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GENEL YETENEK
1. Parçada çeviri sorunları dile getirilmiştir. Edebî çeviride 

metnin aslına sadık kalmanın, teknik olarak metni çevirme-

nin edebî çeviride yeterli olmadığı vurgulanmış; yazarın söy-

lemediklerini, bir başka deyişle, sezdirdiklerini de çevirebil-

mek gerektiği belirtilmiştir. 
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Parçada “boş sayfalar” sözü mecaz anlamda kullanıl-

mış; yazarın okuyucuya her şeyi açıkça anlatmadığı, okur-

dan bağlantılar kurmasını beklediği ifade edilmiştir. Bunu da 

sadece gerçek okurun fark edeceği vurgulanmıştır. Bu bilgi-

ler ışığında yazarın “boş sayfaları” okuru metne katmak ama-

cıyla bıraktığı söylenebilir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

3. Varsayım gerçekleşmemiş bir olay ya da durumun bir an 

için gerçekleşmiş gibi düşünülmesidir. II. cümlede varsayım 

söz konusu değildir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. I. cümlede verilen “Bana yıllardan beri öykü ya da ro-

man yazıp yazmadığım sorulmuştur, daha çok da öykü yazıp 



yazmadığım.” denmiş, bu sorunun sorulma nedeni II. cüm-

lede “Bunu ilk öykülerimin çok beğenilmesine bağlıyorum.” 

cümlesiyle verilmiştir. Parçanın IV. cümlesinde “Sorulduğun-

da, “Yazarsam roman yazarım, öykü değil.” derdim.” cümle-

sindeki yargının nedeni ise V. cümledeki “Daha kapsamlı so-

runların derin katmanlarına girmek ve orada kendime özgü 

hayatlar ve onlara uygun biçimler tasarlamak benim alışkan-

lıklarıma, düşünme biçimime ve mizacıma daha uygun.” de-

nerek verilmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

5. I. ve V.  cümlede yazarların yazma tutumu konu edilmiş-

tir. İki cümlede de yazarların okurun seviyesini düşük gör-

meleri nedeniyle üsluptan ödün vermeleri eleştirilmiş, bu ya-

zarların hiç yazmamalarının daha iyi olacağı dile getirilmiştir. 

Cümlelerin ana düşünceleri aynı doğrultudadır. 
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Cümlede tiyatro-siyaset ilişkisine değinilmiştir. Cümledeki 

“bazı zamanlar, çoğu kez” söz gruplarından hareketle “A ve B” 

seçenekleri elenir. Cümlede siyasetin tiyatronun kendisine hiz-

met etmesini istemesine değinilmemiştir, “C” seçeneği elenir. 

Cümlede tiyatronun siyasetten uzak durmasının nedeni söy-

lenmemiştir, “D” seçeneği elenir. Cümledeki “... lakin çoğu kez 

tiyatro, baskın otoriteye karşı muhalif tavrını koruyarak siya-

sal erk ile kanlı bıçaklı bir kavgaya tutuşmuştur.” sözlerindeki “ 

çoğu kez” sözünden hareketle “E” seçeneği kesin yargıdır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Seçeneklerdeki yazımı yanlış sözcükler: “Evrağı/evra-

kı, rasgele/rastgele, gözgöze/göz göze, işyerimde/iş yerim-

de” “D” seçeneğinde yazım yanlışı yoktur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. “C” seçeneğinde “gizlemeden” zarf fi ildir. Zarf fi illerden 

sonra virgül kullanılmaz.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. “Kendi” sözcüğü dönüşlülük zamiri, “pek” sözcüğü zarf, 

“düşünüyorum” sözcüğü çekimli eylem; “aracılığı ile” söz gru-

bunda “ile”, “hesaplaştıktan sonra” söz grubunda “-den son-

ra” edattır. Cümlede “-mek, -ma, -ış eklerini almış eylem adı 

olmuş isim fi il yoktur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



10. Dizelerdeki “üstü(n)e, kahvaltı(n)ın, ilgi(s)i” sözcüklerinde 

kaynaştırma ünsüzü; “kahve-altı, mutluluk-ile” sözcüklerinde 

ünlü düşmesi vardır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11. Cümlede tek yüklem ve fi ilimsilerden (düşünen, bakan, 

konuşma, dâhil eden, olduğunu) oluşan yan cümleler olduğu 

için cümle bileşik yapılıdır. Cümlenin yüklemi “biliyoruz” eyle-

midir, cümle fi il cümlesidir. Cümlede birden çok fi ilimsi (düşü-

nen, bakan, konuşma, dâhil eden, olduğunu) kullanılmıştır, 

her fi ilimsi bir yan cümledir. “Edebiyat üstü, Bilge Karasu’nun... 

yazar olduğunu” ad tamlamaları, “iç konuşmalar, kıymetli bir 

yazar...” sıfat tamlamalarıdır. Cümlenin ögeleri nesne ve yük-

lemden oluşmuştur: “Bilge Karasu’nun edebiyat üstüne çokça 

düşünen ve edebiyata şüpheyle bakan, edebiyata dair iç ko-

nuşmalarını da hikâye ve romanlarına dâhil eden, çok kıymet-

li bir yazar olduğunu (belirtili nesne) / biliyoruz. (yüklem)”
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. “A” seçeneğindeki “kalk-tı-m” sözcüğünde belirli geçmiş 

zaman ve kişi eki kullanılmıştır, sözcük birden çok çekim eki 

almıştır. “B” seçeneğindeki “inceledim” sözcüğü “ince” adın-

dan “-le” eki alarak eylem olmuştur. “C” seçeneğindeki “ki-

riş” sözcüğü “-in” tamlayan eki almış, “kiriş-in dip-i” belirtili ad 

tamlamasını kurmuştur. “D” seçeneğindeki “dibinde” sözcü-

ğünde “dip-i” 3. tekil kişi iyelik eki, “dip-i-n-de”, “-de” halidir; 

hem iyelik hem hâl eki bir arada kullanılmıştır. “E” seçene-

ğindeki “üzerindeki” sözcüğünde sadece “-ki” sıfat yapım eki 

vardır, “ üzerindeki radyo” sıfat tamlamasını kurmuştur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

13. “D” seçeneğinde özne-yüklem uyumsuzluğu vardır. 

