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GENEL YETENEK
1. Öncülde kullanılan “nabzını yakalamak”, gereken bağı 

kurmak, algılama düzeyine ulaşmaktır. Söz konusu olan şey 

sözcükler olduğundan altı çizili söz, “sözcüklerin anlam dün-

yalarına girememek” olarak anlaşılabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. “El koymak” deyimi buyruğu altına almak, hükmetmek 

anlamına gelir. Öncülde babanın tedirginliği toplumun ve tek-

nolojinin çocuğuna hükmetmesi olabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Öncülde abartılı ve nükteli bir söyleyiş söz konusudur. 

Cümlenin bu özelliği dikkate alındığında üç kişiden dördü 

şair olduğuna göre şiirin çok sevildiği, şiirin kolay bir uğraş 

sanılması, şair bolluğu yaşanması gibi anlamlara ulaşılabilir. 

Çok şiir yazıldığı bilinmekle birlikte şiirlerin niteliğine değinil-

memiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4.

 y I. cümlede garajlarda kitapçıların bulunduğu tespiti sap-

tamadır.



 y II. cümlede garaj kitapçısına koşmanın şartı kitabın bit-

mesidir.

 y III. cümlede duyarlı olunan anlar arasında en zarfıyla 

karşılaştırma yapılmıştır.

 y IV. cümlede -den eki neden bildirmektedir.

 y V. cümlede yüklem olasılık değil yeterlik bildirmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. III. cümlede “yalın” sözcüğü, içerik sözcüğünün sıfatı ol-

duğundan dil ve anlatım özellikleri ile ilgili değildir. V. cümle-

de “destansı anlatım” biçem (üslup) bildirir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

6.
Deniz buzunun balık ölümlerine neden olduğuna değinilme-

diğinden A kesin yargı olamaz. Öncülde verilen dereceden 1 

derece düşüğü -2,8° değil 0,8 derecedir, B kesin yargı ola-

maz. Güney Okyanusu’nda balık olduğundan ve balıkların 

uyum sürecinden bahsedilmediğinden C kesin yargı olamaz. 

Karşılaştırma yapılmadığından E kesin yargı olamaz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

7. Öncülde “oysa” bağlacı ipucudur, zıtlık bildirir. Birinci kı-

sımda alışıldık sanatsal metinlerde mekanın sadece dekor 

olarak kullanıldığı dikkate alınırsa ikinci kısımda belirleyici, 

önemli bir rolünün olması gerekir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

8. Öncülde gerçek romanın tanımı yapılırken romanın özü-

nün, kişinin kendine ulaşma çabası olduğu üzerinde durul-

muştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. “İçin” sözcüğü öncülde cümleye “hakkında” anlamı kat-

mıştır. Aynı anlam ilgisi C seçeneğinde vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



10.
Yaş -  a  -  mak

İK   İFYE   FİYE

sözcüğü iki yapım eki almıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11.
II ve IV numaralı parantezler virgülle ayrılmış, söz gruplarını 

ayırmak için noktalı virgül getirilmelidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. III numaralı sözcük koleksiyon şeklinde yazılır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. B seçeneğinde nesne eksikliğinden kaynaklanan anla-

tım bozukluğu vardır. “Ayvaların kabuklarını soyup ayvaları 

ikiye bölün.” şeklinde düzeltilebilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. Soru kökü dikkate alındığında sözcüğün hem yapım eki 

alması hem de ünlüsün düşmesi gerekmektedir. “Kavşak” 

sözcüğü “kavuşmak” kökünden türetilmiş ünlü düşmesine 

uğramış bir sözcüktür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. Parçada “en” miktar zarfı, “köy meydanı” belirtisiz ad 

tamlaması, “olduğu” sözcüğü ortaç, “görebiliriz” basit çekimli 

eylemdir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

16. A seçeneğinde “donmuş”, B seçeneğinde “batmadan”, D 

seçeneğinde “ulaşabilme”, E seçeneğinde “karşılaştığımız” 

sözcükleri eylemsidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

17. Parçanın bütününde sanatçının hürriyetini kısıtlamanın 

ortaya çıkaracağı olumsuz durumdan bahsedilmiştir. Bunu 

özetleyen seçenek C’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



18. Parçanın bütünde taşralıların kentli yazarları imtiyazlı, 

kentlilerin taşralıları yeteneksiz, dünyanın büyük kentlerinde-

ki yazarların ise kendi konumu dışındakileri eleştirdiğinden 

bahsedilmiştir. Burada her yazarın kendi konumunu ve çev-

resini sahiplenme diğerlerini dışlama çabası öne çıkar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

