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GENEL YETENEK
1. Cümlede kelimelere günlük anlamları unutturmak başa-

rı olarak kabul edildiğine göre mevcut anlamı zenginleştir-

mek olan E seçeneği doğru yanıt olamaz. Kelimeleri günlük 

dilden uzaklaştırdığı için A seçeneği, günlük dilde kullanılan 

sözcükleri yeni anlamlarıyla kullandığı için D seçeneği doğru 

yanıt olmaz. Öncülde sözcük seçiminden bahsedilmediğin-

den C doğru yanıt olamaz.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2.Öncülde bir zıtlık söz konusudur. İkinci kısımda “yaşantı-

mızdan alınan bir konunun” ifadesi ipucudur. Bu durumda bi-

rinci kısma yabancı, antik, egzotik (uzak diyarlara ait) söz-

cüklerinin getirilmesi uygundur. Aynı zıtlıktan yola çıkarak 

ikinci kısımda bize ait bir konudan da yabancıymış izlenimi 

veren bir eser çıkabileceği anlatılmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Öncülde bugün ile yarın arasında hızlı bir değişim oldu-

ğundan yazan kişinin yazdığı şeyin güncelliğini kaybetme ih-

timalini de göze alması gerektiği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



4. Yazar öncülde düşündükleri ile yaşadıkları arasında bir 

nedensellik olduğundan bahsetmektedir. Bu da yaşantısının 

sanatına, sanatının yaşantısına etkisi olarak değerlendirilebi-

lir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Öncülde musallat etmenin anlam ilgisi olumsuz oldu-

ğundan edebiyat; yersiz süsleme, sanat yapma olarak algıla-

nabilir. Bunun tersi sadeliktir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Alaska’nın bozayıları koruma konusunda bir çabasın-

dan behsedilmediğinden A kesin yargı olamaz. 200 yıl önce 

Alaska’daki bozayı sayısı bilinmediğinden B kesin yargı ola-

maz. Bugün bozayıların kaç eyalette yaşadığından bahsedil-

mediği için C kesin yargı olamaz. Bugün en çok bozayı yaşa-

yan ikinci eyalet bilinmediğinden E kesin yargı olamaz. Yarı-

sından çoğu ifadesi ipucudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. II. cümlede yazar yaptığı şeylerin nitelikli olduğundan 

ancak beğenmediği için ortaya eser koyamadığından bah-

seder. Buna yakın olan seçenek “Mükemmel iyinin düşmanı-

dır.” ifadesidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Parçada I. ve V. cümlelerde kendi içinde bir neden - so-

nuç ilişkisi olmakla birlikte soru kökünde hangi iki cümle ara-

sında dediğinden cevap C’dir. III. cümle II. cümlenin nedeni-

dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. I. cümlede anlattığı şeylerin gerçekliğine inandırmak ifa-

desi yargıyı doğrulamaktadır.

II. cümlede hikâyeyi önce yakınlarına anlatma bir metottur.

lll. cümledeki yargıya pek çoğunu kendisi ya da olaya katıl-

mış kimselerden aldığı ifadelerinden ulaşılabillir.

IV. cümlede gerçek ögelere hayal ögelerini eklemekten bah-

sedildiği için düşsel ögenin katkısı olarak düşünülebilir.

V. cümlede parça parça hikâ-yelerinde yazılı olan sanatçı-

nın hayatı olduğuna göre konu bütünlüğü olmadığından bah-

sedilemez.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



10. Dördüncü cümlede, nesneleri ayırmak için ilk cümle-

de virgül kullanıldığından sıralı cümleyi oluşturan cümlelerin 

yüklemleri birbirinden noktalı virgülle ayrılır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Parçada kadar sözcüğü edattır, duygusu sözcüğü hem 

yapım eki hem çekim eki almıştır. Benzemez sözcüğü beniz 

kökünden türediğinden C seçeneğine örnektir. Yürüme duy-

gusu ad tamlamasıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. “Ağzı var dili yok” bir deyim, “ağzı var dili yok sözü” ise 

ad tamlamasıdır. Bu durumda deyim ad tamlamasının tamla-

yanıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

13. II. sözcük olan batı ad aktarması yoluyla Avrupa’nın ye-

rini tuttuğu için büyük yazılmalı, kendisine gelen çekim ekleri 

kesme işaretiyle ayrılmalıydı.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. Yüzdelik sözcüğünde -de bulunma durumu, -lik yapım 

ekidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. “Sabahın erken saatlerinde vadilerde dolaşan sisi gör-

mek” isim -  fi il grubudur. Yükleme sorulan “ne?” sorusunun 

cevabı olduğundan öznedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. A seçeneğinden adım sözcüğü atmak kökünden geldiği 

için yumuşama vardır. Acıkmak sözcüğü aç kökünden geldiği 

için B seçeneğinde de yumuşama vardır. Ağartacak sözcüğü-

nün kökü aktır. D seçeneğinde kanadı sözcüğünde yumuşama 

(ünsüz değişimi) vardır. Yumuşama olmayan seçenek E’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