Cümle, “Öğrencilerin hepsi beni dinledi, (hiçbiri) gürültü et-

medi.” biçiminde olmalıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Paragrafta akışı bozan cümleyi bulmak için paragrafın 

konusu dışına çıkan cümleyi belirlemek gerekir. Akış herhan-

gi bir cümlede bozulmuş olabilir. Parçanın ilk cümlesinde ço-

cuk kitapları yayıncılığında editörlerin ve yayıncıların tutu-

mundan söz edilmiştir. Ancak parçanın devamında konu, ço-

cuk edebiyatına yaklaşımdır. Yazarların tutumu eleştirilmiş, 

sonra da kimi öneriler sıralanmıştır. Parçanın birinci cümlesi 

akışı bozmuştur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



15. Yazar, “Anlatım sorunları üstüne bizde pek düşünülmü-

yor bence bu yüzden pek çok sorunlu metin çıkıyor ortaya.” 

diyerek bir sorunun tespitini yapmıştır. Parçada geçen “Bun-

lar, romanımdaki erkek kahramanın yazmak ve okumakla il-

gili ara sıra dile getirdiği düşünceleriyle yakın. Benzerlerini 

ben de hep düşünürüm, söylerim.” sözlerinden eleştirmen 

kimliğinin yapıta yansıdığı sonucuna ulaşılır. Bu nedenle “B” 

seçeneğinde verilen “Edebiyat üretimini eleştirmen kimliğin-

den soyutlayarak gerçekleştirmiştir.” yargısı söylenemez.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

16. Parçanın konusu giriş cümlesindeki “Romanın en önem-

li ve en zor oluşturulan ögesi nedir?” soru cümlesiyle veril-

miştir. Bu sorunun yanıtı da ana düşünceyi oluşturur. Yazar 

dilin önemini vurgulamakla beraber kişilerin oluşturulmasının 

“en” zoru olduğu düşüncesini dile getirmiştir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

17. Parçanın konusu İstanbul’daki çarpık kentleşme ve göç 

olgusudur. Bu olgunun yarattığı ne köylü ne kentli olma du-

rumu vurgulanmak istenmiştir. Bu nedenle parçanın sonuna, 

“Bunlar bu kente tam bir aidiyet duygusunun olmadığı anla-

mına geliyor.” cümlesinin getirilmesi uygundur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. Cümlelerle paragraf oluşturulduğunda paragrafta önce-

likle fi lmler olmak üzere edebiyatın kişi açısından değerlen-

dirildiği görülür. Paragrafın giriş cümlesi, “Benim için iyi fi lm, 

kötü fi lm yoktur; güçlü ve güçsüz fi lm vardır.” cümlesidir. II. 

cümlede söz edebiyata getirilmiş, “Aynı şey edebiyat için de 

geçerli.” denmiştir. Bu cümleden sonra fi lmlere ve edebiya-

ta ilişkin görüşü vurgulamak için, “Güçlü fi lm ve kitap, duy-

gularımı, beni değiştirmeli.” cümlesi getirilmelidir. Bu cümle-

den sonra açıklayıcı bir cümle olarak, “Ben o fi lmi seyrettik-

ten sonra, o kitabı okuduktan sonra artık başka biri olmalı-

yım.” cümlesi getirilmelidir. Son olarak düşünce, “Eser beni 

değiştirmişse işini yapmıştır, güçlüdür.” düşüncesiyle özet-

lenmiştir. Cümlelerin sıralanışı şöyledir: III - IV - V - II - I
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

19. Parçanın konusu, Cemil Meriç’in dil ve dilin zenginliğini 

kullanma konusundaki görüşleridir. Yazar; yazarların, halk bu 

dilden anlar, düşüncesinden hareket ettiklerini, bunun da dile 

zarar verdiğini vurgulamıştır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



20. Parçanın ilk dört cümlesinde rüyaların özelliklerine deği-

nilmiştir. Parçanın beşinci cümlesinden itibaren konunun bir 

başka yönü, rüyalarla ilgili bilinmezliklere değinilmiştir. Aynı 

konunun bir başka yönü ortaya konduğu için parça V. cümle-

den bölünmelidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

21. Parçada, “bozulmak, merak etmek, kafasına takılmak” 

deyimleri kullanılmıştır. Deyimler anlatıma çekici bir kılık ka-

zandırmak, anlatımı kısa yoldan sağlamak gibi işlevler üst-

lenir. Parçada anlatıcı soru cevap, doğrudan anlatım gibi 

yollarla söyleşi havası sağlamıştır. Parçadaki, “Dağ mı de-

niz mi?”, “Sonra kafama takıldı, arkadaşım haklı olabilir mi, 

diye.” cümlesindeki “arkadaşım haklı olabilir mi” bölümü doğ-

rudan anlatım içerir. Parçada “etkili oldu, gelmişti, merak edi-

yormuş...” gibi olumlu yargı içeren yüklemler; “beklemiyor-

muş” olumsuz yüklemi vardır. Bu da olumlu ve olumsuz cüm-

leleri verir. Parçada, “Dağ mı deniz mi?” ve “Sonra kafama 

takıldı, arkadaşım haklı olabilir mi, diye.” cümlesindeki iç 

soru olmak üzere iki soru cümlesi vardır. Bu iki cümle de ya-

nıtı bilinmeyen soru cümleleridir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

22. Parçada Mevlânâ’nın, “Pergel gibi, bir ayağım sağlam-

ca durduğu hâlde, diğer ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyo-

rum.” sözü alıntılanmıştır. Bu alıntıdaki “yetmiş iki milleti do-

laşıyorum” sözünden sonra Mevlânâ’ya eğilen yabancı sa-

natçı ve araştırmacılar örneklenmiştir. Bu da Mevlânâ’nın ev-

renselliğine vurgudur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. “Askerî darbeler hakkında Türkçe edebiyatta hatırı sayı-

lır miktarda yapıt üretildi.” cümlesinden “A” seçeneğine, “ Ya-

zarlar ... öz eleştiri yaparlar.” sözlerinden “C” seçeneğine, “ ... 

edebiyatın darbe travmasını farklı boyutlarıyla ele aldığı gö-

rülür.” sözlerinden “D” seçeneğine, “Bazı yazarlar gerçek ki-

şilere ve olaylara dayanarak tarihsel bir portre sunmaya ve 

bu portrede kimi duruş ve düşünüş şekillerini desteklemeye 

çalışırlar.” cümlesinden “E” seçeneğine değinildiği söylenebi-

lir. Parçada darbenin etkilerini birebir yaşamış yazarlara de-

ğinilmiştir ancak bu yazarların daha etkileyici yapıtlara imza 

attıklarına değinilmemiştir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



24. Parçanın konusu, bir yazarın yazma aracı olarak bilgisa-

yarı daktiloya tercih etmesidir. Bu konu, soru cümlesine çevri-

lirse parçanın, “Daktilo ile yazmaya alışmış biri olarak bilgisa-

yara nasıl geçtiniz?” sorusuna yanıt olarak verildiği belirlenir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

25. Öz eleştiri, bir kişinin kendi davranışlarıyla ilgili değerlen-

dirme içerir. IV. cümlede, “Bitti bu iş, dedim; çok yakın bir ar-

kadaşım bana gösterdi, doğrusu çok uğraştım.”denmiştir. Bu 

cümlede kişi, içinde bulunduğu durumla ilgili bilgi vermiştir. An-

cak kendisini eleştirdiğine ilişkin bir yargı söz konusu değildir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

26. “Daktiloya geçmek, dostluk kurmak...” sözleri deyimdir. 

