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GENEL YETENEK
1. Öncülde yazarın asli işi yazmak olduğuna göre buradaki 

sönüklük yeteneksizlik olabilir, güncel konulardan bahsede-

rek parlatmak bu yeteneksizliği örtme çabası olabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

2. Öncülde bile sözcüğü ipucudur, yine birkaç metre son-

ra renklerin kaybolması görme duyusuyla ilgilidir. Sertliğin ve 

oksijen azalması görmeyi etkilemez. Birkaç metre sonra de-

rinlik azalmaz, artar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

3. Öncüle göre edebiyat dergilerinin sürekliliği değil, oku-

madan vazgeçmeyen küçük bir topluluğun varlığından bahse-

dilmiştir. Edebiyat dergileri bu küçük topluluğun buluşma yeri-

dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. Altı çizili söz grubunda alışık olunan bağdaştırmada ku-

tup yıldızının yön gösterici işlevi dikkate alındığında edebiya-

tın dolaylı yol gösterici özelliğinden faydalanamamak anlamı-

na ulaşılabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



5. Cümlede caretta carettaları koruma altına alma kararın-

dan söz edilmediği için A seçeneği kesin yargı olamaz, ön-

cülde karşılaştırma yapılmadığı için B seçeneği kesin yargı 

olamaz. Caretta carettaların diğer yaşam alanlarından bah-

sedilmediği için C seçeneği kesin yargı olamaz. Turizmden 

bahsedilmediği için E seçeneği kesin yargı olamaz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

6. Zirâ, çünkü anlamına gelen bir bağlaçtır. Singapur’un ge-

çiş noktası olarak kullanılma sebebi bir beklentinin olmayışıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

7. A seçeneğinde “kadar”, B seçeneğinde “çok”, C seçe-

neğinde “kadar”, D seçeneğinde “en” sözcükleri kullanılarak 

karşılaştırma yapılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

8. II. cümlede hatıralarla örülmüş bir eseri okuyucunun ter-

cih etme nedeni o eserde kendi hatıralarını bulmasıdır.

lll. cümlede yazara gösterilen ilginin nedeni çay fi ncanının 

içinde çocukluk dünyasını bulabilmesidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

9. C seçeneğinde rafl ardaki her kitaba saldırmama tespi-

tinden yola çıkarak gücün ve duyarlılığın sınırlı olduğu yoru-

muna ulaşıldığından çıkarım yapılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. V. sözcükte de bağlaç olduğundan ayrı yazılmalıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Parçada l ile ll ara sözlerin başında ve sonunda kullanılan 

virgülle, lll ile IV birden fazla tamlayanı ayırma göreviyle kullanıl-

mıştır. V doğrudan anlatım cümlesini ayırmada kullanılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

12. D seçeneği nesne ve yüklemden oluşmuştur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

13. Sür-  ve büyü- kökleri fi ildir. Besi, iz ve su kökleri ise 

isimdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



14. Çocukluğumuzun kapısı ad takımı “aralandı” yargı bildi-

ren bir sözcüktür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

15. E seçeneğinde “diye” eylemsi olduğundan cümle yapısı 

bakımından girişik - birleşik cümle, diğer cümleler basit yapı-

lı cümledir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. Kaç, ne, hangi, kaçıncı sözcükleri soru sıfatıdır. C se-

çeneğinde soru sıfatı kullanılmakla birlikte soru anlamı “mi” 

edatıyla sağlanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

17. Hem niteleme hem belirtme sıfatı alan sözcük “bölüm” 

sözcüğüdür, “kendisiyle” dönüşlülük adılı, “söyleş-” işteş ça-

tılı eylem, “en” zarf göreviyle kullanılmıştır. Geçir- , uzaklaş-

tır- , söyleş- eylemleri türemiş yapılıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

18. Parçanın bütününde Mamure Kalesi’nin tasviri ve kişide 

uyandırdığı izlenimler anlatılmıştır. Anamur’un sunduğu tatil an-

layışından bahseden V. cümle anlatımın akışını bozmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

19. Parçada “ancak” bağlacının zıtlık bildiren anlam ilgisi ve 

son cümlede ötekiler zamiriyle farklı eserlerden bahsedildiği-

ni dikkate alırsak parçayı anlam yönünden tamamlamaya en 

uygun seçeneğin D olduğu görülür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

20. Parçanın bütününde toplumun edebiyatçıya bakış açı-

sından ve edebiyatçının toplumdaki yerinden bahsedilmiştir. 

Anlatılanları özetleyen soru A seçeneğinde sorulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

21. Parçada en genel ve bağımsız yargı olan lll başta yer 

alır. V. cümle lll. cümlenin açıklayıcısı olduğundan ikinci sı-

rada yer alır. “Bu izlenim” cümle başı bağlayıcısı ipucudur. 

Şehrin temizliği için kullanıldığından üçüncü sırada yer alır. I 

ve IV. cümlelerin sıralanmasında ise derecelendirme dikkate 

alınmalıdır. 