17. Parçada yazar sade yazdığından pişman olduğunu söy-

lemekte, eserde hüner sergilemek gerektiğinden bahsetmek-

tedir. Hüner de yaşamın içinde yaşama uymayan şey oldu-

ğuna göre yanıt E’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



18. Parçada en genel ve en bağımsız yargı II olduğundan 

cümle başta yer alır. “Bu dönem ifadesinden yola çıkarak V. 

cümlenin ikinci sırada yer aldığı söylenebilir. İlk iki cümlede 

anlatılanı örnekleyen I, üçüncü sırada yer alır. IV. cümle I’in 

nedeni durumundadır. Sıralama ll - V - l -IV - lll şeklindedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Parçada .... dili faydacı görevinden uzaklaştırmak ifade-

sinden A seçeneğine; hiçbir formül bu uyumu saptayamaz, 

ifadesinden B seçeneğine; “insan ya şair doğar...” ifadesin-

den D seçeneğine; “sabrın üzüntüleriyle yoğrulmadıkça” ifa-

desinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

20. Parçada başka dilden eser tercüme etmekten bahsedil-

mediğinden D doğru cevap olamaz. Konusunu yabancı ülke-

lerden alan eserin yerli sanatçının duygu ve düşüncelerini ta-

şıdığından millileştiği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

21. “Yürüyüş gibi düzyazının da hedefi , amacı vardır.” ifa-

desinden A seçeneğine, “Raks gibi şiirin de başka yerlerde 

gözü yoktur.” ifadesinden B seçeneğine, “.... bayağı yürüyüş 

gibi aynı uzuvları kullanır ifadesinden C seçeneğine, “.... ha-

yatın ve düşüncenin buyruğunda bulunan sözcükleri kökle-

rinden çıkararak” ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

22. İlk cümlede Valery’den yapılan alıntı yazarı destekledi-

ğinden tanık göstermedir. Parçada yürüyüş, düzyazı, raks 

ve şiir zıt ve ortak yönleriyle karşılaştırılmıştır. Düzyazı şiire 

benzetilmiştir. “Şiirin başka yerlerde gözü yoktur.” ifadesi ki-

şileştirmedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

23. Fosil yakıtların atmosfere saldığı karbondioksit miktarı 

değil bu miktarı emmek için gerekli olan orman alanları he-

saplamaya dâhildir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



24. Parçanın bütününde ayak izinin ne olduğu ve ayak izi 

hesaplamasında belirleyici unsurlardan bahsedilmiştir. İn-

sanlığın kaynakları hızlı tükettiğinden bahseden V. cümle an-

latımın akışını bozmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. Parçanın bütününde fi ziksel tasvirlerin kolaylığından 

ruhsal betimlemenin ise zorluğundan bahsedilmiştir. A ve B 

fi ziksel tasvirden bahsettiği için doğru cevap olmaz. Ruhsal 

betimlemenin zorluğundan bahseden C seçeneği doğru ce-

vaptır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. Mesela “Siyah gözlerini...” diye başlayan bölüm örnekle-

me, Orhan Veli’den alınan alıntı yazarın düşüncesini destek-

lediğinden tanık gösterme, “... daha kolay” ifadesi karşılaştır-

ma, “iç dünyayı yansıtmak” ifadesi somutlaştırmadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki bilgilere göre çözülmüş-
tür.

4 3

5

2

1
6

E

D

Ceyda ile Figen arasında yalnız Ayşe oturmaktadır.

C / F A F / C

şeklinde blok yapılır.

Verilen ifadeler yerleştirildiğinde 4 numaralı koltukta Beril 

oturur. 6, 1, 2 numaralı koltuklar

C / F A F / C

şeklinde olmalıdır.



27.
4 3

5

2

1
6

E
B

D

A
C / F

F / C

Ayşe’nin 1 numarada, Beril’in 4 numarada oturduğu kesindir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

28. Ayşe ile Beril yan yana oturuyor ifadesi kesinlikle yanlış-

tır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

29. Ceyda 6 numarada oturuyorsa Figen 2 numarada otura-

caktır. 6 kişinin yeri de kesin olarak bilinir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

30. Beril, Deniz ve Elif yan yana oturuyor ifadesi kesinlikle 

doğrudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31.

.

.

1 3
5 2 4

3

3
8

4
112

  



e eo o

3
22

  bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

32.
a = 215 = (23)5 = 85

b = 310 = (32)5 = 95

c = 65

üsleri eşit olduğunda tabanı büyük olan büyüktür. Doğru sı-

ralama c < a < b  olur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



33.
xy = 15.y

10x + y = 15.y
10 . 14 .x y=

5x = 7y

  ↓      ↓

 7      5

x + y = 7 + 5 = 12  olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34.
a.b.c çarpımı tek sayı ise a, b, c kesinlikle tek sayıdır.

I. a + b + c = T + T + T = T tek sayı olur. İfade doğrudur.

II. a.c + b = T.T + T = Ç çift sayı olur. İfade doğrudur.

III. b.(a + c) = T.(T + T)

= T.Ç

= Ç çift sayı olur. İfade yanlıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

35.
10! + 11 . 10! = 2x.y

10! (1 + 11) = 2x.y

10!.12 = 2x.y

10!.2.2.3 = 2x.y

10 2

5 2

2 2

1

daire içindeki sayıları toplayalım.

