartır atasözünü açıklayınız. 

Mutlu bir yaşayış, kişiyi dinç, şen, iyimser kılar. Üzüntülü yaşayış ise yıpratır, 

zayıflatır, karamsar yapar. 

504. İnsan insana yük değil can gövdeye mülk atasözünü açıklayınız. 

Bir kimseye konuk olan ya da bir iş için gelen kişi o kimsenin yanında uzun 

süre durmaz. Canımız bile sürekli olarak gövdemizde kalmayacaktır. Onun için 

yanımıza gelen kimseleri yük olarak düşünmemeliyiz, kimseye yük olmamalıyız. 

Misafirler gibi hayat da gelip geçicidir. 

505. Evliya Çelebi son ziyaretini nereye yapmıştır? 

Mısır 

506. Armut dibine düşer atasözü ne anlama gelmektedir? 

Kişiyi dünyaya getiren ve yetiştiren ebeveynleri kimse çocuk da onlar gibi 

olur" anlamında kullanılır. 

507. Akacak kan damarda durmaz atasözünü açıklayınız. 

Akacak kan damarda durmaz atasözünün anlamı; bir musibetle karşılaşmak 

veya bir zarara uğramak üzerine, ne yapılırsa yapılsın bunun önüne 

geçilemeyeceği anlamına gelmektedir. Özellikle nasıl bir önlem alınırsa alınsın 

kaderin önüne geçilemeyecek, bir durum olacak ise onun yaşanacağı üzerine ifade 

edilmektedir. 

508. İstanbul’un komşu illeri hangileridir? 

İstanbul, Türkiye'nin Marmara Bölgesinde 5.196 km² izdüşüm alana (5.461 

km² gerçek alan) sahiptir. Doğuda Kocaeli, Batıda Tekirdağ ve 

Kırklareli'ne komşu olan İstanbul'un Kuzeyi Karadeniz, Güneyi Marmara Denizi ve 

Haliç ile çevrilidir. 
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509. Yurt dışından Türkiye’ye akan akarsular hangileridir? 

Meriç: Bulgaristan’dan kaynağını alarak Ege Denizi’ne dökülür. 

Asi: Suriye'den (Lübnan dağlarında doğar, Hatay’dan Akdeniz’e dökülür.) 

510. Osmanlı Devleti’nde isyanlarla ilk bağımsızlığını kazanan ülke 

hangisidir? 

Osmanlı devletine ilk isyan eden devlet ve millet Sırplardır, 

İlk bağımsızlığına kazanan devlet ise Yunanlılardır. 

511. Saltanat ve halifelik neden aynı anda kaldırılmadı? 

Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifelik bir süre daha kaldırılmamıştır. 

Bunun temel nedeni, halifeliğin dini bir makam olması ve bir anda 

kaldırılması durumunda çok tepki gösterilebileceğidir. Bunun için 

halifeliğin kaldırılması için gereken uygun ortam beklenmiştir. 

512. İl ve ilçenin adli birimleri nelerdir? 

İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı  

513. Millet Mektepleri ne zaman ne için açılmıştır? 

Millet Mektepleri, Türkiye'de 1 Kasım 1928'de yeni harflerin kabulünden 

sonra halkı okur-yazar kılmak amacıyla gerçekleşen eğitim seferberliği için 

kurulmuş dört ay süreli eğitim veren halk eğitimi kurumlarıdır. 

514. Aç tokun ağzına bakmakla doymaz atasözünü açıklayınız. 

Kendisi yoksulluk çeken bir kimse zenginlerle düşüp kalkmakla zengin 

olmaz. Susuz kimsenin uzaktan ırmak seyretmesi susuzluğunu gidermez. 
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515. Topkapı Sarayı’nı kim yaptırmıştır? 

Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478'de yaptırılmış, Sultan 

Abdülmecit'in Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene 

boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgâhı 

olmuştur. 

516. Yükte hafif pahada ağır deyimi ne demektir? 

[1] Taşınması kolay, kendisi kıymetli eşya.  

[2] Değerli, kıymetli eşya, takı, her türlü mücevherat. 

517. Zeybekler tablosu kimin eseridir? 

İbrahim Çallı 

518. Cumhuriyet döneminde salgın hastalıklara karşı Ankara’da 

açılan hastane hangisidir? 

Hıfzıssıhha Enstitüsü (Kurumu) 

519. 1928’de Ankara’da aşı üreten kurumun adı nedir? 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu 

520. Atatürk döneminde yapılan tarımsal yenilikler nelerdir? 

1.Köylüden ağır vergileri kaldırmak. 