Parça sadece bilgi vermek amacı taşıdığı için açıklayıcı anla-

tım içerir. “Bitti bu iş, dedim...”,  “Böyle roman yazılmaz, dedi-

ğim çok oldu.” cümleleri doğrudan anlatım içerir. “Bilgisayarla 

hiçbir zaman dostluk kuramadım, tamir edecek kimse yok...” 

gibi cümleler eylem gerçekleşmediği için olumsuz yargılıdır. 

“ Ben önceleri ilk sayfaları elde yazardım.”, “Bilgisayar odak-

lanmamı engelledi.” gibi cümleler de olumlu yargılıdır. Parça-

da kanıtlama amacı olmadığı için tartışmacı anlatım yoktur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki tabloya göre çözülmüştür.

Buse’nin siyah gömlek ve ayakkabı aldığı  ile Figen’in etek 

aldığı kesindir. Ceren ve Didem aynı üründen almışsa bu 

ürün pantolon olmalıdır. Çünkü gömleğin biri satılmıştır.

Kazak alan kişi başka ürün almamışsa bu iki kişi Didem, Elif 

veya Figen olabilir. Didem pantolon, Figen etek aldığı için ka-

zak alan kişi Elif olmalıdır.

Siyah

Gömlek(2) Buse

(2) Ceren
Pantolon
alanlar(1) Didem

(1) Elif

(1) Figen

(2) Aylin

Kazak

Etek

Ayakkabı

Beyaz

Aylin ve Ceren ikişer tane ürün alacağından birer tane siyah 

ürün almış olmalıdır. Bu durumda siyah pantolonu alan kişi 

Ceren olmalıdır.



Son durumda tablo;

Siyah

Gömlek

Kazak

Etek

Ayakkabı

Beyaz

Tişört

Pantolon

Pantolon

(2) Buse

(2) Ceren

(1) Didem

(1) Elif

(1) Figen

(2) Aylin

şeklinde olur.

27. Tabloya göre, Ceren’in siyah pantolon aldığı kesinlikle 

doğrudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

28. Tabloya göre, tişört alan kişi Aylin’dir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir. 

29. Hırka alabilecek kişiler aldıkları ikinci ürünler belli olma-

yan Aylin ve Ceren’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir. 

30. Buse, Didem, Elif ve Figen’in aldığı ürünler kesin olarak 

bellidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 
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Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



33.
22 - 32 + 42 - 52 + ...+ 182 - 192 + 202

İki kare farkı kullanılırsa;

22 - 32 = (2 - 3) (2 + 3) = -5

42 - 52 = (4 - 5) (4 + 5) = -9

62 - 72 = (6 - 7) (6 + 7) = -13
.
.
.

182 - 192 = (18 - 19) (18 + 19) = -37 şeklinde olmaktadır.

Bu sayıların toplamı;

- (5 + 9 + 13+ ... + 37)

4
37 5 1 2

37 5

9.21

189 olur.

= - - + +

= -

= -

c cm m

Bu toplama son terim olan 202 eklenirse;

-189 + 400 = 211 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34.

4! 5! 6!
10! 11! 12!

4! 5.4! 6.5.4!
10! 11.10! 12.11.10!

4! 1 5 6.5
10! 1 11 12.11

4!.36
10!.144

24 . 36
10!.144

6

4

+ +
+ + = + +

+ +

= + +
+ +

= =

^

^ h

h

6
10! olur.=

Bu sayının 15
1  i

6
10! .15

1

90
10.9 .8!

8! bulunur.

=

=

=

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



35.

x x
x x x x

...x1
...10 1 1 0

1 2 10

1 2 2

+ +
+ + +
+

+
- - -

ifadesinde pay ve paydayı x10 ile çarpalım.

x 1 x x ... x
x x x x ... x

x x x ... x
x . x x x ... x

x bulunur.

x

10 1 2 10

10 10 11 12 20

10 9 8 0

10 10 1 2 10

20

0

=
+ + + +
+ + + +

=
+ + + +

+ + + +

=

- - -
^

^

^

h

h

h

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36.
x2 - x - 1 = 0 ise

x2 = x + 1 olur.

x4 - x3 = x2 . (x2 - x) şeklinde alınıp x2 yerine x + 1 yazılırsa

x x x x 1 x 1 x
x 1 bulunur.

2 2 - = + + -
= +

^ ^ ^h h h

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

37.
 

.

1,21 0,81
0,64 0,36

100
121

100
81

100
64

100
36

10
11

10
9

10
8

10
6

10
2

10
14

10
14

2
10

7bulunur.

7

-
+ =

-

+

=
-

+

=

=

=

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



38. Verilen hatalı çarpma işleminde öğrenci önce 3’ü, son-

ra 2’yi, sonra da 1’i kullandığı için sayıyı 321 ile değil 123 ile 

çarpmış olur. Yani 2. çarpanın tam tersini almaktadır.

24
35x

Çarpımını hatalı yapan bu öğrenci sayıyı 35 yerine 53 ile 

çarpmış olur.

Bu durumda sonucu;

53 . 24 - 35 . 24 = 24 (53 - 35)

 = 24 . 18

 = 432

fazla bulmuş olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39.

1 3
2a 1 5

3 2a 1 15

4 2a 16

-

-

1 1

1 1

1 1

2 a 81 1  olmalıdır.

Bu aralık genişletilirse;
2 a 8
6 3a 24
2 3a 4 20

1 2
3a 4 10 bulunur.

-
-

1 1

1 1

1 1

1 1

Bu aralıkta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 8 farklı tam sayı 

vardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

40.
62a 1 5 =+ -  ise 2a 1 5 6 veya 2a 1 5 6+ - = + - = -  olmalı-

dır.

2a 1 11 veya 2a 1 1dir.+ = + = -  Mutlak değerli bir ifadenin 

sonucu negatif olamayacağından 2a 1 1+ = -  olamaz.

2a 1 11+ =  ise

2a + 1 = 11 veya 2a + 1 = -11

2a = 10 2a = -12

a = 5 a = -6

bulunur. a’nın alabileceği değerler toplamı

-6 + 5 = -1 olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



41.
A 2x bölen

bölüm
kalan

→
→

→x + 5
x

Bölen sayı kalan sayıdan büyük olacağından;

2x > x + 5

x > 5 olmalıdır.