Ancak 22.3 ifadesinden 2 tane daha gelir.

8 + 2 = 10 olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

36.

!.
!. !

! .
!. !

6 1 7
5 6

6 8
5 6

8
120






` j

15  bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



37.

.

.

.

.

3 1 3 1

1 3 3 1 3

3 1 3 1

3 1 3 1

80
28

4 4

3 4 3

4 4

3 4


 

  


 

 



`

`

`

`

`

`

`

j

j

j

j

j

j

j

20
7

  bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38.

a
a b a b

a
a b a b

a
a

2 3

2 3

5


  




   







 H H

7

5  bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39.

5 25

5 .5

5

5

5 5

43

4 243

612

2

a 1/2

=

=

=

=

=

a
2
1

=  bulunur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

40.

x2 – 4y = 160

– / y2 + 4x = 137

x2 – 4y – y2 – 4x = 23

x2 – y2 – 4(x + y) = 23
(x – y).(x + y) – 4(x + y) = 23

.x y x y 4 23
23 1

   ` `j j
1 2 344 44>

x + y = 23 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



41.
Devir sayısı ile yarıçap ters orantıdır.

n1.r1 = n2.r2 = n3.r3

2n1 = 3n2 = 7n3 = 42k

  Ø        Ø       Ø

 21k    14k    6k

Toplam

41k = 205

k = 5

Küçük çarkın devir sayısı 21k dır. 21.5 = 105 devir yapar.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42.
x.y < 0 ve x – y < 0 

x < 0,  y > 0 olmasını gerektirir.

I. x2 + x.y < 0 her zaman doğru değildir. 

Örneğin  x = –2,   y = 1 aldığımızda,

(–2)2 + (–2).1 = 2 > 0 olur.

II. x.y – y < 0 her zaman doğrudur.

y x 1 0
 


.
` j

1 2 344 44
5 >

  olur.

III. x + y > 0 her zaman doğru olmaz.

Örneğin x = -2,   y = 1 aldığımızda,

x + y = -2 + 1 = -1 < 0 olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

43.
f(a) = 2a  olduğundan

x a2
2   ,   3x + 1 = 2a

x = 2a + 2,  x a
3

2 1 

a a2 2 3
2 1  

6a + 6 = 2a – 1

4a = –7

a 4
7  bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

44.
A) 9 = 13 + 23 küpar sayıdır.

B) 35 = 23 + 33 küpar sayıdır.

C) 36 = 13 + 23 + 33 küpar sayıdır.

D) 99 = 23 + 33 + 43 küpar sayıdır.

E) 133 küpar sayı değildir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



45.

Kitap Defter Kalem

Adet 20 10 25

Satış fi yatı 25x 20x 16x

Toplam 500x 200x 400x

Toplam 1100x = 2200

x = 2

Kitap satış fi yatı   25.x = 50 TL’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

46.
Pistin uzunluğu x m olsun.

Hızlı olan hareketli 3 tur atıyorsa 3x = 20.t olur.

Yavaş olanın 2. turu tamamlamasına 4 m kalıyorsa 

2x – 4 = 12.t ,      3x = 20.t   olur.

t’leri eşitlersek;

x x
12

2 4
20
3

3 5

 

10x – 20 = 9x

x = 20 metre bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47.

A bitkisi

50 + 2x

10 ay 10 ay

50 + 20x

B bitkisi

50 + x

50 + 10x

Boyları toplamı = 100 + 30x = 400 cm

30x = 300

x = 10 cm

B bitkisinin 1 ay sonraki boyu = 50 + 10

= 60 cm’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



48.

Eda

6x

10x

+4x +4x +4x

Nida

3x

7x

Elif

2x

6x

Nida 7x = 42

x = 6

Eda   6x = 6.6 = 36 yaşındadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49.

Cismin ağırlığı 100x olsun

B terazisi

%50 fazlası

150x = 45

x 10
3

Başlangıç .x kg100 100 10
3 30 

A terazisi

27 kg ise

30 - 27 = 3 kg eksik tartmaktadır.
30

100

k = 10 olacağından %10 eksik tartmaktadır.

3 kg

k

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50.

Olasılık İstenilen durum
Tüm durum

=

Tüm durum = 2
10 45=c m

Farklarının tek olması için sayıların birinin çift diğerinin tek 

olması gerekir.

Sayılarından 5’i tek 5’i çift olduğundan

1
5 . 1

5 25=c cm m  farklı şekilde seçilebilir.

Olasılık = 45
25

9
5=  bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



51.
x = {d, ?, ?}  3 farklı küme olur.

{d, a, b}, {d, a, c}, {d, b, c} 

x = {e, ?, ?}  3 farklı küme olur.

{e, a, b}, {e, a, c}, {e, b, c}

x = {d, e, ?, ?}  3 farklı olur.

{d, e, a, b}, {d, e, a, c}, {d, e, b, c}

x = {?, ?}  {a, b} , {a, c}, {b, c}  3 farklı olur.