19. Kara kedinin kötü şans getirdiğine inanılmasına değinil-

mediğinden A kesin yargı olamaz, evinde kedi besleyen de-

ğil koyu renk tüylü kedi besleyenler için verilen bir oran oldu-

ğundan B kesin yargı olamaz, açık renkli kedi besleyenlerin 

kediyi yatak odalarına almasından behsedilmediği için C ke-

sin yargı olamaz.Alerjinin nedeni ile ilgili yapılan saptamaya 

öncülde değinilmemiştir, D kesin yargı olamaz. Kedisi olma-

yan hastalara oranla sözcüğünden alerjinin her iki grupta da 

görüldüğü ifade edilebilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

20. Parçada IV. cümleye kadar ahşap yapılardaki kuş evle-

rinin yangınlardan dolayı yok olduğuna  taş ve tuğla yapılar-

da çok az kuş evinin kaldığına değinilmiştir. IV. cümleden iti-

baren kuş evlerinin yapıdaki konumuna, şekil özelliklerine ve 

ana yapının bir minyatürü gibi görüldüğüne değinilmiştir. Bu 

durumda ikinci paragraf IV. cümle ile başlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

21. Parçanın bütününde kentteki sanatçının dağdakinin ha-

yallerine ortak olabilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. 

Parçada “aynı şekilde” ipucudur. Bu durumda dağdakinin de 

kenttekini anlaması gerekecektir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. En genel ve bağımsız yargı olan IV. cümle başta yer al-

malıdır. “Bu işlem” söz grubundan yola çıkılarak IV. cümlede-

ki ayrıştırma algılanabilir. II. cümle, ikinci sırada yer alır. “Bu 

toksin” söz grubu V. cümlenin üçüncü sırada yer aldığını gös-

terir. I. cümle lll. cümlenin sonucudur. Sıralama lV - II - V - III 

- I şeklindedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

23. Parçanın bütününde Güney Okyanusu’nda farklı form-

da ve renkte buzullara rastlandığından bahsedilirken l. cüm-

le buzların oluşumuyla ilgilidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



24. Parçada l. cümleden A seçeneğine, “ikincisin ağır bastı-

ğı durumlar” ifadesinden B seçeneğine, “yetenekle çaba bir-

birini tamamladığında yetkin eserler çıkabilir.” ifadesinden E 

ve D seçeneğine ulaşılabilir.

Çaba sonucu yetenekli duruma gelmekten bahsedilmemiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. Parçada “İnsan gibi yavaş yavaş büyür.” ifadesinden l’e, 

“Nemi teninden uzak tutar.” ifadesinden ll’ye ulaşılabilir. Sa-

dece çiçeklenme döneminde bir kokudan bahsedildiği için 

lll’e ulaşılamaz. “uzun ömrün sonunda” ifadesinden V’e ula-

şılabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. “İnsan gibi”, “bir gelindir sanki” ifadelerinden benzetme, 

“büyür”, “gençtir”, “teninde”, “uzun bir ömür” ifadelerinden ki-

şileştirmenin ağırlıklı yapıldığı sonucuna ulaşılabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki açıklamalara göre çözül-
müştür.

P S Ç P C

Sabah Sayısal Sözel

Öğlen EA Sayısal Sayısal

Aynı gün içerisinde aynı branştan olan gruplarla ders yapma-

dığına göre cuma hariç diğer günlerde sayısal gruplarla ders 

yapmış olmalıdır. Çarşamba sabah sözel grupla ders yaptı-

ğı için aynı gün öğlen sayısal grupla ders yapıyor olmalıdır. 

Sabah sayısal grupla, öğlen eşit ağırlık grubuyla ders yaptığı 

gün pazartesi alınırsa yukarıdaki tablo oluşur.

Sabah sayısal, öğlen eşit ağırlık grubuyla ders yaptığı gün 

salı alınırsa tablo;

P S Ç P C

Sabah Sayısal Sözel

Öğlen EA Sayısal Sayısal

şeklinde oluşur.

27. Her iki durumda da çarşamba öğlen sayısal bir grupla 

ders yaptığı kesinlikle doğrudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



28. Çarşamba günü ders yaptığı grupların birisi sözel diğe-

ri sayısaldır. Salı ve perşembe günü eşit ağırlık gruplarından 

birisiyle ders yapmış olabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

29. Sözel gruplarla yaptığı dersler peşpeşe günlerde ise 

çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmalıdır. Bu durumda 

pazartesi ve salı günleri eşit ağırlık gruplarıyla ders yapmış-

tır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. Salı günü sayısal bir grupla ders yaptığı kesindir. Diğer 

grup ise sözel veya eşit ağırlık grubu olabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

31.

.

x y z

x y x xy y
1 z
z

3 3

1

2 2

z

- =

- + + =^ _h i
1 2 3444 444=

z asal olduğu için çarpanları 1 ve kendisidir.

Farkları 1 olan asal sayılar

x = 3,   y = 2  olur. Yerine yazılırsa

z = 19 olur.
x y z 3 2 19

24 tür.
+ + = + +

=

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

32.

65 1 . 65 1 65 1

64

4

4 bulunur.