A = 2x . x + (x + 5)

A = 2x2 + x + 5 olur ve A’nın en küçük olması için x = 6 ol-

malıdır.

A = 2 . 62 + 6 + 5

A = 72 + 6 + 5

A = 83 bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42.
90’lık
x tane
30 TL 25 TL

y tane
60’lık

Toplam 1440 tane bez varsa;

90 . x + 60 . y = 1440 dır.

Eşitliğin her iki tarafı 30 ile sadeleştirilirse;

3x + 2y = 48 olur.

Ayrıca bezlere toplamda 510 TL verilmişse;

30 . x + 25 . y = 510

6x + 5y = 102 olur.

Denklemler ortak çözülürse;

+
-2

6x + 5y = 102

y = 6
x = 12 bulunur.

3x + 2y = 48

Toplamda 6 + 12 = 18 tane paket alınmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

43. 15 kişinin olduğu bir sınıfta herkes diğer 14 arkadaşına 

birer hediye alacağı için toplamda 15 . 14 = 210 tane hediye 

alınmalıdır.

Sibel’in küs olduğu x tane öğrenci olursa Sibel x hediye eksik 

almış olur. Bu x kişi de Sibel’e hediye almadığı için x hediye 

de bunlar almamış olur.

210 - x - x = 202 alacağından

210 - 2x = 202

2x = 8

x = 4 bulunur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



44. Bakkal büyük boy ve orta boy yumurtaların her birinden 

40 tane almış olsun.

Bu durumda maliyet 20 . 40 + 10 . 40 = 1200 kuruş olur. Bü-

yük boy yumurtaların 8
1  i kırılmışsa geriye .40 8

7 35=  tane 

kalır.

Orta boy yumurtaların 5
1  i kırılmışsa geiye .40 5

4 32=  tane 

kalır.

Yumurtaların tanesini %100 kârla satıyorsa büyük yumurta-

lar 40 kuruşa, orta boy yumurtalar 20 kuruşa satılır. Satış so-

nunda;

35 . 40 + 32 . 20 = 1400 + 640

= 2040 kuruş

para elde edilir. Maliyet 1200 kuruş olduğundan 840 kuruş 

kâr yapılmıştır.

1200 de
100 de

840
x

D . O
1200 . x = 100 . 840

x = 70 bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

45. Başlangıçta 100 kg çelik olsun.

Vida

Yay

60 kg

20 kg olur.

100

100

=

=

100

100

60

20

.

.

→

→

Geriye 20 kg çelik kalmıştır. Bu çeliğin 5
2  i ile vida yapılırsa 

.20 5
2 8kg=  daha vida yapılmıştır.

Öyleyse kalan 20 - 8 = 12 kg çelik ile yay yapılmıştır.

Üretilen toplam yay miktarı 20 + 12 = 32 kg olur. Toplam çe-

lik miktarı zaten 100 kg alındığından % 32 si ile yay yapıl-

mış  demektir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46. Bu araç x saat yol gitmişse x - 1 kez mola vermiş olur.

1. x 4
1 . x 1 6

x 4
x 1 6

5x 1 24

x 5bulunur.

+ - =

+ - =

- =

=

^ h

Bu araç 100 km hızla 5 saat hareket ettiğinden 5 . 100 = 500 

km yol almıştır.



Aynı yolu 125 km hızla giderse 125
500 4=  saat yol alması gere-

kir. Bu 4 saat arasında 3 kez mola vereceğinden

3 . 10 = 30 dakika yani 0,5 saat mola vermiş olur. Yolculuk bu 

durumda 4 + 0,5 = 4,5 saat sürer.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47.

Arda

9x 6x 4x

Barış Can

Can’ın yaşı 4x alınırsa

Barış

Arda 9x olur.

4x

6x

=

=

6x=

=

3

3

2

2

.

.

Can Barış’ın yaşına geldiğinde yaşı 6x olmuştur. Yani 2x art-

mıştır. Bu durumda herkesin yaşı 2x artmalıdır.

Arda

11x 8x 6x

Barış Can

Bu durumda yaşları toplamı 100 oluyorsa;

11x + 8x + 6x = 100

25x = 100

x = 4 olur.

Can’ın bugünkü yaşı 

4x = 4. 4 

= 16 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

48. 16 > 10 olduğundan 16 ∆ 10 = 1610 olur.

2 < 3 olduğundan

2 ∆ 3 = 2 + 3 = 5 olur.

Son olarak 1610 > 5 olduğundan

1610 ∆ 5 = (1610)5

= 1650

= (24)50

= 2200 bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



49.
K İ

c

d

ba

Yalnız Kapadokya gezisine katılanların sayısı hiçbir geziye 

katılmayanların 3 katıysa a = 3d olmalıdır.

Yalnız İstanbul gezisine katılanların sayısı İstanbul gezisine  

katılmayanların yarısı ise

c 2
a d

c 2
3d d

= +

= +

c 2d=  olmalıdır.

Hiç bir geziye katılmayanların sayısı her iki geziye de katılan-

ların sayısına eşitse b = d olmalıdır.

a + b + c + d = 28 olacağından

3d + d + 2d + d = 28

7d = 28

d = 4 olur.
Kapadokya gezisine katılanlar;

a + b = 3d + d

= 4d

= 16 bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

50. İki sayının çarpımının sıfır olması için sayılardan birisi 

kesinlikle sıfır olmalıdır. Bu durumda kalan 9 sayıdan 1 tane 

daha seçilmelidir. Bu seçim 1
9 9=` j  farklı şekilde olur.

Diğer taraftan içinde sıfır olsun ya da olmasın seçilebilecek 

bütün ikililerin sayısı,

2
10

1.2
10.9=` j

45  tanedir.

İstenilen durumun gerçekleşme olasılığı 

45
9

5
1=  bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



51. A kümesi dengeli küme ise;

2
2x 10 x

3

2
3x 10

3
4x 16

9x 30 8x 32

x x 6 2x 10+ + =

+ = +

+ = +

+ + + +

x 2=  olmalıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

52. x’in en büyük sayı olduğunu kabul edersek;

2
x 2

5
x 8 7 3 2

2
x 2

5
x 20

5x 10 2x 40

3x 30

x 10 olur.

+ = + + + +

+ +

+ = +

=

=



x’in 3 ve 7 arasında olduğunu kabul edersek;

2
2 8

5
2 3 x 7 8

5 5
x 20

x 20 25

x 5 olur.

+ = + + + +

= +

+ =

=
x’in en küçük sayı olduğunu düşünürsek;

.

x x

x x

x x

x
x olur

2
8

5
2 3 7 8

2
8

5
20

5 40 2 40

3 0
0

     

  

  




x’in alabileceği değerler toplamı 10 + 5 + 0 = 15 olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



53 ve 54. sorular aşağıdaki açıklamaya göre çözül-
müştür.