12 farklı x kümesi yazılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52. 100 kg yaş sabun aldığımızı düşünelim. Bu durumda 

maliyet 100.8 = 800 TL olur.

Yaş sabun kurutulunca % 40’ını kaybediyorsa

100 100.
100
40

60- =  kg kalır.

800 TL’de %20 kâr yapılacaksa

800.
100
120

960=  TL gelir olmalıdır.

Kuru sabunun kilogramı x TL’den satılırsa

60.x 960=

x 16=  TL bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

53.
A < B olmak üzere

      9BA  A = 4

 –   AB9  B = 5 
.olur.

 ________

      A9B  |A – B| = |4 – 5| = |–1| = 1’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

54.

Her 8 kareden 3 tanesi siyah taralıdır.

8             3 siyah

x             60 siyah______________

3.x = 60.8

x = 160

Toplam 160 karenin 60 tanesi siyah ise geriye kalan 100 ta-

nesi beyazdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



55.
135° – 75° = 60° fazlalık vardır.

60°  120°

150°  x__________________

D.O.

60.x = 150.120

x = 300 tanedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

56.
Tüm kitaplar 360° olsun

    A            B      C______         ______        ______

 150x         135x             75x

135x – 20 = 75x

60x = 20

x 3
1

Son durumda    = 360x – 20

= 120 – 20

= 100 tanedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57.

A

6

B C D3x

a b

c

a

c

m ABC m CAD a ve= =` `j j
% %

m ADB b=` j
%

 alalım.

İki üçgenin iki iç açıcı eşitse üçüncü açılar da eşit olmalıdır.

m B m ACD cAD = =` `j j
% %

 diyelim.

Eşit açıların gördüğü kenarlar orantılı olacağından

x 3
6

6
3

3x 9 36
3x 27
x 9 cm bulunur.

+ =

+ =
=
=

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



58.
F E

DG

H C

A B

K

60° 60°

60°
52,5°

75° 52,5°

82,5°

AKB eşkenar üçgen olduğundan KB AB olur.=

Şekil düzgün sekizgen olduğundan AB BC=  olur.

BKC üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan

m KBC

m

75 ve

m BKC KCB 52,5 olur.
52,5 135

82,5 bulunur.

=

= =
+ =

=
a

a

%

% %

%

%`

` `

j

j j

%

%%

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59.
Taralı Alan = Çeyrek daire Alanı – Üçgenin Alanı

. .
4
2

2
1 12

r 

2
1

2
2 1

&r r    br2’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

60.
d1 : x = 5

d2 : x + 2y = 29

d2 doğrusunda x = 5 için

5 + 2y = 29  ,   2y = 24

y = 12

(5, 12) noktasının orijine uzaklığı 5 12

169

2 2
 



13  br’dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



GENEL KÜLTÜR
1. Göç Destanı Peçenekler’e ait bir destan değildir. Göç 

ve Türeyiş Destanları ilk yerleşik hayata geçen Türk Devleti 

olan Uygurlar’a aittir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. İslamiyet Öncesi Türk Devlet-leri’nde temel ekonomik 

etkinliklerinden biri de İpek Yolu üzerinde yapılan ticarettir. 

Köktürk, Çin, Bizans ve Sasani Devletleri arasındaki çatış-

maların ya da anlaşmaların temel nedeni İpek Yolu’na hakim 

olabilmektedir. Köktürk Devleti’nin Sasani ve Bizans ile İtti-

faklar yapması ekonomik ilişkilerin devletler arası siyasette 

ekonomik ilişkilerin etkili olduğuna ulaşabiliriz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Alp Tigin Karahanlı Devleti’nin değil Gazneli Devleti’nin 

temellerini atmıştır. Alp Tigin Samanoğulları Devleti’nde He-

rat Valisi olarak görevliyken Gazneliler Devleti’nin temellerini 

atmıştır.

Not: Karahanlı hûkümdarlarından Tamgaç Buğra Han 

Semerkant’ta ilk Türk İslam Medreselerini açmış ve bu med-

reselerde ilk kez burslu eğitim sistemini başlatmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Subaşı Osmanlı Devletinde Divanıhümayun üyeleri ara-

sında yer almaz. Subaşı sancak ve kazalarda güvenlikten 

sorumlu kişiydi.

Sadrazam: Padişahın mührünü taşır ve padişahın vekilidir. 

Divanın üyelerindendir.

Nişancı: Ferman, berat gibi belgelere padişahın tuğrasını 

çeker. Divanın üyelerindendir.

Deftardar: Mali işlerden sorumludur. Divanın üyelerindendir.

Kazasker: Eğitim ve hukuk işlerinden sorumludur. Divanın 

üyelerindendir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. Lala adı verilen tecrübeli devlet adamlarının nezaretinde 

şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesindeki amaç; şeh-

zadelerin yönetim tecrübesi kazanmalarını sağlamaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



6. Celâli isyanları denince aklımıza Anadolu isyanları gel-

melidir. Anadolu’da yaşayan insanların da maaş alma gibi bir 

durumu olmadığından Celâli isyanlarının nedenleri arasında 

“maaşların düzenli olarak ödenmemesi” yoktur. Anadolu is-

yanlarının temelinde vergi adaletsizliği ve tımar sisteminin 

bozulmasından kaynaklanan sorunlar vardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. Abdülmecit 18.yy. padişahları arasında yer almaz. Ab-

dülmecit 19.yy. (Dağılma Dönemi) Osmanlı Devleti padişah-

larındandır.