3 3 2 23

3

33

- + = -

=

=

=

^ ^h h

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



33.
Toplam = Terim sayısı x Ortalama olduğundan

2
K2 12

10
K2 12 1

2
K2 12 . 10

K2 2 2.3.37

K2 12 . K2 2 60.74

K2 62
K 6

74 60

= + - +

= + - =

+ - =

=
=

^

c

^

^

c

^

h

h

m

h

h

m

1 2 344 44 >

olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

34.

____________
4 < y x < 24- -

1 < x < 4
2 < y < 5

0 y < 25
4 < x < 1

2

2

- - - -
G4

+
olduğundan

24 – (–4) – 1 = 27  farklı tam sayı değeri vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

35.

0,2 0,02
0,6 0,06

3
3

-
- -

0,18
0,54

3
3 3

0,18
0,54 3

18
54 3

3 3
0

= -

= -

= -

= -
= olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

36.

4 .
20
20 64

5 . 4

4 . 4 .5 64

5 5
n 3

n
n

3

n n

n 3 3

n 3

=

=

=
=

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



37.

8!
1

9!
1

10!
1

9!
9 1
10!
1

10!
1 . 8

9!

10. 9!
1 . 8

9!

80
1

9 1

-
= -

=

=

=

^ ^h h

olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

38.
x < y < 0

3x 2y 0- 1  olduğundan

|3x – 2y| = 11 ⇒ 3x – 2y = –11

y 2x 0- 2  olduğundan

|y – 2x| = 4    ⇒    y – 2x = 4

denklemler ortak çözülürse

3x 2y 11
2/y 2x 4
x 7
y 5 olur.

- = -
- =
=-
= -

+

x + y = (–7) + (–5) = –12 bulunur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39.

x y 1 3 y 1
x 1 9 y 1

y 1 . x 3
y 1 . x 9

x 3
x 3 . x 3

x 3 olur.

y2

2

=
- - -
- - -

=
- -
- -

=
-

- +

= +

^

^
^

^
^

^

^

^
^

^
^

h

h
h

h
h

h
h
h

h
h
h

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



40.
I.   y
x < y

1 < y
y-

    (y negatif)

y
x > y

1 > 1-

y
x > 1  doğrudur.

II.  x < –1

–1 < y < 0

x + y < –1  olur.

III. y.z < x her zaman doğru olmaz.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41.

55
4 3

55
4 9

55
64 9

55
64 9 . 64 9

55
73. 55 73 tür.

6 4

3 2 2

2 2

= -

= -

= -

= + -

= =

^

^ ^

h

h h

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42.
 

3  A   B  C

4   A  C+

3  B   A  4

9 4

4 9
7

7

A + B + C = 4 + 9 + 7

= 20 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



43.

2
a 1

3
b 2

4
c 3 k- = + = + =

a = 2k + 1

b = 3k – 2

c = 4k – 3

a + b – 2c = 2k + 1 + 3k – 2 – 8k + 6

= –3k + 5

–3k + 5 = –16

–3k = –21

k = 7 olur.

b 3k 2 19
c 4k 3 25

b c 19 25
44

= - =
= - =

+ = +
=

3
bulunur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

44.
x 1 . 2x 2 12

2x 2x 2x 2 12

2x 2 12

x 1 6

2

2

2

+ - =

+ - - =

- =

- =

^ ^h h

    x2 – 1 = 6     x2 – 1 = –6

    x 72 =      x2 = –5

       Reel kök olmaz

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

45.
Arka tekerleğin çevresi  Ön tekerleğin çevresi

 3Ç   Ç

Arka tekerlek n tur atarsa ön tekerlek n+20 tur atar.

120 = 3Ç . n ve 

120 = Ç . (n+20) olur.

Eşitlikleri taraf tarafa bölersek

120
120

Ç . n 20
3Ç .n=
+^ h

3n = n + 20

2n = 20

  n = 10

120 = 3Ç.10

    4 = Ç bulunur.

Arka tekerleğin çevresi 3Ç = 3.4 = 12 metredir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



46.
Her dakikada 3 somuna karşılık 4 civata üretilmektedir. 120 

somun üretilmişse aynı sürede

3 somun 4 civata

120 somun

D.O
3.x = 120.4

x = 160 civata olur.

x civata

Üretilmesi gereken 55 civata daha varsa 160 + 55 = 215 ci-

vata üretilecektir. Toplamda 120 + 215 = 335 tane somun ve 

civata üretmiş olurlar.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47.

1 2 ... 50
2
50 .51 1275+ + + = =

25
 olur.

1275 – 1092 = 183 Kalan altı adet sıra numarasının topla-

mıdır.

6
183 30,5=  ortalamadır.

  28      29      30      31      32      33    ____  ____  ____  ____  ____  ____   = 183

 Ø

 30,5

Şeklinde yazılırsa en küçük numara 28 olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

48.
Makine kullanılmadan 48 dakikada yapılıyorsa 12 dakikada 

işin 
12.