A havuzunun yüksekliği 20 dakikada 1200 cm’den 0’a düşü-

yorsa 1 dakikada 20
1200 60 cm=  azalıyordur.

B havuzunun yüksekliği 20 dakikada 800 cm’ye çıkıyorsa 1 

dakikada 20
800 40=  cm yükseliyordur.

Bu durumda t dakika sonra A havuzunun yüksekliği

1200 - 60t ve B havuzunun yüksekliği 40 . t olur.

53.
Havuzların yükseklikleri eşit oluyorsa;

1200 - 60t = 40t

100t = 1200

t = 12 dakika olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

54. A havuzunun yüksekliği B havuzunun yüksekliğinin 3 

katı oluyorsa;

1200 - 60t = 3 . 40t

1200 - 60t = 120t

180t = 1200

t 180
1200=

t 3
20=  dakika olur.

1 dakika 60 saniye olduğundan

.t 3
20 60=

t 400=  saniye bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55. Aylık gelirin tamamı 100x alınırsa;

Kira
Giyim

20x
25x olur.

→
→

Giyim kiradan 5x fazla olduğundan

20x de 5x fazla
a fazla100 de

D . O
20x . a = 100 . 5x

a = 25 bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



56. Aylık gelirin tamamı 100x alınırsa faturalara harcanan 

para 10x olur.

Bu durumda;

.su 10x 100
30 3x="

.10x 100
50 5x olur.=Isınma →

Isınma için harcanan para su için harcanan paradan 64 lira 

fazlaysa

2x = 64

x = 32 lira olur.

Ailenin toplam geliri

100x = 100 . 32

= 3200 lira olmalıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57. Kira, mutfak ve giyim harcamalarının toplam yüzdesi

20 + 30 + 25 = 75 dir. Daire grafi ğinde merkez açıların topla-

mı 360◦ olduğundan;

75 de 30
x◦360◦ de

D . O
75 . x = 360 . 30

x = 144◦ bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

58.
A

C

O D

6

2x

x + 2

B

OD x=  alınırsa dairenin yarıçapı OC x 2= +  olur.

ODC üçgenin de pisagor teoremi yapılırsa;



OC OD DC

x 2 x 6

4x 4 36

4x 32

x 8bulunur.

x x

2 2 2

2 2 2

2 2

= +

+ = +

+ + = +

=

=

^ h

Bu durumda dairenin yarıçapı 10 cm olmalıdır.

Taralı alanlar toplamı çeyrek dairenin alanından dik üçgenin 

alanı çıkartılarak bulunabilir.

Taralı alan

4
.10

2
8.62

= -r

25 24= -r  cm2 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

59.

D C

BA

E2

6

F

4
h=4

2

m ADC 90= %` j
%

 olduğundan

ADC üçgeninde öklid teoremi kullanılabilir.

DE AE . EC2 =

h2 = 2 . 8

h2 = 16

h = 4 br olur.

Dikdörtgende aynı köşegene indirilen yükseklikler eşit olaca-

ğından BF 4br, EF 6br olur.= =  

FBE üçgeninde pisagor teoremi uygulanırsa;

EB EF FB

EB 36 16

EB 52

EB 2 13 br bulunur.

2 2 2

2

2

= +

= +

=

=

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



60.
 9

3

O
3 C

B

A

x=3

y=3x

y=x

x

Soruda istenilen alan yukarıdaki taralı alandır.

x = 3 için B noktasının ordinatı 3, x=3 için A noktasının ordi-

natı 9 olur.

AB 6br ve CO 3br= =  olduğundan 

A ABO 2
6.3=` j

&

9br2=  bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR
1. İslamiyet öncesi Türklerde dinî terimlerden;

Stupa, Uygurlarda mani dininin tapınaklarına verilen isimdir.

Burkan, Uygurlarda budizm dininin tapınaklarına verilen 

isimdir.

Ongun, kutsal olduğuna inanılan  hayvan ya da nesnelerdir, 

diğer adıyla totemdir.

Yek, şeytana ya da kötü ruhlara verilen isimdir.

Kut ise dinî bir terim olmayıp Gök Tanrı tarafından hükümda-

ra verildiğine inanılan bir siyasi güçtür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. Endülüs Emevîlerin ünlü mantık uzmanı İbn-i Rüşd’dür. 

Aristo’yu Batı dünyasına tanıtmıştır. Batılılar “Averroes” adıy-

la kendisinden bahsetmiştir. Ünlü felsefeci olan İbn-i Rüşd 

felsefenin doğuda değerli hale gelmesi için çaba harcamış-

tır. İmam-ı Gazalî ise tam aksine bu duruma karşı fi kirler öne 

sürmüştür. 

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Malazgirt Meydan Muharebesi (1071) sonrasında 

Alparslan’ın fethet yönet ve iskân politikalarıyla Anadolu’da 

I. Beylikler Dönemi başlamıştır. Bu beyliklerden Denizli civa-

rında kurulan beylik, İnançoğulları (Ladikoğulları) olmuştur.

  Eşrefoğulları, Beyşehir civarında



  Sökmenoğulları, Van Gölü civarında

  Dilmaçoğulları, Bitlis civarında

  Saltukoğulları, Erzurum civarında kurulan beyliklerdir. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Osmanlı Devleti’nde Venedik elçilerine balyos denir. Ce-

zayir valisine, dayı; Mısır Valisine, hidiv; Osmanlı Devleti el-

çisine, sefi r; Efl ak-Boğdan valisine, voyvoda denir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

5. İbn-i Kemal, II. Bayezid Dönemi’nde 10 ciltlik “Osmanlı 

Tarihi” adlı eserin sahibidir. Eser Osmanlı Devleti tarihi hak-

kında yazılmış en ünlü yapıtlardandır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Osmanlı Devleti’nde Genç Osman (II. Osman) ve Köp-

rülü Mehmet Paşa 17. Yüzyıl ıslahatçılarındandır. Ancak 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 18. Yüzyıl ıslahatçılarından 

olup III. Ahmet Dönemi’ndeki Lale Devri’nin (1718-1730) en 

önemli, sadrazamıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Osmanlı Devleti’nde millet anlayışı dinsel temelli olup 

halk müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ikiye ayrılmış-

tır. 19. Yüzyılda Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu Milliyetçi-

lik akımı etkisiyle Osmanlı gayrimüslimler; (azınlıklar) bağım-

sızlaşmaya başlamıştır. Bu nedenle 19. Yüzyılda millet anla-

yışı değişerek etnik temelli bir anlayış hâline gelmiştir. Millet 

anlayışında ekonomik yapı ya da mesleki statü belirleyici de-

ğildir. Kulluk sistemi ise devşirme sistemi için kullanılmıştır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Vaka-yı Vakvakiye (Çınar Olayı) 1656’da IV. Mehmet 

Dönemi’ndeki Yeniçeri isyanı’dır.