Sorudaki diğer padişahların önemli özellikleri şunlardır:

III. Ahmet  Lale Devrinin

padişahıdır.

I. Mahmut  Fransa’ya kapitü-

lasyonları sürekli

hale getirmiştir.

III. Mustafa  Sürat topçuları 

ocağını

kurmuştur.

III. Selim  Nizam-ı Cedid 

ordusunu

kurmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. Mesen, ruhban sınıfı anlamına gelmez. Mesen sınıfı, 

Coğrafi  Keşifl er sonrası Avrupa’da güçlenen ve zenginleşen 

bir sınıftır.

Mesen sınıfı Avrupa’da sanata ve sanatçıya destek olup sa-

natçıları korumuş böylece Rönesans hareketinin başlaması-

na destek olmuşlardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. 1838 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında ya-

pılan Balta Limanı Antlaşmasıyla Osmanlı İngiltere’ye ticari 

ayrıcalıklar vermiş bu durum Osmanlıyı Avrupanın iç pazarı 

hâline getirmiş ve Osmanlı ekonomisi çökmüştür.

Berlin Antlaşması: 1878 yılında Rusya ile imzalanmış Sır-

bistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.

1856 Paris Antlaşması: Avrupa Devletleriyle imzalanmış 

Osmanlı bir Avrupa Devleti kabul edilmiştir.

Kütahya Antlaşması (1833): İsyan eden Kavalalı Mehmet 

Ali Paşa’ya Cidde valiliği verilmiştir.

Edirne Antlaşması (1829): Sır-bistan’a özerklik Yunanistan’a 

bağımsızlık verilmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



10. 1808 yılında II. Mahmut ile Âyanlar arasında imzalanan 

Sened-i İttifakta İstanbul’da çıkacak isyanlara karşı âyanların 

askerî yardımda bulunmaları merkezi otoritenin zayıf olduğu-

na kanıttır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

11. 1908 II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Osmanlı Devleti’nin 

içindeki karışıklıkları fırsat bilen Bulgaristan bağımsız olmuş, 

Avusturya Berlin Antlaşması’ndan beri geçici süreyle elinde 

tuttuğu Bosna Hersek’i tamamen almış, Girit Yunanistan’a 

bağlanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

12. Halide Edip (Adıvar) ilk başlarda 1918 yılında kurulan 

Wilson Prensipleri Cemiyetine destek vermiş ve ABD man-

dasını savunmuştur. Daha sonra mandacılığı savunmayı bı-

rakıp Onbaşı rütbesini almıştır ve Milli Mücadeleye destek ol-

muştur.

Türkan Akyol: Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanıdır.

Afi fe Jale: İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı olarak bilinir.

Keriman Halis: İlk Türk Dünya güzelidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

13. Osmanlı Devleti XX.yy. ortaya çıkan düşünce akımların-

dan olan Adem-i Merkeziyetçiliğin savunucusu Ziya Gökalp 

değil Prens Sebahattin’dir. Ziya Gökalp Türkçülüğün savunu-

cuları arasındadır.

Adem-i Merkeziyetçilik, Osmanlı Devletinin ayrı ayrı merkezî bi-

rimlere ayrılıp yönetilmesi düşüncesini savunmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 28 Ocak 1920 tarihinde 

misakımilli kararlarını onaylamıştır. 16 Mart 1920’de İstanbul 

İtilaf Devletleri’nce resmen işgal edilince Son Osmanlı Mebu-

san Meclisi kapatılmıştır.

Kanunuesasi 1876 yılında kabul edilen Osmanlı Devleti’nin 

ilk anayasasıdır.

Teşkilat-ı Esasisi I. TBMM

döneminde

kabul edilmiştir.

Hıyanet-i Vataniye

İstiklal Marşı

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



15. Erzurum ve Sivas Kong-releri’nde alınan kararlarla Me-

busan Meclisi’nin derhâl toplanması istenmiştir. Bu kararın 

temel amacı;

  Halkın seçtiği milletvekilleri vasıtasıyla ulusal iradeyi yö-

netime yansıtmak

  İstanbul Hükûmeti’nin faaliyetleri kontrol altına almaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

16. 2 - 3 Aralık 1920 tarihinde TBMM ile Ermeniler arasın-

da yapılan Gümrü Antlaşmasıyla Doğu sınırımız kesinleşme-

miştir. Doğu sınırımız 1921 yılıda imzalanan Kars Antlaşma-

sıyla kesinleşmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

17. Kütahya - Eskişehir Savaş-ları’ndaki yenilgi sonrasın-

da Mustafa Kemal’in orduyu Sakarya’nın doğusuna çekme-

sindeki amacı, ordunun daha fazla yıpranmasını önlemek ve 

Türk ordusunun yeniden toparlanmasını sağlamaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

18. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış 

Antlaması’nda Musul Sorunu hiçbir şekilde çözümleneme-

miştir. Bu sorunun Türkiye ve İngiltere arasında çözümlen-

mesi kararlaştırılmıştır.