Sıralama lll - V - II - I - IV şeklindedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



22. Parçada “kimi ahşap ... kimi taşlarla” ifadesinden l’e, 

“günlerce yürüyüş mesafesinden getirilen taşlarla” ifadesin-

den ll’ye, “el emeği hayvan gücünün ...” ifadesinden lV’e, “do-

ğadan gelen sihirli çözümler” ifadesinden V’e ulaşılabilir. Dağ 

yollarının ulaşmadığı yerlerde döşeme taşlar kullanılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

23. Labirent yöntemi mısırın verimini değil, mısır tarlaların-

dan elde edilen geliri arttırdığından A kesin yargı olamaz, la-

birentlerin çoğunu özel şirketler planladığından C kesin yargı 

olamaz, labirentler mısır küçükken oluşturulduğu için mısırlar 

büyümeden gelire dönüşmemektedir. D kesin yargıdır. Ke-

sim belli temalara uygun olduğundan E kesin yargı olamaz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

24. Parçada “görülen, işitilen şeylerle işlenerek ...” ifadesin-

den A seçeneğine, “hayatın dokusu olduğu kadar sanatın da 

dokusudur.” ifadesinden B seçeneğine, “bazen hayal sandı-

ğı gibi hayal ettiğini de hatıra sandığı olur.” ifadesinden D se-

çeneğine, “... geçmişin hasretine” ifadesinden E seçeneğine 

ulaşılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. Parçanın bütününde faydacı bir ilgiyle hatırlama ile hatı-

raların dünyasına girme arasındaki fark ortaya konmuştur. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. “Heyecan halesi”, “hatıralar dünyası”, “hatıralar soğuk 

ve renksizdir” ifadeleriyle somutlaştırma; “irademizle çağır-

dığımız”, “görünmez işaret bekleyen hatıralar” kişileştirmeye 

örnektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki açık-
lamaya göre çözülmüştür.

Fuat ve Kaya’nın çalıştığı bölümler bellidir. Aydın ve Dursun 

depo bölümünde değilse birisi imalat diğeri ise paketleme 

bölümünde olmalıdır.

İmalat Paketleme Depo

Fuat Kaya

Aydın Dursun

Aydın ve Dursun kendi aralarında yer değiştirebilir.



Emre ve Hasan imalat bölümünde çalışıyor olsun. Bu durum-

da İsmail ve Cemal depo bölümünde çalışıyor olmalıdır.

İmalat Paketleme Depo

Fuat Kaya İsmail

Aydın Dursun Cemal

Emre

Hasan

Emre ve Hasan depo bölümünde çalışıyorsa İsmail ve Ce-

mal İmalat bölümünde çalışıyor olmalıdır.

İmalat Paketleme Depo

Fuat Kaya Emre

Aydın Dursun Hasan

İsmail

Cemal

Geriye kalan Burak ve Gürkan’dan birisi imalat bölümünde 

diğeri ise paketleme bölümünde çalışıyordur.

27. İki durumda da Gürkan’ın depo bölümünde çalışma ihti-

mali yoktur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

28. İsmail, Cemal ile birlikte çalışacağından paketleme bö-

lümünde çalışıyor olamaz. İmalat ve depo bölümlerinde çalı-

şıyor olabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

29.
(5) (3) (2)

İmalat Paketleme Depo

Fuat Kaya Emre

Aydın Dursun Hasan

İsmail Burak

Cemal

Gürkan

Cemal ve Gürkan aynı bölümde çalışıyorsa bu bölüm imalat 

bölümü olmalıdır.

Bu durumda Burak paketleme bölümünde çalışıyordur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



30. Depo bölümünde çalışanlar

1. durumda İsmail ve Cemal,

2. durumda Emre ve Hasan’dır.

Geriye kalan 6 kişi depo bölümünde çalışıyor olamaz.

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



33.

2 15
8 2 5

4

15
8 2 15

4 8 2 15

15
4

4 . 8 2 15

2 15 2 15

8 2 15

2 2

+
+

-

-

-

-

2

2

= +

= +

8+ -=
8 bulunur.=

^

^

^

^

h

h

h

h

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



36.
K = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + ......... + n

K – L = 4 + 5 + 6

K – L = 15

2K = 228
K = 114 bulunur.

K – L = 15 olur.

K + L = 213+

–/L = 7 + 8 + 9 + ......... + n

Denklemleri ortak çözersek

4 + 5 + 6 + ....... + n = 144
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ....... + n = 114 + 1 + 2 + 3

n(n + 1)

n(n + 1)
n(n + 1)

n = 15 olmalıdır.

= 120

= 240
= 15.16

2

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

37.

3 2
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Tabanları aynı olan sayıların kuvvetlerinin

oranı eşit olacağından

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38.
p2q – pq2 = 308

p.q(p – q) = 308 = 11.7.4

p.q = 11.7  p – q = 4
   ↓    ↓
  11  7

p + q = 11 + 7 = 18  olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



39.
ab7 = 3.(ab) + 231

ab0 + 7 = 3(ab) + 231

10(ab) + 7 = 3.(ab) + 231

7 . ab 224=^ h

ab = 32

a + b = 3 + 2 = 5  bulunur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

40.
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olmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41.
Grafi ğe göre A aracı 3 saatte 300 – 150 = 150 km yol almış-

tır. Bu durumda saatte hızı 150 = 50 km/sa olur.
3

B aracı ise 6 saatte 150 km yol almıştır. Bu durumda saatte-

ki hızı 150 = 25 km/sa olur.
6

İki aracın hızları farkı

50 – 25 = 25 km/sa olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

42.
Y2 < Y ise 

Y3 > Y2 ifadesi yanlıştır.