Kabakçı Mustafa İsyanı, 1807’ de III. Selim’e (Nizam-ı Ce-

dit Dönemi’ne) karşı çıkarılan Yeniçeri İsyanı’dır. Kuleli Va-

kası, 1859’da Abdülmecit Dönemi’ne karşı çıkarılan isyandır.

Her üç isyan da ıslahatlara tepki niteliği taşımaktadır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



9. Osmanlı Devleti’nde ilk kez Kabine Sistemi’ne geçiş II. 

Mahmut Dönemi’nde olmuştur. Divan-ı Hümayun’un kaldırı-

lıp yerine Meclis-i Vükela’nın ile Bakanlıklar (Nazırlıklar) ku-

rulmuştur böylece kabine sistemi başlamıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. İttihat ve Terraki Fırkası’nın başlıca yayın organları Meş-

veret, Mizan, İçtihat ve Şurayı Ümmet gazeteleridir.

Sebilürreşat, Mehmet Akif Ersoy’a ait dergi; Mecmua-ı Fü-

nun, ilk bilim dergisi; Mümeyyiz, ilk çocuk dergisi; Tercüman-ı 

Ahval, ilk özel gazetedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

11. Osmanlı Devleti’ndeki gelişmelerin;

I. 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909 Olayı)

II. Uşi Antlaşması (1912)

III. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurulması (1907)

IV. Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 1913)

kronolojik sıralaması III - I - II - IV olacaktır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. Mondros Ateşkes Antlaşması’na (30 Ekim 1918) Ahmet 

İzzet Paşa Hükûmeti adına Bahriye Nazırı Rauf Paşa katıl-

mıştır. Antlaşmadan sonra Ahmet İzzet Paşa Hükûmeti’nin 

istifası ile yerine Tevfi k Bey Hükûmeti kurulmuştur. Tevfi k 

Bey’den sonra Mart 1919’da Damat Ferit Paşa Hükûmeti ku-

rulmuştur. Mustafa Reşit Paşa ise Tanzimat Dönemi’nin ilk 

sadrazamı’dır.

 Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Temsilciler Kurulu’nun kurulma kararı Amasya 

Genelgesi’nde alınmıştır. Kurulması, Erzurum Kongre-

si’nde; tüm yurdu temsil etmesi; Sivas Kongresi’nde görevi-

nin bitmesi ise, TBMM’nin açılışı ile olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir

14. Millî Mücadele Dönemi’nde manda ve himaye fi kri Erzu-

rum, Alaşehir ve Sivas kongrelerinde tartışılmıştır. Alaşehir 

Kongresi’nde manda savunulurken, Erzurum ve Sivas kong-

relerinde reddedilmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



15. Gediz Taarruzu (24 Ekim 1920) ile Taarruz-u Keşif adı ile 

I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Batı Cephesi savaşların-

dandır. Ancak Posof Harekâtı Doğu Cephesi’nde Gürcülere 

karşı yapılan savaştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. Batum Antlaşması (23 Şubat 1921), Sakarya Meydan 

Muhare-besi’nin sonucunda değil Doğu Cephesi’ndeki başa-

rılarından sonra Gürcistan ile imzalanan antlaşmadır.

Diğer seçeneklerdeki antlaşmalar Sakarya Meydan 

Muharebesi’nin sonuçlarındandır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

17. 1921 Teşkilat-ı Esasiye’yi hazırlayan komisyon 

Encümen-i Mah-sus’tur. Encümen-i Daniş, Tanzimat 

Dönemi’nde bilim heyetidir; Meşveret Meclisi, III. Selim 

Dönemi’ndeki danışma meclisidir; İrşat Heyeti TBMM’nin İs-

tanbul Hükümeti’ne karşı oluşturduğu kurumdur; Felah-ı Va-

tan Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ndeki Rauf Paşa önderli-

ğinde oluşturulan gruptur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. Kilikyalılar Cemiyeti güneydeki Fransız ve Ermenilere 

karşı Türkler tarafından kurulmuş yararlı cemiyettir.

  Rumlara ait olan Mavri Mira, Etnik-i Eterya ve Pontus 

Rum cemiyetleridir.

  Ermenilere ait olan ise Hınçak Cemiyeti’dir.

Kilikyalılar Cemiyeti hariç diğerleri azınlıklara aittir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

19.  Lozan Barş Antlaşması’nda tartışılan sınırlar Yunan ve 

Irak sınırıdır. Bunlardan Yunan sınırı Meriç Nehri olarak belir-

lenmiştir. Irak sınırı ise Lozan sonrasına ertelenmiştir.

Ancak Suriye (Güney) sınırı Lozan’da tartışma konusu olma-

yıp sınırın belirlenmesinde 1921 Ankara Antlaşması referans 

alınmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

20. TBMM’de İcra Vekilleri Heyeti Başkanları sırasıyla; Mus-

tafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, Rauf Paşa ve Ali Fethi Paşa’dır. 

İsmet Paşa, İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı yapmamıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



21. II. TBMM, 1924 Anayasası’nı kabul ettiği için kurucu 

meclis özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Güçler Birliği’ne de 

sahip olduğu için olağanüstü yetkili meclistir.

Ancak savaşçı meclis II. TBMM değil I. TBMM’dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

22. İstiklal Mahkemeleri 1920-1927 yılları arasındaki isyan 

ve olaylarda çalışmalar yürütmüştür. İstiklal Mahkemeleri;

  I. TBMM karşıtı isyanlarda ( Örneğin Çerkez Ethem is-

yanında)

  Tekâlif-i Milliye Emirleri’nde

  Şeyh Sait İsyanı’nda (Gence Hadise’sinde)

  Şapka Kanunu’nda

  Tekke - Zaviye ve Türbeler Ka-nunu’nda

  İzmir Suikast Girişimi’nde

görev almıştır.

Ancak Menemen Olayı (23 Aralık 19-30) ile ilgili kurulan 

mahkeme Divan-ı Harp’tır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. I. Beş Yıllık Sanayi Planı ile 1934 yılında ilk kez planlı 

ekonomiye geçilmiştir. Ekonominin bağımsız ve devlet eliy-

le yürütülmesi fi kri esas alındığı için milliyetçilik ve devletçi-

lik ilkeleri savunulmuştur. Cumhuriyetçilik ise halkın yöneti-

me katılmasını, siyasi hakları, millî iradeyi temel alan ilkedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

24. Hafta sonu tatilinin kabulü (27 Mayıs 1935) ekonomi ala-

nında değil sosyal alanda yapılan yeniliklerdendir.Diğer se-

çeneklerdeki inkılaplar doğrudan ekonomi alanındaki yenilik-

lerdendir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye, Birleşmiş Milletler’e 

üye olabilmek için Almanya ve Japonya’ya kâğıt üstünde de 

olsa savaş ilan etmiştir. Böylece 1945 yılında BM’nin kurucu 

üyeleri arasına girmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



26. 1960 yılında Adana- İncirlik üssünden kalkan ABD ca-

sus uçağının SSCB tarafından düşürülmesi U-2 Olayı’dır. 