Seçeneklerde verilen ve Lozan’da çözülen konular şöyledir:

  Kapitülasyonlar kaldırılmıştır.

  Azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.

  Boğazlar Komisyonu kurulmuştur.

  Suriye Sınırından 1921 Ankara Antlaşmasının esasları 

kabul edilmiş ve Hatay sınırlarımız dışında kalmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Yeni Türk Devleti’nin ilk siyasi partisi Halk Fırkası’dır. (9 

Eylül 1923) ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet 

Fırkası’dır. (17 Kasım 1924)

Ahali Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında Adana’da Abdülkadir 

Kemali (Öğütçü) tarafından kurulmuş bir siyasi partidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



20. Osmanlı Devleti Dönemi’nde konuşma dili ve yazma dili 

arasında farklılık bulunuyordu. Bu farklılık 1 Kasım 1928 tari-

hinde Latin Harfl eri’nin kabul edilmesi ile giderilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. Türk milletini diğer milletlerden üstün tutmak Atatürk il-

kelerinin amaçları arasında yer almaz. Çünkü Atatürk milli-

yetçiliğinde ırkçılık yoktur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

22. Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923), Saltanatın kaldırıl-

ması (1 Kasım 1922) ülke yönetimiyle ilgili devrimler oldu-

ğundan siyasi devrimlerdir.

Medeni Kanunun kabulü (17 Şubat 1926) hukuk alanında ya-

pılan bir devrimdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

23. 1923 Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından 1930 yılına 

kadar geçen dönemde Türk dış politikasındaki temel faaliyet 

Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunların çözümü olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

24. Monroe Doktrini, ABD Başkanı Monroe’nun 1823 yılında 

yayınladığı dış politika ilkeleridir ve bu ilkeler arasında “sö-

mürgecilik” yoktur.

Monroe Doktrinine göre, ABD kendi kıtasına çekilecekti ve 

Avrupadaki gelişmelere karışmayacaktır.

Not: 1918’de ABD Başkanı Wil-son’un yayınladığı Wilson İl-

keleri, Monroe Doktrini’nden uzaklaşıldığının bir göstergesi-

dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

25. II. Dünya savaşından sonra Dünya’da Soğuk Savaş de-

nilen dönem başlamış ve Dünya Doğu ve Batı Bloğu olmak 

üzere iki bloğa ayrılmıştır.

Doğu Bloğu 

Soğuk Savaş Dönemi

Batı Bloğu 

Rusya başı çekiyor ABD başı çekiyor

Askerî örgütü 
Varşova Paktı

 Askerî örgütü   
NATO

SEATO: Güneydoğu Asya Anlaşma Teşkilatıdır.

CENTO: Merkezi Antlaşma Örgütü dür. (Örgütü ilk adı Bağ-

dat Paktıdır)

AET: Avrupa Ekonomik Topluluğudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



26. II. Dünya Savaşı’nı başlatan olay Almanya’nın Polonya’yı 

işgalidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

27. ENOSİS: Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını ifade 

eden kavramdır.

TMT: Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıslı Türkler kurmuştur.

Megalo İdea: Bizans’a ait tüm toprakları tekrar ele geçirip 

büyük Helen İmparatorluğu kurma idealidir.

Sütyan: Milli Mücadele Dönemi’nde Ermeniler’in kurduğu 

zararlı cemiyettir.

EOKA: Kıbrıs’ta İngiliz sömürgesine karşı kurulan Rum ör-

gütüdür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

28. Türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri arasında yer almak-

ta olup Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağında yer almaktadır. 

Seçenekleri incelediğimizde A, B, C ve D seçenekleri orta 

kuşakta bulunmasının sonuçları arasında yer alır. Ancak ku-

zeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması kuzey yarım 

kürede yer alması ile ilgilidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

29. Yer şekillerini gösteren fi ziki haritalarda aynı enlemde-

ki iki ovanın iki farklı renkle gösterilmesi yükselti bakımından 

farklı olmalarıdan kaynaklanmaktadır. Çünkü fi ziki haritalar-

da renklendirme yöntemi yükselti basamaklarını göstermek-

tedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

30. Türkiye’de dağlar genel olarak doğu - batı doğrultusun-

da uzanış göstermektedir. Bunun sonucunda Ege’de kıyı-

ya uzanışı dik Karadeniz ve Akdeniz’de kıyıya paralel uza-

nış  söz konusudur. Ege’de dağların kıyıya dik uzanmasının 

sonuçları arasında jeotermal enerji potansiyelinin fazla olma-

sı bulunmaz. Çünkü jeotermal enerji potansiyeli Ege’de kırık-

lı yapının yaygın olmasının bir sonucu olup dağların kıyıya 

uzanışının bir sonucu değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31. Çevrelerine göre yüksekte yer alan  ve akarsular tarafın-

dan parçalanmış geniş düzlüklere plato adı verilir. Türkiye’de 

yaygın yer şekillerinden biri olan platolarla ilgili olarak E se-

çeneğindeki bilgi yanlıştır. Çünkü Karadeniz’de volkanizma 

etkisi fazla görülmemiş olup bölgedeki Kastamonu ve Per-

şembe platolarının yükseltileri de fazladır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