48 4
’ü=1 1

 yapılır.

Kalan iş makine ile x dakikada yapılırsa

4

8 4

8

=

=

+ x. = 1 olmalıdır.
1

x

x 6 dakikadır.

3

1

İş toplam 12 + 6 = 18 dakikada bitmiş olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



49.

45
fark

Enflasyon

İşçinin maaşı

100 180
%80

100 135
%35

180  45

100  x
___________

100.45 = 180.x

       25 = x

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

50.
Nida 19AB yılında doğmuş olsun

 2017 – 19AB = 1 + 9 + A + B

117 – 10A – B = 10 + A + B

107 = 11A + 2B

              Ø        Ø

              9       4

Nida’nın doğum tarihi 1994 tür. 2022 yılında

2022 – 1994 = 28 yaşında olur.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

51.
p ve q ikiz asallar olsun. Bu durumda

p – q = 2 olmalıdır.

q     p

__  __

5 + 7 = 12

17 + 19 = 36

31 + 29 = 60

41 + 43 = 84

sayıları ikiz asalların toplamı olabilir.

50 sayısı 24 + 26 şeklinde yazılabilir fakat bu sayılar asal 

değildir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

52.
Olasılık =

İstenilen durum

Tüm durum

Tüm durum = 62 = 36 tanedir.

Çarpımları “12’nin tam katı” olacak şekilde

(3, 4), (4, 3), (4, 6), (6, 4), (6, 6), (2, 6), (6, 2)

7 farklı durum oluşur.

Olasılık = 7
36

 olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



53.
ABC A C 89B= + =

= 92 + 8 = 89 olacağından

A = 9, B = 2, C = 8 alınırsa eşitlik sağlanır.

A + B + C = 9 + 2 + 8 = 19 olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

54.

K3L L15 19+ = 21

K3 + L + L1 + 5 = 21

K3 + 2L = 16

K = 2 için

23 + 2L = 16

2L = 8

L = 4

K.L = 2.4 = 8 olur.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

55.
= f(AB) – f(BA)

AB A.B BA B.A
9 A B 45

= - - +
= - =^ h

A – B = 5

6     1

7     2

8     3

9     4

Max(A.B) = 4.9 = 36 olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

56.
Şekil 1’e göre M ürününün merkez açıcı 150° olmalıdır. Top-

lamda 360 tane ürün olduğu kabul edilirse
M

K
Bu ürünlerden elde edilen kârlar

L

L

K

M

KL < KK < KM sıralaması olmalıdır.

150 tane

90 . (50 – 30) = 1800 TL

120 tane

120 . (60 – 50) = 1200 TL

150 . (50 – 35) = 2250 TL olacağından

90 tane olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



57.
M ürününün bir adedindeki kâr

50 – 35 = 15 TL dir.

45.000 TL kâr elde edilmişse

45.000

150° de 3000 tane

120° de x tane

= 3000 tane satılmıştır.
15

D.O
150.x = 120.3000

x = 2400 tanedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

58.

x 25-x

25-x 55

Cı

FD C

A E B

25-x

AED üçgeninde |AE| = x alınırsa

|DE| = |EB| = 25 – x olur.

AED üçgeninde pisagor teoremi uygulanırsa

|DE|2 = 52 + x2
|DE|2 = |DA|2 + |AE|2 

(25 – x)2 = 52 + x2

625 – 50x + x2 = 25 + x2

50x = 600
x = 12 olur.

A AED 2
12.5

30 cm dir.2

=

=

^ h
&

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



59.
B harfinin yazımı için yarıçapı 1 br olan iki çember yaylarının 

toplamı 2 .1 2 ve=r r  çember çaplarının toplamı 4 br olur.

2 tane B harfi için

2(2 4) 4 8 olur.+ = +r r

O harfinin çevresi

2 .2 4 olur.=r r

Toplam uzunluk
4 8 4 8 8br dir.+ + = +r r r

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

60.
Noktalar doğrusal olduğundan ikişerli alındığında eğimleri 

eşit olmalıdır.

MAB = MBC olacağından

4 1
8 2

x 4
10 8

3
6

x 4
2

6x 24 6
6x 30
x 5 bulunur.

-
- = -

- = -
- =

=
=

&

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR

1. Soru kökünde kesin dediğinden tarımsal faaliyetler ve 

duvar resimleri (fresko) yerleşik yaşamın kesin kanıtıdır.

Buğday tanelerinin tarım için mi yoksa günlük ihtiyaçların 

karşılanması için mi kullanıldığını kesin olarak bilemediği-

mizden bu seçeneği eliyoruz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

2. Memlûklerin kurulduğu bölge Anadolu değildir. 

Memlûkler Mısır’da kurulmuşlardır. 