I. öncülde     Y =

II. öncüldeki     1 > X.Y    ifadesi

III. öncüldeki     Y2 > X2    ifadesi

X < 1   ve     Y < 1 olduğundan daima doğrudur.

için

|X| < Y ise –1 < X < 1 olmalıdır.

1

1

1

Y = X = içinve

1

1

1 1

2

8

9

4

4

3 2

olacağından daima doğru değildir.

>

>

olacağından

0 < Y < 1 ve

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



43.
1 – x

Sayıların 1 noktasına olan uzaklığı x br alınırsa sayıların biri 

1 + x diğeri ise 1 – x olur. Çarpımları 9
25

ise

Bu iki sayının arasındaki fark 2x olduğundan

(1 – x) (1 + x) =

2x = 2.

=

1 – x2 =

x2 =

x = olur.

1 + x1

x x

9
25

4
5

8
5

olur.

9
25

16
25
4
5

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

44. EBOB(x,y) = 5 ise

x = 5a ve

y = 5b alalım.

EKOK.(x,y).EBOB.(x,y) = x.y olacağından

5 . 60 = 5a . 5b

12 = a.b olmalıdır.

a,b 1,12
12,1
3,4
4,3

olur.

2,6
6,2

olmaz.

$^ ^

^

^

^

^

^

h

h

h

h

h

h

h

_

`

a

b
bb

b
b

4

(x, y)  → (5, 60)

 (60, 5)

 (15, 20)

 (20, 15) olacağından

x + y toplamı 2 farklı değer alır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



45.
a

b

a 3

3

1

b + c

a + c

c 4
= bulunur.

Denklemleri ortak çözüp b’yi yok edelim.

7/5a – 3c = 3b
–3/a + c = 7b
32a – 24c = 0

32a = 24c

4a = 3c

+

5a = 3b + 3c olur.

7b = a + c olur.

=

=

ise

ise

5

7

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46. b2 > 0 olduğundan b – a > 0 ve

b > a olmalıdır.

b2 < a.b ifadesinde b > 0 kabul edilirse b < a olacağından (b 

> a olmalıydı)

b < 0 olmalıdır.

Bu duruma sıralama 

a < b < 0 şeklinde olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47. 27 sayısını bölen asal sayı 3’tür. Bu sayı 32 = 9’a tam bö-

lünür.

64 sayısını tam bölen asal sayı 2’dir.

Bu sayı 22 = 4’e de tam bölünür.

72 sayısını tam bölen asal sayılar 2 ve 3’tür.

Bu sayı 22 = 4 ve 32 = 9’a da tam bölünür.

99 sayısını tam bölen asal sayılar 3 ve 11’dir. Bu sayı 112 = 

121 sayısına tam bölünmediğinden kuvvetli sayı olmaz.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

48. Şerafettin’in maaşını 100x alalım. Bu durumda kira

100x . = 40x2
5  olur.

Kiraya 1
10  oranında zam yapılıyorsa yeni kira tutarı 

40x + 40x . = 44x1
10  olur.

Yeni kira bedeli Şerafettin’in maaşının 1
3

’ü oluyorsa maaşı 

44x . 3 = 132x olmalıdır.

Maaşa yapılan zam 32x yani %32’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



49. Sınıf mevcudunu 100x alalım.
Kız

40x erkek

40x.a = 10x.100

a = %25 bulunur.

100

10x gözlüklü

a

Sınıfın %70’i gözlüklüyse 70x gözlüklü vardır.

Kızların tamamı gözlüklü alınırsa gözlüklü erkek sa-

yısı 10x olur.

60x 40x olur.

Erkek

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

50.
İşçi 1 günde 1 birim iş yapsın

1. gün 10 işçi 10 br

2. gün 9 işçi 9 br

3. gün 8 işçi 8 br

4. gün 7 işçi 7 br

5. gün 6 işçi 6 br

Beş gün sonunda 40 br iş yapılır.

Dört işçi hızlarını 2 katına çıkarırsa bir günde 8 birim iş ya-

parlar. Bu durumda iş 
8
40 5=  günde biter.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

51. Kesinlikle dediği için çok olan 6 bilyeden başlayarak 

çekmeliyiz. 6 yeşil + 5 sarı 11 bilye çekeriz. 12. bilyeyi çekin-

ce kesinlikle kırmızı olacağı için her renkten bir bilye elde et-

miş oluruz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

52. Karışımın tamamı 100 kg olsun. Karışımın ’ü1
4

 alınırsa 

geriye ’ü3
4  yani

3100 . = 75 kg4  kalır. Yüzdeler değişmeyeceğinden

Çimento

Kum

75 .