Küba Krizi, SSCB’nin Küba’ya, ABD’nin ise İzmir - Çiğli’ye 

füze (Jüpiter Füzesi) yerleştirmesi ile başlayan sorundur.

6-7 Eylül Olayları (1955), Türkiye- Yunanistan arasında 

Selânik’teki Atatürk evinin tahrip edilmesi iddiası sonrasında 

İstanbul’daki azınlıkların işyerlerinin tahrip edilmesi olayıdır.

36. Enlem Sorunu, Musul Soru-nu’nun diğer adıdır. Körfez 

Savaşı’nda da gündeme gelmiştir.

38. Enlem Sorunu, Kore Savaşı’nın (1950-53) diğer adıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

27. Avrupa Konseyi 1949’da kurulmuştur. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’de (AİHM) 1959 yılında bu kuruluşa bağ-

lı olarak oluşturulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

28. Aynı enlemde yer alan merkezlerde; güneş ışınlarının 

geliş açısı, gölge boyu - yönü, çizgisel hız, tan - gurup süre-

leri, gece - gündüz süreleri ve farkları aynıdır. Yerel saat aynı 

boylamda aynıdır. 21 Mart ve 23 Eylül’de Dünya’daki her yer-

de gece gündüz süreleri aynıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

29. Volkanizmayla oluşmuş aynı zamanda ülkemizin en 

yüksek dağı Ağrı’dır (I). Horst ve grabenler ülkemizde en 

yaygın Ege Bölgesi’ndedir (II). Akıcı lavların etkisiyle oluşan 

Karacadağ (III) ülkemizin en geniş volkanik dağıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. İç Anadolu Bölgesi’nin etrafı dağlarla çevrili olduğu için 

Türkiye’nin en büyük kapalı havza alanı bu bölgede oluş-

muştur.

Yüksek ve dağlık yüzey şekillerine sahip olan Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde yol yapım giderleri fazladır.

Ege Bölgesi’nde dağlar kıyı çizgisine dik olarak uzandığı için 

denizel iklim iç kesimlere rahat sokulur.

Karstik alanlarda yer altında oluşan boşlukların zamanla ta-

vanının çökmesiyle göçme depremler oluşur.

Akdeniz Bölgesi’nde deniz turizminin uzun sürmesinin nede-

ni enlemdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



31. Eriyebilen karstik alanlarda yer altındaki boşlukların ta-

vanının çökmesiyle oluşan depremlere göçme deprem denir. 

Türkiye’de göçme depremler karstik arazinin yaygın olduğu 

Akdeniz Bölgesi’nde en yaygındır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

32. Podzol Batı Karadeniz Bölge-si’nde, Terra - Rossa Akde-

niz iklimi sahasında, çernezyom Erzurum - Kars Yöresi’nde 

ve Doğu Karadeniz’de, Vertisol Ergene Hav-zası’nda, Konya 

Ovası’nda, Van doğusunda, Bursa - Karacabey arasında gö-

rülür. Kahverengi bozkır toprağı ise karasal iklimin görüldüğü 

her alanda görülür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33. Habur ve Üzümlü Irak ile, İpsala Yunanistan ile, Sarp 

Gürcistan ile sınır kapımızı oluşturur, bu alanlarda ülkemiz-

le direkt demir yolu bağlantısı yoktur. Ancak İran ile bağlatıyı 

sağlayan Kapıköy sınır kapısında demir yolu bağlantısı bu-

lunmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

34. Ülkemizdeki yerel rüzgârlara baktığımızda; karayel ku-

zeybatıdan, yıldız kuzeyden, poyraz kuzeydoğudan, samyeli 

güneydoğudan, kıble güneyden ve lodos güneybatıdan eser.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

35. Birinci Jeolojik zamanda oluşmuş, çevresine göre sert 

yapılı alanlara masif denir. Masif alanları genelde depreme 

karşı dayanıklıdır. Antalya - Anamur arası, Mardin - Derik 

arası, Menteşe - Saruhan Yöresi, Yıldız Dağları, Kastamo-

nu - Devrekani Yöresi, Kırşehir ve Bitlis masif arazilerdir. Bu 

alanlardan Kırşehir, Bitlis ve Menteşe - Saruhan Yöresi masif 

olmalarına rağmen deprem tehlikesi fazla olan alanlardandır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

36.1985 - 2012 yılları arasındaki sayım dönemlerinde nü-

fus artış hızının azalmasına bağlı olarak genç nüfus oranı, 

bağımlı nüfus ve köyden kente olan göçler azaldı, yaşlı nü-

fus oranı arttı. Tarımsal nüfus yoğunluğu aksine bu dönem-

de sürekli azaldı.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



37. 2016 yılı verilerine göre, ülkemizin ithalatında ve ihraca-

tında ilk sırada yer alan mal gurubu motorlu kara taşıtları ve 

aksamları olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

38. Doğu Karadeniz Projesi’nde (DOKAP) Samsun, Ordu, Gi-

resun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt yer alır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

39. Tablodaki verilerden tüm yaş gruplarında bağımlılık ora-

nı azalmıştır ve doğum oranları artmaktadır bilgileri yanlıştır. 

Çünkü; yaş bağımlılık oranı artmıştır ayrıca genç bağımlı nü-

fusa baktığımızda doğum oranlarının azaldığını görürüz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

40. Bir yerin bulunduğu yükseltide ölçülen sıcaklığı gerçek 

sıcaklığıdır. Yükselti faktörü göz ardı edilerek, her yerin de-

niz seviyesinde olduğu kabul edilerek ölçülen sıcaklığı ise in-

dirgenmiş sıcaklıktır. Yükseltisi fazla olan illerin gerçek sıcak-

lığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark fazla olur. Verilen 

illerden Sinop, Bursa, Hatay ve Edirne’nin denize kıyısı ol-

duğu için yükseltileri az iken, iç kesimde yer alan Konya’nın 

yükseltisi fazladır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41. I numaralı alan Bursa, II numaralı alan İzmir, III numara-

lı alan Gaziantep ve V numaralı alan  Ankara’yı göstermek-

te olduğu için nüfus yoğunlukları fazladır. IV numaralı alan 

Sinop’u gösterir, Sinop’ta nüfus yoğunluğu azdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