Not: Memlûkler 1260 yılında Moğolları Ayn-ı Calut 

Savaşı’nda yenmiş ve Moğolların batıya ilerleyişini durdur-

muşlardır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



3. Osmanlı tahtına 1520 - 1566 yılları arasında oturan Ka-

nuni 46 yıl ile en uzun süre tahta kalan padişahtır. Kanuni za-

manında 1521’de Rodos fethedilmiştir. Fransa’ya kapitülas-

yonlar verilmiştir. Ünlü Osmanlı minyatürcüsü “Matrakçı Na-

suh” Kanuni Dönemi’nde yaşamıştır.

Don - Volga projesi, Osmanlı sadrazamlarından Sokul-

lu Mehmet Paşa’nın bir projesidir. Bu projeyle Don ve Vol-

ga nehirlerinin birleştirilip Orta Asya Türkleriyle birleşme fikri 

amaçlanmıştır. Bu proje başarılı olmamıştır.

Not: Matrakçı Nasuh’un ünlü eserlerinin adı “Beyan-ı Men-

zili Irakeyn”dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Osmanlı Devleti eğitim sisteminde Islahane hukuk eğiti-

mi veren bir okul değildir.

Islahane: 19.yy.da Mithat Paşa tarafından açılan bir okuldur. 

Burada dericilik, ayakkabıcılık, terzicilik vb. meslekler öğre-

tilmiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

5. Fatih Sultan Mehmet’e hocalık yapmış, mikroplar üze-

rindeki bilimsel çalışmalarıyla tanınan ve Maddet-ül Hayat 

isimli kitabın yazarı Akşemsettin’dir.

Sorudaki diğer bilim insanlarının önemli eserleri şunlardır:

Ali Kuşçu → Risalefi Hisap

Aşıkpaşazade →
Tevarih-i

Ali Osman

Piri Reis → Kitab-ı Bahriye

Katip Çelebi → Keşfüz-Zunûn

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı istimalet (hoşgörü) poli-

tikası ve adalet sistemi 19. yy.a kadar herhangi bir soruna 

nedn olmamıştır. Asimile etme politikasını Osmanlı Devleti 

hiçbir zaman tebasında yaşayan halkına uygulamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Osmanlı Devleti XVIII. yy. (Gerileme Dönemi) padişahla-

rından III. Selim Dönemi Nizam- ı Cedid Dönemi adıyla anıl-

maktadır. Nizam-ı Cedid III. Selim’in kurduğu ordununda adıdır.

Lale Devri: 1718 - 1730 yılları arası dönemdir.

İstibdat Dönemi: II. Abdülhamit zamanında 1878 - 1908 yıl-

ları arası yaşanan baskı dönemidir.



Yükselme Dönemi: 1453 İstan-bul’un Fethi’nden 1579 So-

kullu Mehmet Paşa’nın ölümüne kadar geçen dönemdir.

Fetret Dönemi: Osmanlı Dev-leti’nde 1402 - 1413 yılları ara-

sında yaşanan ve taht kavgalarının olduğu bir dönemdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. Orta Çağ: Kavimler Göçüyle 1453 İstanbul’un Fethi ara-

sında geçen dönem olarak kabul edilir. 

Sanayi Devrimi 19. yy.da meydana geldiğinden Ortaçağ 

Avrupası’ndaki olaylar arasında yer almaz.

Magna Carta: 1215 yılında İngiliz Kralı Yurtsuz John’un halk 

adına Lordlarla imzaladığı belgedir. Orta Çağ Avrupası’nda 

meydana gelmiştir.

Yüzyıl Savaşları: 14. ve 15.yy.da İngiltere ve Fransa ara-

sında yapılan savaşlardır. Orta Çağ Avrupası’nda meydana 

gelmiştir.

Çifte Gül Savaşları: 15.yy.da İngil-tere’de hanedanlıklar 

arasında yapılan savaşlardır.

Not: Haçlı Savaşları Orta Çağ Avrupası’nda meydana gel-

miştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

9. Avrupa’da eğitim görerek eşitlik ve adalet gibi kavram-

ları benimseyen yazar ve aydınlardan oluşan Jön Türkler 

(Genç Osmanlılar) Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtar-

mak için anayasa hazırlanması gerektiğini savunmuşlar ve 

I. Meşrutiyet’in 1876 yılında ilanında etkili olmuşlardır. 

İttihat ve Terakkiciler: II. Meşru-tiyet’in ilanında etkili olmuş-

lardır.

Tesanüt Grubu: I. TBMM içinde yer alan bir gruptur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

10. Mecelle: İslam hukukuna bağlı kalmak üzere, Ahmet 

Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlan-

mıştır.

Mithat Paşa: Memleket Sandıklarının kurucusudur.(1868)

Mustafa Reşit Paşa: Tanzimat Fermanı’nın hazırlayıcısıdır.

Enver Paşa - Talat Paşa: İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin li-

derlerindendir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



11. Romanya, I. Dünya Savaşı öncesi kurulmuş ve 1878 

Berlin Antlaşmasıyla bağımsız olmuş bir ülkedir.