75 – 30 = 45 kg olur.

40
100 = 30 kg

Karışıma alınan miktar kadar çimento eklenirse

30 + 25

Yeni karışımın çimento yüzdesi %55’tir.

55

x

x

x = 55 olur.

75 + 25

100

100

100

=

=

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



53.
3.4 = 12 1 x 1 boyutunda

2 x 2 boyutunda
3 x 3 boyutunda

2.3 = 6
1.3 = 2

20 tane eşkenar dörtgen oluşur.
+

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

54.
21 = 2 (mod 10) 23

41

Kalan 3 olduğundan 23’ün 

kalanına bakılır.

Kalan 1 olduğundan 31’in 

kalanına bakılır.

223 = 8 (mod 10) olur.

241 = 3 (mod 10) olur.

4

4

20

40

5

10

3

1

22 = 4 (mod 10)
23 = 8 (mod 10)

31 = 3 (mod 10)
32 = 9 (mod 10)
33 = 7 (mod 10)
34 = 1 (mod 10)

223 + 341 = 1 (mod 10)
= 1 (mod 10) bulunur.

34’te kalan 1 olduğundan sayının kuvveti 4’e bölünür.

Her 4 bölme işleminde kalanlar tekrar ettiğinden sayının 

kuvveti 4’e bölünür.

24 = 6 (mod 10)
25 ≡ 2 (mod 10)
26 ≡ 4 (mod 10)
27 ≡ 8 (mod 10)
28 ≡ 6 (mod 10)

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

55.
(fof) (5) = f(f(5)) olur.

x = 1 için

f(5.1) = 12 + 1

f(5) = 2 olur.

f(5) yerine 2 yazarsak

f(2) değerinin hesaplanması gerekir.

x =

f(5.

f(2) =

f(2) =

( ))

2

2

4

29

2
5

5

25

25

5 + 1

+ 1

bulunur.

2
=

için

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



56.
K L M N P

Alış fiyatı 

(TL)

50 60 40 80 50

Kâr 4 10 12 6 5 %20
Toplam kâr 200 600 480 480 250

L ürününden 600 TL ile en fazla kâr elde edilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

57.
N ürünü 30 + 6 = 36 TL’ye satılıyor.

80.36 = 2880 TL tüm N ürünlerinden elde edilen gelirdir.

Bu parayla

60
2880 48=  tane M ürünü alınabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

58.
D C

A

13

12

x

5β
βα

α

B

F

E

DAE üçgeni 5-12-13 özel üçgenidir.

m ADE ve m DAE= =a b` `j j
% %

 alınırsa 90+ =a b c  olacağın-

dan m FAB ve m FBA olur.= =a b` `j j
% %  AD AB=  oldu-

ğundan AED ve BFA üçgenleri eş üçgenlerdir.

DE AF 12cm= =  olacağından
x 5 12

x 7 cm olur.
+ =

=

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

59.

A

O C

55°

B

= 80°

20°
70°

80°
55°

OB6 @ çizilirse
OA OB OC olur.= =

OBC ikizkenar üçgeninde 



m OBC m BCO 55 ve m BOC 70 olur.= = =c c` ` `j j j
% % %

 Bu du-

rumda m AOB 20 dir.= c` j
%

AOB ikizkenar üçgeninde 

m OAB m ABO= =a` `j j
% %

 olacağından

2 20 180
2 160

80 olur.

+ =
=
=

a

a

a c

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

60.
Oluşan şekil

O

r = 5

h = 6

Bir dikdörtgen kenarlarının biri etrafında 360° döndürülürse 

silindir oluşur. Döndürüldüğü kenar silindirin yüksekliği, diğer 

kenar ise silindirin taban yarıçapı olur.

r = 5 br ve   h = 6 br olacağından

V .r .h
V .5 .6
V .25.6
V 150 br bulunur.

2

2

3

=
=
=
=

r

r

r

r

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR
1. İslamiyet öncesi Türk toplulukları inanç sisteminde Kur-

gan mezar anlamına gelmektedir. Cenaze törenlerine “Yuğ” 

ismi verilmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti Antalya değildir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk kurulduğunda merkez olarak 

İznik’i kullanmış daha sonra Haçlı Seferleri’nden dolayı mer-

kez Konya’ya taşınmıştır.

Not: 1240 yılında meydana gelen Baba İshak ayaklanması 

Anadolu’da bilinen ilk halk ayaklanmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde 1475 yılında Kırım’ın 

Fethi ile Karadeniz bir Türk gölü hâline gelmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde 1538 yılında Barbaros 

Hayrettin Paşa komutasındaki Türk donanmasının Preveze 

deniz savaşında Haçlıları yenmesiyle Akdeniz bir Türk gölü 

hâline gelmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Kaime diğer adıyla Kaime-i Mutebere Osmanlı Devleti’nde 

kullanılan madeni paralar arasında yer almaz.

Kaime Sultan Abdülmecid zamanında basılmaya başlanan 

kâğıt paradır.

Sikke, sultani, mecidiye, akçe Osmanlı Devleti Dönemi’nde 

kullanılan madeni paralar arasındadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. Nuruosmaniye Camisi’nin mimarı; Mimar Sinan değil Mi-

mar Mustafa Ağa’dır.