32. Ergene Ovasında görülen toprak türü kahverengi orman 

topraklarıdır. Regosol topraklar daha çok İç Anadolu’da vol-

kanik dağların çevresinde yaygındır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33. Heyelan, kar erimeleri ve yağışlar sonucunda ana kaya 

üzerindeki toprak örtüsünün suya doyması ve eğim doğrul-

tusunda hareket etmesi olarak nitelendirilebilir. Buna göre 

eğimli araziler ve iklim koşulları bakımından incelendiğinde I 

ve III numara ile gösterilen Karadeniz Bölgesi’ndeki yöreler-

de heyelan yaygın olarak görülmektedir. II ve IV numaraları 

yerlerde eğim, kar erimeleri ile yıllık yağışın az olması nede-

niyle heyelan yaşanma olasılığı düşüktür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34. Sıcaklığa bağlı olarak oluşan termik basınç merkezle-

ri daha çok mevsimsel etkiye sahiptir. Türkiye’de etkili olan 

Basra termik alçak basıncı yaz, Sibirya termik yüksek basın-

cı ise kış mevsiminde etkili olmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

35. Türkiye’de nüfus özellikleriyle ilgili olarak nüfus artış hı-

zının sürekli yükselmesi bilgisi doğru değildir. Çünkü son yıl-

larda nüfus artış hızında bazen artışlar ve bazen de azalma-

lar görülmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

36. Ülkemizde iklim koşullarının uygun ve ekonomik faali-

yet çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak nüfus yoğunlu-

ğu kıyılarda fazladır. Ancak haritada IV numara ile gösterilen 

Menteşe yöresi ile I numara ile gösterilen Yıldız Dağları yer 

şekillerinin olumsuz etkisi nedeniyle nüfus yoğunluğunun az 

olduğu kıyılardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

37. Türkiye’de göç hareketleri daha çok kentten kente, iç ke-

simlerden kıyı kesimlere ve doğudan batıya doğru olmakta-

dır. Kıyıda yer alan iller, ekonomik faaliyetlerin iç kesimlerde-

ki yerlere göre daha çeşitli ve fazla olduğundan iç kesimler-

den yoğun göç alırlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



38. Yıllık yağışın az ve sulama olanaklarının yetersiz olduğu 

yerlerde boş bırakılan tarım arazileri olarak karşımıza çıkan 

nadas alanları Muğla’da diğerlerine göre azdır. Çünkü Muğ-

la kıyıya paralel uzanan Menteşe Dağları’na bağlı olarak bol 

miktarda yamaç yağışı almakta olup engebeye bağlı olarak 

az olan tarım alanları boş bırakılmamaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39. Türkiye’de hayvan sayısının fazla olmasına karşın hay-

vancılıktan elde edilen verimlilik düşüktür. Bunun başlıca ne-

denleri şöyledir:

  Mera hayvancılığının yaygın olması

  Küçükbaş hayvan sayısının fazla olması

  Süt dana ve kuzu kesimleri

  Hayvan sağlığı ile ilgili denetimlerin yetersizliği

  Yerli ırkların verimsiz olması

  Kaliteli yer kullanımının az olması

  Hayvancılıkla uğraşanların yeterli bilgiye sahip olmama-

sıdır. 

Dolayısıyla bunların tam tersini yaparsak verim artar. Önem-

li olan hayvan sayısının artırılması değil büyükbaş hayvanın 

sayısının artırılmasıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

40. Türkiye’de kara ve demir yolu ağı dağların uzanışına 

bağlı olarak daha çok doğu - batı doğrultulu olup eğim ve 

engebenin fazla olduğu yerlerde akarsu vadilerini takip et-

mektedir. Haritada II numara ile gösterilen Rize ile I numara 

ile gösterilen Antalya’da yer şekillerinin olumsuz etkilerinden 

dolayı demir yolu ağı bulunmamaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