I. Dünya Savaşı sonrası kurulan devletler şunlardır:

Letonya, Estonya, Litvanya, Avusturya, Macaristan, Polanya, 

Çekoslavakya, Yugoslavya’dır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. A, B, D ve E seçeneklerindeki cemiyetler Millî Mücade-

le Dönemi’nde kurulan yararlı cemiyetler arasındadır. Taşnak 

Komitesi Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan zararlı cemiyet-

ler arasındadır.

Taşnak Komitesi bağımsız bir Ermenistan Devleti kurmayı 

amaçlamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13.
Soruda verilen olayların meydana geliş tarihleri şöyledir:

II. Meşutiyetin

ilanı
→ 1908

Trablusgarp

Savaşı
→ 1911 - 1912

I. Dünya Savaşı → 1914 - 1918

Mondros Ateşkes

Antlaşması’nın

imzalanması

→ 1918

TBMM’nin

açılması
→ 1920

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Mustafa Kemal, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Er-

zurum milletvekili olarak seçilmiştir.

Mustafa Kemal hakkında yakalanma kararı olduğundan, 

İstanbul’da toplanan Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin ça-

lışmalarına katılamamıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

15. Temsil Heyeti, 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gel-

miş, TBMM ise 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. TBMM’nin 

açılması, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonraki 

bir olaydır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



16. Mehmet Akif Ersoy yarışma için belirlenen 500 liralık 

ödülü kabul etmemiş bu ödülü fakir kadın ve çocukları mes-

lek sahibi yapmak için kurulan Darülmesai kurumuna bırak-

mıştır.

İstiklal Marşı 1930 yılına kadar Ali Rıfat Çağatay’ın bestesine 

göre okunmuştur. 1930’dan bugüne kadar ise Osman Zeki 

Üngör’ün bestesiyle okunmaktadır. 

Not: Mehmet Akif Ersoy şiirlerini topladığı kitap olan 

Safahat’a İstiklal Marşı’nı bana değil millete aittir diyerek al-

mamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. Mustafa Kemal soruda verilen telgrafı İsmet Paşa’ya II. 

İnönü Savaşı’ndan sonra çekmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

18. Lozan Barış Antlaşması’nda kapitülasyonlar, tamamen 

kaldırılmış ve bir daha gündeme gelmemiştir.

Lozan’da karara bağlanıp tekrar gündeme gelen konular 

şunlardır:

Boğazlar: Lozan’a göre başkanı Türk bir komisyon tarafın-

dan geçişler sağlanacaktır. 1936’da imzalanan Montrö Bo-

ğazlar Sözleşmesiyle Boğazların denetimi Türkiye Hüküme-

tine bırakılmıştır.

Suriye Sınırı: Lozan’a göre Hatay sınırlarımız dışında kal-

mıştı. 1939’da Hatay Anavatana bağlanmıştır.

Yabancı Okullar: Lozan’a göre Türk kanunlarına bağlı ola-

caklardı. 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlandılar.

Osmanlı Borçları: Lozan’a göre Osmanlıdan ayrılan ülkele-

re ve Türkiye’ye pay edildi. İlerki süreçte borçlar tekrar tak-

sitlendirildi.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

19. Soruda verilen Atatürk Dönemi olaylarının kronolojik sı-

ralaması şöyledir.

Halk Fırkası’nın

Kurulması

→ 9 Eylül

1923

Şeyh Sait

İsyanı

→ 13 Şubat

1925

İzmir Suikasti → 16 Haziran

1926



Serbest

Cumhuriyet

Fırkası’nın

kurulması

→ 12 Ağustos

1930

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

20. Atatürk milliyetçiliği, ırk üstünlüğü ve yayılmacı politikayı 

reddetmiştir. Atatürk’ün milliyetçiliğinde din ayrımı yoktur ve 

ulusal bağımsızlığı savunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Cumhuriyet Dönemi’nde hafta tatilinin cuma gününden 

pazar gününe alınması 1935 tarihinde gerçekleşmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. Türkiye Cumhuriyeti’nin;

İlk Cumhurbaşkanı → Mustafa

Kemal

Atatürk

İlk Başbakan → İsmet

İnönü

İlk Meclis Başkanı → Ali Fethi

Okyar

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

23. 1926 Ankara Antlaşması Hatay sorunuyla ilgili bir kav-

ram arasında yer almaz. 

1926 Ankara Antlaşması İngiltere ile Türkiye arasında yapıl-

mış ve Musul İngiltere’ye bırakılmıştır.