Nuruosmaniye Cami batı etkisiyle yapılan ilk Osmanlı cami-

sidir.

Mimar Sinan’ın önemli eserleri:

Halep

Hüsreviye 

Cami

→ İlk eseri

Şehzadebaşı

Cami

→ İstanbul’daki

çıraklık

dönemi

eseri

Süleymaniye

Cami

→ İstanbul’daki 

kalfalık

dönemi

eseridir.

Selimiye

Cami

→ Edirne’deki

ustalık

dönemi

eseri

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6. Beşik ulemalığı, Osmalı Devleti’nde 17.yy.da Duraklama 

Dönemi’nde ortaya çıkan bir anlayıştır.

Beşik ulemalığına göre, ulema sınıfına mensup müderrisle-

rin erkek çocuklarınada müderris olma hakkı verilmiştir. Bu 

durum Osmanlı Devleti’nde eğitimin bozulmasına ortam ha-

zırlamıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



7. Lale Devri Patrona Halil İsyanıyla, Nizam-ı Cedid Döne-

mi Kabakçı Mustafa İsyanıyla sona ermiştir.

Vakayı Vakvakiye: IV. Mehmet Dö-nemi’nde çıkan Yeniçeri 

isyanıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. 1789 Fransız İhtilali ile milliyetçilik akımı ortaya çıkmış. 

Demokrasi ve insan hakları gibi kavramlar gelişmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

9. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı 1839 yılında Ab-

dülmecid Dönemi’nde, I. Meşrutiyet 1876 yılında II. Abdülha-

mit Dönemi’nde ilan edilmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10.

  Yunanistan’ın bağımsız olması (1829 Edirne Antlaşması)

  Fransa’nın Cezayir’i işgali (1830)

  Romanya’nın bağımsız olması (1878 Berlin Antlaşması)

  İngiltere’nin Mısır’ı işgali (1882) Kronolojik sıralama I - II 

- III ve IV’dür.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanya’nın ya-

nında savaşa girme nedenleri arasında, Atlas Okyanusu’na 

açılmak yoktur.

I. Dünya Savaşı’na girerken Osmanlı Devleti’nin yönetimin-

de İttihat ve Terakkiciler vardı. İttihat ve Terakkiciler Turancı-

lık (Türk topluluklarını birleştirme) idealini benimsemişlerdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Japonya’ya (Hiroşima) atom bombasının atılması I. 

Dünya Savaşı değil II. Dünya Savaşı Dönemi gelişmeleri 

arasındadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. Trabzon merkezli kurulan, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u 

Millîye Cemiyeti Karadeniz’de Pontus Rumlarına karşı sa-

vaşmış, Erzurum Kongresine temsilci göndermiş ve İstiklal 

isimli bir gazete çıkarmışlardır. Anadolu Kadınları Müdafaa-i 

Vatan Cemiyeti Sivas’ta Mustafa Kemal’in isteğiyle kurul-

muştur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



14. Misakımillî (Peymanı Millî) 28 Ocak 1920’de Son Os-

manlı Mebussan Meclisi’nde kabul edilen belgedir ve bu bel-

gede yabancı okullarla ilgili bir konu yer almaz. Misakımillî’de 

yer alan konular ve içerikleri kısaca şöyledir:

Tam bağımsızlık

Referandum: Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arap top-

raklarında

Azınlıklar: Azınlıklara komşu memleketlerdeki Müslümanlara 

verilen haklar kadar hak verilecektir.

İstanbul ve Boğazlar: Her türlü tehlikeden uzak tutulmalıdır.

Sınırlar: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edi-

len yerler vatanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Kapitülasyonlar: Siyasi, hukuki ve mali her türlü sınırlama-

lar sona erecektir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

15. I. TBMM’de güçler ayrılığı değil tam tersi hızlı karar ala-

bilmek için güçler birliği sistemi (Yasama - Yürütme - Yargı) 

uygulamış bir meclistir.

  Ulusal meclistir, azınlık vekili yoktur.

  İhtilalci bir meclistir, saltanatı ve İstanbul Hükümeti’ni yok 
saymıştır.

  Olağanüstü yetkilere sahip Meclistir, güçler birliği ilkesi-
ni uygulamıştır.

  Kurucu meclistir, yeni bir devlet kurmuştur.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

16. 1917 Devriminde Rusya’da Çarlık rejimi yıkılmıştır. Bun-

dan dolayı 1921 yılında imzalanan Moskova Dostluk ve Kar-

deşlik Antlaşması Çarlık Rusya ile değil Sovyet Rusya ile im-

zalanmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

17. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’da Yunan ordusunun 

toparlanmaması ve topyekün imhası için sorudaki emri vermiş-

tir. Mustafa Kemal Paşa’nın diğer tarihi emirleri şunlardır:

Çanakkale Savaşı’nda: Ben size savaşmayı değil ölmeyi em-

rediyorum.