41. Türkiye’de farklı kaynaklarla enerji üretimi yapan bir çok 

santral bulunmaktadır. Öncüllerdeki Ambarlı termik santrali 

doğal gazla, Çahırhan termik santrali ise linyitle enerji üretimi 

yapmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



42. Ham maddeye yakınlık sanayileşmede önemli bir et-

kendir. Bu nedenle de ülkemizde çoğu fabrika işlediği ham 

maddenin yaygın olarak üretildiği yerlere yakın yerlerde ku-

rulmuştur. Ancak bazı fabrikalarda bu durum gözönünde bu-

lundurulmamıştır. Kayseri ve İstanbul’daki pamuklu dokuma 

fabrikaları en güzel örnekleri olup bu iki ilde pamuk yetişme-

yip, pazar özelliklerinden dolayı pamuklu dokuma fabrikası 

kurulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

43. Paslanmaz ve özel çeliklerin yapımında kullanılan demir 

ve krom alaşımlarının üretildiği yerler olan ferro krom tesisle-

ri ülkemizde yalnızca Antalya ve Elâzığ illerinde bulunmakta-

dır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

44. Türkiye’nin ithalatında önemli bir paya sahip endüstri 

ürünlerinin oranın artırılması dış ticaret açığını azaltıcı değil 

artırıcı bir uygulama olur. Çünkü endüstri ürünlerine ödenen 

ücretler çok fazladır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

45. Bartın iline bağlı Amasra, Batı Karadeniz ve deniz turiz-

mi açısından önem taşıyan bir ilçedir. Amasra’nın ülkemizin 

kuzeyinde yer alması nedeniyle sıcaklıkların az olması, geri-

sindeki dağların kıyıya paralel uzanması ve yamaç yağışları-

nın fazla ve düzenli olması gibi nedenlerden dolayı deniz tu-

rizmi mevsimi diğerlerinden daha kısa yaşanmaktadır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46. Hukuk kurallarının genel özellikleri şunlardır:

  Devlet eliyle konulmuşlardır.

  Maddi yaptırımla desteklenmiştir.

  Süreklilik arz eden kurallardır.

  Genel ve soyut kurallardır.

  Nesnel ve kişilik dışı kurallardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



47. Hâkim herhangi bir davaya bakarken öncelikle yazı-

lı kaynaklara bakar. Bunlarda bir hüküm yoksa yazısız kay-

naklara uymak zorundadır. Çünkü yazılı ve yazısız kaynak-

lar bağlayıcıdır. Fakat yardımcı kaynaklar bağlayıcı olmadı-

ğı için hâkimin uyma zorunluluğu yoktur. Kanun, içtihatı bir-

leştirme kararları, yönetmelik ve genelge hukukun yazılı kay-

naklarındandır. Bilimsel görüşler ise hukukun yardımcı kay-

naklarındandır ve zorunlu kaynaklardan değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

48. Eşya üzerinde doğrudan hakimiyet yetkisi veren ve her-

kese karşı ileri sürülebilen haklara ayni haklar denir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49. Anayasamızın ilk 3 maddesine göre;

  Türkiye devleti bir Cumhuriyettir. (1. m.)

  İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baş-

langıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devletidir. (2. m.)

  Devletin bölünmez bütünlüğü, dili Türkçe, bayrağı şekli 

kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak, milli marşı 

İstiklal Marşı, başkenti Ankara’dır. (3. m.)

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. Anayasamıza göre; Cumhurbaşkanı seçilmek, istifa et-

mek, kesin hüküm giymek, kısıtlanmak, milletvekilliğiyle bağ-

daşmayan işlerde ısrar etmek, meclis çalışmalarına izinsiz 

veya özürsüz olarak bir ay içinde 5 birleşime katılmama du-

rumlarında milletvekilliği sona erer.

2010 Anayasa Değişikliğine göre, partinin kapatılmasına be-

yan, eylem ve sözleriyle neden olan kişilerin milletvekilliği 

sona ermez.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51. 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliği ile partili 

Cumhurbaşkanı ilkesi benimsenmiştir. Cumhurbaşkanı seçi-

len kişinin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ifadesi anayasadan 

çıkarılmıştır. Şuan görevde olan Cumhurbaşkanımız buna 

örnek olarak gösterilebilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



52. İdari yargı alanında görev yapan mahkemeler idare 

mahkemesi, vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve 

Danıştay’dır. Ağır ceza mahkemesi ise adli yargı içerisinde 

görev yapan mahkemelerdendir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

53. Devlet memurlarına ilişkin yasaklar;

  Grev yapamazlar.

  Ticaret yapamazlar.

  Gizli bilgileri açıklayamazlar.

  Ayrıldıkları kuruma karşı görev alamazlar.

  Hediye alamazlar.

Memurlar önceden izin almadan sendika kurabilirler.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

54. 1982 Anayasası’na göre, tüzüklerin iptali Danıştay tara-

fından yapılır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

55. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından önerilen 

Antoni Guterres Ekim 2016’da Birleşmiş Milletlerin yeni ge-

nel sekreteri seçilmiştir. Antonio Guterres 5 yıl görev yapa-

caktır ve göreve 1 Ocak 2017’de başlamıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

56. F klavyenin mucidi, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim 

Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilciliği Onursal 

Başkanlığını yapmış İhsan Sıtkı Yener 2016 Eylül ayında ha-

yatını kaybetmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Kuzey Ameri-

ka ve Avrupa’dan 28 üye ülkeden oluşur. Bu üye ülkelerin 2’si 

Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada), 26’sı ise Avrupa’da yer 

almaktadır. Bu 28 ülke içerisinde İzlanda ordusu olmayan tek 

NATO ülkesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



58. İslam Kerimov, 1991 yılında SSCB dağıldıktan sonra 

Özbekistan devlet başkanı seçilmiştir. Eylül 2016’da hayatını 

kaybeden Kerimov ölümüne dek devlet başkanlığı yapmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

59. “At Türk’ün kanadıdır.” sözü Kaşgarlı Mahmut’a aittir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Nükleer silah deposundan gönüllü olarak vazgeçen ülke 

Kazakistan’dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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