Hatay Sorunu kısaca şöyledir;

 y 1921 Ankara Antlaşması, Fransa ve TBMM arasında ya-

pılmış bu antlaşmaya göre, Hatay sınırlarımız dışında 

kalmıştır.

 y 1923 Lozan Antlaşması’nda Hatay ile ilgili 1921 Ankara 

Antlaşması’nın hükümleri kabul edilmiştir.

 y 1936 yılında Fransa Suriye’den Hatay’dan çekilme ka-

rarı almıştır.

 y 1938’de bağımsız Hatay Devleti kurulmuş Tayfur Sök-

men devlet başkanı olmuştur.

 y Hatay 1939’da Türkiye’ye katılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



24. Japonya, 1938 yılında doğu ve orta Çin’i işgal ederek 

Batılıların Doğu Asya’dan atılmasını öngören “Asya Asyalıla-

rındır.” politikasıyla II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili ol-

muştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. 1992 yılında kurulan TİKA’nın (Türk İş Birliği ve Kalkın-

ma İdaresi Başkanlığı) askerî bir özelliği yoktur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

26. AET Avrupa Ekonomik Topluluğudur ve bugünkü Avrupa 

Birliği’nin eski adıdır. AET Birleşmiş Milletlere bağlı değildir.

ILO: Uluslararası çalışma örgütüdür. (BM’ye bağlı)

IMF: Uluslararası para fonudur. (BM’ye bağlı)

UNESCO: Eğitim ve kültür örgütü dür. (BM’ye bağlı)

WHO: Dünya sağlık örgütüdür. (BM’ye bağlı)

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

27. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa 

Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuştur.

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne üyedir ve AİHM kararlarını uy-

gular.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. Eksen eğikliğinden dolayı Dünya üzerinde Ekvator’dan 

kutuplara doğru gidildikçe gece - gündüz süreleri yıl içinde 

uzayıp kısalmaktadır. 21 Aralık tarihinde Türkiye’nin de için-

de bulunduğu Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece en kısa 

gündüz yaşamaktadır. Yine bu tarihte ülkemizde güneyden 

kuzeye doğru gece süreleri uzamaktadır. Buna göre hari-

tadaki merkezlerde gece süresinin farklı olmasının nedeni 

Ekvator’a olan uzaklıklarından kaynaklanmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Kaynağını yerin derinliklerindeki magmadan alan iç kuv-

vetler; orojenez, epirojenez, volkanizma ve seizma büyük 

patlama çukurlarıdır. Buna göre öncüllerde verilen yerlerden 

Nemrut Kalderası, volkanizma sonucunda meydana gelmiş-

tir. (deprem) Diğerlerinin oluşumunda ise dış kuvvetlerden sı-

rasıyla dalga, dalga, akarsu ve dalga etkili olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



30. Ege Bölgesi’ndeki önemli akarsulardan biri olan Gediz 

Nehri alüvyal tabanlı bir vadi içerisinde akış gösterdiği için ta-

şıdığı alüvyonları biriktirmiş ve Menemen delta ovasını oluş-

turmuştur. Balat Delta Ovası’nı oluşturan akarsuyumuz Bü-

yük Menderes Nehri’dir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

31. Akarsuların en fazla su taşıdığı dönem, havzasına dü-

şen yağış türü ve havzasındaki yağış rejimiyle doğrudan il-

gilidir. Bir akarsu en fazla suyu ilkbaharda taşıyorsa kar eri-

meleriyle beslendiğini  söylemek mümkündür. Dalaman hav-

zasının büyük kısmında Akdeniz iklimi görülürken kış mevsi-

minde yağışlar daha çok yağmur şeklinde olduğu için en faz-

la suyu kış mevsiminde taşımaktadır. 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

32. Ankara ve Aksaray illerinde kış sıcaklıkları ortalaması-

nın bu illerin daha kuzeyinde yer alan Trabzon ve Rize il-

lerinden daha düşük olması enlem ile açıklanamaz. Çünkü 

enleme bağlı Ankara ve Aksaray’a güneş ışınları daha bü-

yük açıyla gelmektedir. Bu nedenle sıcaklıkların düşük olma-

sı özel konum özellikleri ile ilgilidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

33. İklimi etkileyen faktörlerden biri olan yükselti bitki çeşitli-

liğini de etkilemektedir. Seçeneklerde verilen Adana ve Kay-

seri illeri arasında yükselti değişimi daha fazla olduğu için ik-

lim ve beraberinde bitki değişimi de fazla olmaktadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

34. Alüvyal topraklar, akarsuların taşımış olduğu toprak tü-

rüdür. Yerli toprak olmadığı için oluşumunda iklim ve ana 

kaya çeşitliliğinin etkisi yoktur. İklim ve ana kaya çeşitliliği 

yerli toprakların oluşumunda etkilidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Haritada II numara ile gösterilen Taşeli Platosu karstik 

kayaçların fazla olması ve gerisinde kıyıya paralel uzanan 

dağların varlığına bağlı olarak nüfus yoğunluğu azdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