Sakarya Savaşı’nda: Hattı mûdafa yoktur. Sathı mûdafa 

vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, va-

tandaşın kanıyla ıslanmadıkça vatan terk olunamaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



18. Soruda bazı özellikleri verilen antlaşma 1921 Mos-

kova Antlaşması’dır. Batum’un Gür-cistan’a verilmesi, 

Misakımillî’den verilen ilk tavizdir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. Bursa Olayı, Ezanın Türkçe okunmasına tepki göste-

ren bir grubun çıkardığı olaylardır. Mustafa Kemal Atatürk 

sorudaki sözlerini bu olay üzerine söylemiştir. Mustafa Ke-

mal 1930 yılında ortaya çıkan Menemen Olayı sonrası şu 

ünlü sözlerini söylemiştir; “Büyük Türk ordusunun genç su-

bayı ve Cumhuriyet öğretmenler topluluğunun değerli üyesi 

Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet, yaşama yeteneğini ta-

zelemiş ve güçlendirmiş olacaktır.”

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

20. İnkılapçılık; yenilik anlamına gelir ve eski kurumların ye-

rine yeni - çağdaş - modern kurumların açılmasıdır. İnkılapçı-

lık, yapılan yenilikleri özümsemek, korumak ve savunmaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Laiklik; devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, 

akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

22. Mülkiye Mektebi Atatürk Döne-mi’nde açılan Yüksek Öğ-

retim Kurumları arasında yer almaz. Mülkiye 19.yy.da açılmış bir 

eğitim kurumudur.

Ankara Hukuk Mektebi → 1925

Gazi Eğitim Enstitüsü → 1926 (Ankara)

Yüksek Ziraat Enstitüsü → 1933 (Ankara)

Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi

→ 1936 (Ankara)

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

23. Sorudaki olayların kronolojik sıralaması şöyledir;

  Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması (1932)

  Balkan Antantı (1934)

  Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936)

  Hatay’ın Türkiye’ye Katılması (1939)  Kronolojik sıralama 

IV - I - III ve II’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



24. II. Dünya Savaşı 1939 - 1945 yılları arasında yaşan-

mıştır. Domuzlar Körfezi Çıkarması 1961’de ABD destekli 

Küba’daki mevcut Fidel Castro yönetimini yıkmak için ger-

çekleşen çıkartmadır. Başarısız olmuştur. 

Yıldırım Harekâtı: II. Dünya Savaşı’nda Almanların Norveç, 

Danimarka, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u işgalidir.

Vichy Hükûmeti: Almanya’nın Fransayı işgali sonucunda 

kurulan Alman yanlısı Fransız Hükûmetidir.

Barborosa Harekatı: Almanya’nın Rusya’ya karşı yaptığı 

askeri harekâttır.

Normandiya Çıkarması: 1944’te Müttefi klerin Fransa’ya 

yaptığı çıkartmadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. Kasım 1989 kansız bir ihtilalle Çekoslovakya’da demok-

rasiye geçilmiştir. Devrim kansız olduğundan devrime “Kadi-

fe Devrim” denilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26. 1945 Yılında CHP milletvekillleri Celal Bayar, Adnan 

Menderes, Refi k Koraltan ve Fuat Köprülü’nün verdiği önerge 

(buna Dörtlü Takrir denir.) sonrası bu dört isim CHP ile yolları-

nı ayırmış ve 1946 yılında Demokrat Parti’yi kurmuşlardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

27. Fransa Mihver Devletleri arasında yer almaz. Fransa’da 

II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve ABD ile birlikte Müttefi k 

grubunda yer almıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

28. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 

dik gelmekte olup Yengeç Dönencesi’nden kuzeye ve güne-

ye doğru her 1° enlemde güneş ışınlarının geliş açısı da 1° 

azalmaktadır. Dolayısıyla güneş ışınlarının düşme açısı yak-

laşık aynı enlemde yer alan yerler için kesinlikle aynı olur. 

Bu durum sadece 21 Haziran’da olmadığı gibi yılın diğer za-

manlarında da kesinlikle aynıdır. Diğer özellikler özel konu-

ma göre değişiklik gösterir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

29. Seydişehir’de boksit yataklarının varlığı, bu yörenin jeo-

lojik ve jeomorfolojik özellikleri ile ilgili olup yer şekilleri ile yer 

altı kaynaklarının oluşumu ve dağılışı arasında ilişki yoktur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



30. Ardahan il sınırı içinde yer alan Çıldır Gölü oluşum türü 

bakımından lav set olup kapalı havza özelliğindedir. Heye-

lan set gölleri Karadeniz’de yer alan Sera, Tortum, Abant ve 

Yedigöller’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31. Eski akarsu vadilerinin ağız kısımlarının sular altın-

da kalması sonucunda meydana gelen Ria tipi kıyılara 

Türkiye’de İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Muğla Göko-

va kıyıları örnektir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32. Haritada I numara ile gösterilen Burdur ilinin yükseltisi 

diğer yerlerden daha az olduğu için ve yakınındaki Burdur 

Gölü ılımanlaştırıcı etki yaptığı için don olayının etkili olduğu 

gün sayısı diğerlerinden azdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