2.Köye para ve kredi sağlamak. 

3.Köylünün ürününü geliştirme ve koruma. 

4.Köylünün bilgi ve görüşünü yükseltmek. 

5.Toprağı olmayan çiftçilere toprak dağıtmak. 

Atatürk tarım konusunda bilmi ön plana koydu. Ar-Ge’ye önem verdi. Çiftçi 

ve gelecek nesiller için eğitimi ön planda tuttu. Kooperatifleşmeyi destekledi. 

Bilinçli, planlı bir tarım stratejisi belirlerken, başta toprak olmak üzere doğal 

kaynakları korumacı anlayışını politikalarına yansıttı. 
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Ziraat bankası kredi şartları kolaylaştırılarak, köylüye uzun vadeli faizsiz 

krediler sağladı. 

1929 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu ve böylece çiftçilere 

alternatif kredi bulma imkanı sağlandı. 

Ülke genelinde ürünler için ıslah istasyonları kuruldu. 

1930 yılında İstanbul, Bursa, İzmir ve Adana’da birer ziraat orta okulu açıldı. 

Açılan enstitüler Tarım Üniversitesi konumundaydı. 

Teknik ve yeni bilgileri çiftçilere ulaştırmak için kurslar açılarak bu alandaki 

eksiklikler giderildi. 

Köylüyü toprak sahibi yapmak için çok sayıda kanunlar çıkarıldı. 1925 

yılında kabul edilen bir kanunla; uygun bir tarım arazisi yoksa devlet, arazi satın 

alıp köylüye dağıttı ve ilk 10 yılda köylüye 1 milyon dönüm arazi verilmiş oldu. 

Toprak sahibi olan köylünün toprak, tohumluk, tarım araçları borçları 20 

yıllık dilime yayıldı. 

İlk işletilen arazi, yeni yetiştirilmeye başlanan fidanlık, bağ ve 

zeytinliklerden bir süreliğine vergi alınmaması sağlandı. 

521. Kilikyalılar Cemiyet, nedir ve niçin kurulmuştur? 

Kilikyalılar Cemiyeti, 1918'de İstanbul'da kurulmuştur. 

Amacı,  Kilikya (Çukurova) bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal 

edilmesine karşı mücadele göstermektir. Cemiyet, milli bilinci uyandırmak için 

yayın ve propaganda yollarını kullanmıştır. Kurucuları arasında Ali Münif 

Yeğenağa yer almaktadır. 
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522. Jön Türkler hakkında bildiklerinizi anlatınız? 

Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ortaya çıkan, 

önceden muhalif daha sonradan ise iktidar gücü olan laik ve meşrutiyetçi kişilerdir. 

Jön Türkler, 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda 

dönemin padişahı II. Abdülhamit’i hedef almıştır. Jön Türkler, her ne kadar 

İmparatorluğun içinde bulunduğu kötü durumu, düzeltme gayesinde olduklarını 

belirtmişlerse de kendi aralarındaki fikir birliğini tam olarak kuramadıkları için bu 

gayelerinde başarılı olamamışlardır. Milliyetçilikten ziyade Osmanlıcılık kavramını 

savunmuş ve azınlık hakları üzerinde çalışmalarda bulunmuşlardır. Yeni 

Osmanlılar” ve “Genç Türkler” de denilen bu grup mensupları, Avrupalıların onlara 

verdikleri Fransızca “Jeunes Turcs” adıyla meşhur olmuşlardır. Bu tabir, genel 

olarak o yıllarda Avrupa’da politika, fikir ve edebiyat konularında aşırılık taraftarı 

gençleri ifade etmiştir. Bu grubun ifadesi ise, ilk defa Mustafa Fazıl Paşa’nın 

yayınladığı bir mektupta “Genç Osmanlılar” karşılığı olarak kullanılmıştır. Genç 

Osmanlılar terimi, daha sonraları Namık Kemal ve Ali Suavi tarafından de 

benimsenerek yazılarda kullanılmış ve Türkçeye tam anlamıyla yerleşmiştir. Bu 

grup, uzun müddet Osmanlı topraklarında yetişmiş, devlet idaresine karşı gelmiş 

ve yabancılar tarafından yönlendirilmiş ihtilalcilerin tamamının ortak buluşma 

noktası olmuştur.  

523. Altın yerde paslanmaz taş yağmurda ıslanmaz atasözü ne 

demektir? 