42. Yatağan ve Afşin’de linyit, Ambarlı’da fuel-oil, 

Çatalağzı’nda taş kömürü kullanıldığından tükenen enerji 

kaynakları kullanılır. Saray-köy’de jeotermal enerji kaynağı 

kullanılır. Su, güneş, rüzgâr, jeotermal ve biyokütle enerji ye-

nilenebilir enerji kaynaklarını oluşturur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

43. Ülkemizdeki 16 kültürel, doğal ve karma yapı alanı 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almıştır. Bu alanlar-

dan Pamukkale Travertenleri ve Hieropolis (Denizli) ile Göre-

me Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) karma yapı alanları-

nı oluşturur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



44. Toplam nüfusun tarım alanına bölünmesiyle fi zyolojik 

nüfus yoğunluğu bulunur. Toplam nüfusun fazla olduğu ya da 

tarım alanlarının dar olduğu alanlarda fi zyolojik nüfus yoğun-

luğu fazladır. Verilen illerden yer şekilleri en engebeli olan 

Muğla’da fi zyolojik nüfus yoğunluğu en fazladır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

45. Ankara’daki mobilya, İskender-un’daki demir - çelik, 

Bursa’daki otomotiv ve Konya’daki pamuk iplik fabrikalarının 

ham maddesi tesisin bulunduğu alandan elde edilmez. Ça-

yırhan termik santralindeki ham madde olan linyit yöreden 

elde edilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

46. Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluğa 

kural içi boşluk denir. Kural içi boşluk karşısında hâkim takdir 

yetkisini kullanır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47. Ceza Hukuku’na göre, ceza sorumluluğu 12 yaşı doldur-

makla başlar. Fakat sağır ve dilsizlerin ceza sorumluluğu 15 

yaşını doldurmakla başlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

48. Türk Ceza Kanununa göre;

  12 yaşından küçüklerin hiçbir şekilde ceza ehliyetleri 

yoktur. ( Sağır ve dilsizlerde bu 15 yaşından küçüklerin 

cezai ehliyetleri yoktur.

  12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış kişi-

lerin hâkim tarafından isnat yeteneğinin olmadığı tespit 

edilmişse kişi ceza almaz ancak çocuklara özgü güven-

lik tedbiri uygulanır. Kişinin isnat yeteneğinin olduğunun 

tespiti durumunda ise uygulanacak olan ceza indirilerek 

verilir. ( Sağır ve dilsizler için bu durum 15 yaşını doldur-

muş ancak 18 yaşını doldurmamış olmak olarak düzen-

lenmiştir.)

  15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış kişi-

lerin kural olarak cezai ehliyetleri vardır. Ancak verilecek 

olan ceza indirilerek verilir. (Sağır ve dilsizler için bu du-

rum 18 yaşını doldurmuş ancak 21 yaşını doldurmamış 

olmak olarak düzenlenmiştir.)

  18 yaşını doldurmuş ayırt etme gücüne sahip kısıtlı ol-

mayan kişilerin ceza ehliyetleri tamdır. (Sağır ve dilsizler 

için bu durum 21 yaş olarak düzenlenmiştir.)

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



49. Anayasamızın 66. maddesine göre; 

  Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes 

Türk’tür.

  Türk ananın veya babanın çocuğu Türk’tür.

  Vatandaşlık kanunda belirtilen şartlarla kazanılır ve an-

cak kanunda belirtilen hâllerde kaybedilir.

  Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde 

bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz.

  Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı 

yargı yolu kapatılamaz.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50. Milletvekilleri yasama dokunulmazlığı hakları nedeniyle 

vekillikleri boyunca tutulamaz, tutuklanamaz, alıkonulamaz, 

sorgulanamaz ve yargılanamazlar. Milletvekili olmayan ba-

kanlar da yasama dokunulmazlığından faydalanırlar. Yasa-

ma dokunulmazlığı sadece cezalandırmayı erteler ve TBMM 

kararıyla kaldırılabilir. Bu nedenle yasama dokunulmazlığı 

mutlak değil nispi bir haktır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51. 1982 Anayasası 2017 Anayasa değişikliği ile Ana-

yasa Mahkemesinin üye sayısı 17’den 15’e düşürülmüş-

tür. Üye sayısındaki 2 eksilmeden biri Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi’nden biri ise  Askerî Yargıtay’dan olmuştur. Çün-

kü Askerî Yargı kurumları tamamen kapatılmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

52. Sayıştay ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu yüksek mahke-

me olmamasına rağmen Anayasamızın yargı bölümünde dü-

zenlenmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ise yüksek mahkeme de-

ğildir fakat; yasama bölümünde düzenlenmiştir. Yargıtay ise 

yüksek mahkemedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

53. Yönetmelikler, kanun ve tüzüklere aykırı olmamak şar-

tıyla Başbakanlık, bütün bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ta-

rafından çıkartılırlar.

İdari teşkilatın yerel yerinden ve hizmet yerinden yönetim bi-

rimlerinin yönetmelik çıkarma yetkisi vardır. Belediye yerel 

yerinden yönetim birimidir. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yük-

sek Kurumu, ticaret odası ve üniversiteler ise hizmet yerin-

den yönetimdir ve kamu tüzel kişilikleri vardır. Fakültelerin 

kamu tüzel kişilikleri olmadığından yönetmelik çıkaramazlar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



54. Merkezî yönetimin başkent teşkilatına yardımcı kuruluş-

lar Danıştay, Yargıtay, Milli Güvenlik Kurulu ve Ekonomik ve 

Sosyal Konseydir. Devlet Planlama Teşkilatı 2011 yılında ka-

patılmıştır. Kapatılmadan önce başkente yardımcı kuruluşlar 

arasında sayılmaktaydı.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55. Ülkemizde 30 büyükşehir belediyesi vardır. En son Ordu 

büyükşehir belediyesi olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56. Ülkemizde birçok ilde hizmete açılması planlanan şehir 

hastanelerinden ilki Yozgat’ta açılmış ve halkın hizmetine su-

nulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

57. “Rondo Alla Turca” olarak bilinen Türk marşının besteci-

si Wolfgang Amedeus Mozart’tır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

58. 2016 yılının aralık ayında yapılan görüşmelerle Suriye 

Ateşkesi için garantör ülkeler Türkiye ve Rusya’dır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. Avrupa Parlamentosu’nun Şubat 2017’de aldığı kararla 

Gürcistan vatandaşlarına vizesiz geçiş imkânı sağlamış ve 

vizeleri kaldırmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60. Kolombiya’da 52 yıldır süren iç savaşı bitirmeye yöne-

lik çabalarından dolayı  2016 Nobel Barış Ödülü Kolombiya 

Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos’a verilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
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