33. Yükselti azaldıkça gerçek ve indirgenmiş sıcaklık ara-

sındaki fark azalmaktadır. Buna göre deniz kıyısında yer alan 

Tekirdağ ilinin gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları arasındaki 

fark diğerlerinden azdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

34. Haritada IV numara ile gösterilen yer Bolu ilimizdir. Bolu 

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığı için tektonik 

deprem riski yüksektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

35. Türkiye’nin nüfus özellikleri ile ilgili en fazla göç eden gru-

bun 45 yaş üzeri erkekler olduğu bilgisi yanlıştır. Türkiye’de 

iç göçe katılan nüfusun büyük bölümü 20 ile 40 yaşları ara-

sındaki erkek nüfus oluşturmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36. Menteşe Yöresi’nde dağlık, engebeli ve karstik bir saha 

üzerinde kurulu olan Muğla, Menteşe Dağları’nın kıyıya pa-

ralel uzanması nedeniyle bol miktarda yamaç yağışı alır. Fa-

kat engebeli ve karstik yapı nedeniyle nüfus seyrektir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

37. Doğu  Karadeniz’de yer alan Trabzon Doğu Karadeniz 

Dağları’nın kuzey eteğinde kıyıda kurulmuş bir ilimizdir. Trab-

zon engebeli bir arazi yapısına sahip olduğu için tarım ve ba-

lıkçılık faaliyetleri yaygın olarak yapılır. Sanayileşmenin ye-

tersiz olduğu ilde iş olanakları azdır. Bu nedenle başka illere 

yoğun göçler yaşanmaktadır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



38. Türkiye’de turnçgiller tarımının % 2’lik bir bölümü Rize 

ve çevresinde yapılmaktadır. Bu yörede turunçgiller tarı-

mının yapılmasına neden olan etken ise Doğu Karadeniz 

Dağları’nın kuzey yamaçlarında kış mevsimin de etkili olan 

fön rüzgârlarının sıcaklığı artırmasıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

39. Erozyonun önleme çalışmalarından biri de baraj çevre-

lerinin ağaçlandırılması uygulamasıdır. Ağaçlandırma yapı-

larak erozyonun etkisi azaltılır ve barajların ömrü uzatılmak 

istenir. Buna göre Karadeniz Bölgesi’nde orman alanları-

nın fazla olduğu göz önüne alınırsa Çoruh ve Yeşilırmak gibi 

akarsuların üzerinden kurulu olan barajların çevresinde böy-

le bir düzenlemeye gereksinim azdır.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

40. Türkiye’de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize limanlarının Si-

nop, Yalova, Çanakkale ve Antalya iç kesimlerle demir yolu 

bağlantısı bulunmamaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

41. Antalya kıyılarında güneşli gün sayısı ve sıcaklık fazla 

olduğu için deniz turizmi etkinlikleri ve turunçgiller tarımı ya-

pılırken iç kesimlere doğru yükseltinin artmasına bağlı olarak 

Batı Toroslar’da küçükbaş hayvancılık (kıl keçisi) ve yaylacı-

lık faaliyetleri yürütülmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

42. Türkiye’de iç ticaret hacmi giderek büyümektedir. Bu du-

rumun nedenleri ulaşım ve pazarlama koşullarının iyileşmesi 

ile sanayi ve tarım ürünü çeşitliliğinin artmasıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

43. Birincil  ekonomik faaliyetler tarım hayvancılık, ormancı-

lık ve madencilik gibi sanayi için gerekli ham maddeyi yetiş-

tirme veya çıkarmadır. İkincil ekonomik faaliyetler ise üretilen 

ham maddenin işlenmesi durumudur. Üçüncül ekonomik fa-

aliyetler ise ulaşım ve pazarlamadır. Buna göre sanayileşme-

nin fazla olduğu yerlerde birincil değil ikincil ve üçüncül eko-

nomik faaliyetler gelişmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

44. Giresun Limanı iç kesimlerle bağlantısı zayıf olduğu için 

gelişmemiş olup deniz ticareti açısından Türkiye ekonomisi-

ne büyük katkı sağladığı söylenemez. Diğer seçenekleri in-

celediğimizde Kars’ta büyükbaş hayvancılık, Konya’da tahıl 

üretimi, Bursa’da otomotiv, Elazığ’da da madene dayalı sa-

nayi gelişmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



45. Pamukkale ve yanındaki Hierapolis Antik Kenti ile peri-

bacaları yakınında Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait kilisele-

rin bulunması bu iki yöreyi hem doğal hem de kültürel (tarihî) 

açıdan turizm açısından elverişli konuma getirmiştir. Benzer 

bir durum Antalya’daki Karain Mağarası için de geçerlidir. 

Çünkü Karain Mağarası hem doğal bir oluşum olması hem 

de Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinden biri olması açısın-

dan önemlidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

46. Sınırlı ehliyetsizler danışmanın onayıyla; alım satım söz-

leşmelerini, kira sözleşmelerini, eser sözleşmelerini ve hiz-

met sözleşmelerini yapabilirler. Fakat sınırlı ehliyetsizler bağış 

yapma, kefalet sözleşmesi ve vakıf kurma gibi işlemleri danış-

manlarının izni dâhi olsa yapamazlar, yasaklı işlemleridir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

47. Kayın hısımlığı veya sıhri hısımlık evlenmeyle kazanılan 

hısımlıktır. Eşler ve eşlerin aileleri arasında hısımlık yoktur. 