Bir şey ya da kişi ne kadar uygunsuz koşullar içinde bulunursa bulunsun, ne 

değerini ne de niteliğini kaybeder. 

524. BM’de eğitim ve kültür ile ilgilenen örgüt hangisidir? 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
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525. I. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan aldığımız gemilerin Türkçe 

isimleri nelerdir? 

Yavuz ve Midilli 

526. Kuantum bilgisayarları nedir? 

Kuantum bilgisayarı veri üzerinde işlem yapmak için bindirme ve dolaşma 

gibi kuantum-mekanik fenomenin doğrudan kullanımını sağlayan teorik 

hesaplama sistemlerini kullanan bilgisayarlardır. 

527. Ülkemizdeki yağış türleri nelerdir? 

 Konveksiyonel (Yükselim) Yağışlar  

 Orografik (Yamaç) Yağışlar 

 Cephe Yağışları 

528. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların sebepleri nelerdir? 

 İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletlerinin kışkırtmaları. 

 Bazı Kuva-i Milliyecilerin düzenli orduya katılmak istememeleri ve TBMM 

otoritesini tanımamaları (Çerkez Ethem ve Ali Yörük Efe) 

 Azınlıkların bağımsızlık düşünceleri ile ayaklanmaları 

 

529. Afrodisias Antik Kenti nerededir? 

Aydın/Karasu 

530. Milli Mücadele Dönemi’nde Yunanistan ile yaptığımız savaşlar 

hangileridir? 

 I. İnönü Savaşı 

 II. İnönü Savaşı 

 Kütahya Eskişehir Savaşları 

 Sakarya Meydan Muharebesi 

 Büyük Taarruz 

531. Batı cephesinde başarısız olduğumuz savaş hangisidir? 

Kütahya-Eskişehir Savaşları 
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532. Çankaya Romanı yazarı kimdir? 

Falih Rıfkı Atay 

533. Bitlis ilinde bulunan krater gölün adı nedir? 

Nemrut Gölü 

 

534. Milli Mücadele Dönemi topraklarımız hangi devletler işgal 

etmiştir? 

 

 Yunanlılar İzmir ve Çevresi 

 İngilizler İstanbul, Samsun, Musul ve Urfa çevresi 

 İtalyanlar Konya ve çevresi 

 Fransızlar Adana ve Antep çevresi 

 Ermeniler Kars ve çevresi 

 

535. UNICEF’in Türkçe açılımı nedir? 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
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536. Türkiye’nin sondaj gemilerinin isimleri nelerdir? 

Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj 

gemileri bulunuyor. Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin 

deniz sondaj yeteneğinde. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana 

Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz 

sondajı yapabiliyor. 

537. Atatürk’ün hukuk alanında yaptığı inkılaplar nelerdir? 

 1921, Teşkilatı Esasiye Anayasası’nın kabulü 

 1924 Anayasası’nın kabulü 

 Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının 

Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924) 

 Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926) 

 Türk Ceza Kanunu (1926) 

 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927) 

 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929) 

 İcra ve İflas Kanunu (1923) 

 Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926, 1929) 

 

538. Kore Savaşı’nın sebepleri nelerdir? Türkiye neden Kore’ye asker 

göndermiştir? Kore’de açılan Türk okulunun adı nedir? 

Kore Savaşı başlangıcı Kuzey Kore ve Güney Kore'nin farklı sistemleri 

benimsemesi ile ortaya çıkmış bir sebepken Özellikle Sovyet Rusya ve Amerika 

arasında yaşanan soğuk savaş döneminde Kore'de iki ayrı  hükümet oluşmuştur. 

Her iki hükümet de Kore üzerinde hak iddia etmiş, sınır hattı da bu iki büyük devlet 

tarafından kabul edilmemiştir. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında daima bu 

çekişme meydana gelmiştir. Bunun üzerine 25 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore 

topraklarına Sovyet ve Çin desteği alan Kuzey Kore saldırmıştır. 
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Türkiye, TBMM'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar 

çerçevesinde Kore'ye asker gönderdi. Kore'ye asker gönderme fikri, hâlihazırdaki 

hükûmetin (DP) politikası gereği, artan Sovyet Rusya tehdidine karşı NATO'ya üye 

olabilmek için bir fırsat olarak görüldü. 

Ankara Okulu, Kore Savaşı yıllarında Birleşmiş Milletler misyonu ile Güney 

Kore'ye giden Türk askerleri tarafından hizmete açılan okul. 

539. Kıyı şeridi en uzun olan denizimiz hangisidir? 

Ege Denizi 

 

 

 

 

 