Sıhri hısımlık evlenmeyle kazanılır; fakat boşanmayla sona 

ermez.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

48. Ahde vefa: Tarafl arın yaptıkları anlaşma şartlarına 

uyma zorunluluklarıdır.

Muvazaa: Tarafl arın bilerek ve isteyerek gerçek iradelerinde 

uygunsuzluk yaratma durumudur.

Gabin: Bir kimsenin bilgisizliğinden ve tecrübesizliğinden 

faydalanarak sözleşmede orantısızlık yaratmaktır.

Emprevizyon teorisi (öngörmezlik teorisi): Sözleşme ya-

pılırken öngörülemeyen, önceden tahmin edilemeyen olağa-

nüstü bir durumun ortaya çıkması durumunda sözleşmenin 

hâkim tarafından yeni duruma göre düzenlenip uyarlanma-

sıdır.

Latife beyanı: Hukuki bir sonuç doğurmasını istemeksizin, 

muhatabının ciddiye almayacağı kanısıyla şaka yolu ile yapı-

lan irade açıklamasıdır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

49.

  Hâkim - savcılar ve Sayıştay dâhil yüksek yargı organı 
mensupları

  Silahlı kuvvet mensupları



  Memurlar ve işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri

  Yüksek öğrenim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye ola-
mazlar.

Yüksek öğrenim elemanları ve yüksek öğrenim öğrencileri-

nin ise siyasi partilere üye olma esasları kanunla düzenlenir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

50. Meclis soruşturması, Başbakan ve bakanların görev-

leriyle ilgili cezai sorumluluklarının araştırılmasıdır. Meclis 

soruşturmasını meclis üye tam sayısının en az 1/10’u tek-

lif edebilir. Meclis soruşturmasıyla Yüce Divan’a sevk kara-

rı ancak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınabilir. Yüce 

Divan’a sevk edilen bakanın bakanlık görevi sona erer.

Başbakan, bakan ve eski bakan ve başbakanın görevleriy-

le ilgili olarak cezai sorumluluklarının araştırılması için mec-

lis soruşturması açılabilir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51. 2017 Anayasa değişikliği öncesinde durum neydi? Cum-

hurbaşkanı, TBMM Başkanı, TBMM üye tamsayısının 1/5’i 

ve Bakanlar Kurulu TBMM’yi ara verme ve tatildeyken top-

lantıya çağırabilme yetkisine sahipti. 2017 değişikliğiyle 

TBMM’yi ara verme ve tatildeyken toplantıya sadece Cum-

hurbaşkanı çağırabilir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52. 1982 Anayasası’na göre, hâkimlik teminatı kapsamında 

hâkimler, azlolunamazlar, kendileri istemedikçe Anayasa’da 

belirtilen yaştan (65) önce emekliye ayrılamazlar, aylık, öde-

nek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamazlar. Coğ-

rafi  teminat ise 1982 Anayasası’nda öngörülmemiştir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53. Memurlar en az 1 yıl en fazla 2 yıl olmak üzere aday ola-

rak göreve başlarlar. Bu sürelerde başarılı olamamaları veya 

memurlukla bağdaşmayan hareketleri nedeniyle görevlerine 

son verilmesi durumlarında kişiler en az 3 yıl tekrardan dev-

let memurluğuna alınmazlar.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

54. Merkezî yönetimin başkent ve taşra teşkilatı arasında-

ki hukuki bağa hiyerarşi denirken, merkezî yönetimlerle, ye-

rinden yönetimler arasındaki bağa ise idari vesayet denir. Hi-

yerarşi ve idari vesayet ise idarenin bütünlüğünü sağlayan 

araçlardır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



55. Erhan Afyoncu Millî Savunma Üniversitesi rektörü seçil-

miştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

56. Dünya üzerinde en çok petrol rezervine sahip ülke 

Rusya’dır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

57. 2018 Dünya Futbol Turnuvası Rusya’da düzenlenecektir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

58. Kanada ‘’Kyoto Protokolü’nün çalışmamasını ve proto-

kolde kalması durumunda milyarlarca dolar ceza ödemek zo-

runda kalma riski bulunmasını gerekçe göstererek 2011 yı-

lında KYOTO Protokolünden çekildi.

Kanada, böylece 1997’de imzalanan ve 2005’te yürürlüğe gi-

ren bu anlaşmadan resmen çekilen ilk ülke oldu.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

59. FORBES Dergisi tarafından düzenlenen “Dünyanın  En 

Güçlü Kadınları “Listesinde 2014 yılında yer alan Güler Sa-

bancı, bu listede yer alan tek Türk kadındır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

60. Muallim-i Evvel olarak bilinen bilim insanı Aristo’dur. Fa-

rabi, Muallim-i Sani olarak, İbni Sina ise Muallim-i Salis ola-

rak tanınır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
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