36. İki farklı sayım dönemindeki nüfusun yaş gruplarına 

göre dağılımının gösterildiği grafiklerden cinsiyet arasında-

ki değişime ulaşılamaz. Yaş grafiklerinden yaşla ilgili yargıla-

ra ulaşılabilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

37. Seçeneklerde verilen ilçelerin tamamında çıkarılan yer 

altı kaynaklarının etkisi büyüktür. Seydişehirde boksit, diğer-

lerinde ise linyit çıkarımı gelişmelerinde büyük etkiye sahiptir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

38. İklim koşulları uygun olsa bile ülkemizde bazı tarım 

ürünlerinin üretimi devlet denetimine bağlıdır. Bunlardan ke-

nevir ve haşhaş uyuşturucu nedeniyle, tütün kalite nedeniy-

le, pirinç ise sağlık nedeniyle kontrol altındadır. Bu ürünler-

den pirinç en fazla Trakya’da, kenevir Kastamonu’da, haşhaş 

Afyonkarahisar’da, tütün ise Manisa’da yetiştirilmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

39. Koyun yetiştiriciliği, bozkır bitki örtüsünün geniş yer kap-

ladığı yerlerde yapılan bir hayvancılık türüdür. Karadeniz 

Bölgesi’nin kıyı kesiminde bitki örtüsünü ormanlar ve yüksek 

kesimlerini dağ çayırları oluşturduğu ve dört mevsim yağışlı 

olduğu için küçükbaş hayvancılık açısından elverişli koşulla-

ra sahip değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

40. Türkiye’de dağlar genel olarak doğu batı doğrultusunda 

uzandığı için kuzey güney yönlü ulaşım genel olarak zordur. 

Doğu batı doğrultusunda ise genel olarak ulaşım kolaydır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

41. Türkiye maden çeşitliliği bakımından dünyanın en zen-

gin ülkeleri arasında yer almaktadır. Bunun temelde iki nede-

ni vardır. Birincisi jeolojik çeşitlilik, ikincisi ise geniş alanlarda 

volkanizma ve metamorfizma olaylarının yaşanmasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

42. Enerji tüketimi, sanayileşme ile doğru orantılıdır. Buna 

göre; haritada III numara ile gösterilen Erzincan’da sanayi 

gelişmemiş olup daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetleri 

yürütülmektedir. Bu nedenle sanayiye dayalı enerji tüketimi 

diğerlerinden azdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



43. Türkiye’de doğal koşullarda çok dar bir alanda (Alanya - 

Anamur arası) yetişen muzun üretimi fazla olmamakla bera-

ber daha çok iç pazarlarda tüketilmektedir. Muz, Türkiye için 

ihracat değil ithalat ürünüdür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

44. Denizli ilimizde yer alan ve turizm açısından önemli bir 

potansiyeli bulunan Pamukkale doğal bir oluşum olduğu için 

doğa turizmi açısından önemlidir. Verilen diğer turizm varlık-

ları kültürel özelliğe sahiptir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

45. Su sporları açısından önemli potansiyele sahip olan 

ilimiz Artvin olup Çoruh Nehri’nde rafting yapılmaktadır. 

Kütahya’da kırıklı yapının yaygın olması nedeniyle sıcak su 

kaynakları bakımından zengindir. Van ili sınırlarında bulunan 

Van Gölü’nün suları acı ve sodalıdır. İzmir ise doğal lima-

na sahip olması ve geniş hinterlandı nedeniyle deniz ulaşımı 

açısından önemli potansiyele sahiptir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46. Kanunlarda veya tarafların yaptıkları sözleşmelerde kul-

landıkları ancak ne anlama geldiğini açıklamadıkları husus-

ların yorumlanmasına yarayan hukuk kurallarına “yorumlayı-

cı hukuk kuralları” denir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

47. Gerçek kişiliği sona erdiren hâller şunlardır;

 y Ölüm

 y Ölüm karinesi

 y Birlikte ölüm karinesi

 y Gaiplik

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

48. Hâkim, hukuki çözüme varılması gereken uyuşmazlık-

ları çözerken yazılı kaynaklarda hüküm bulamaması hâlinde 

yazısız kaynaklara yani örf ve adet kuralarına bakar.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



49. Yarı doğrudan demokrasilerde, seçimle iş başına gelen 

yöneticilerle birlikte bazı kararlara halkın doğrudan katılımı 

sağlanır.

Yarı doğrudan demokrasinin araçları;

 y Halk girişimi

 y Halk vetosu

 y Temsilcilerin azli

 y Referandum

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. Ara seçim TBMM üyeliklerinde eksiklik olduğunda sade-

ce eksikliğin olduğu ilde veya seçim çevresinde yapılan se-

çimdir. Kural olarak ara seçim bir yasama döneminde en faz-

la 1 defa yapılır. Genel seçimlerden 30 ay geçmeden ara se-

çim yapılamaz. Seçimlere 1 yıl kala ara seçim yapılamaz.

Bir seçim bölgesinin veya seçim çevresinin hiç temsilcisinin 

kalmaması durumunda ise 30 ay geçmesi kuralı ve son 1 yıl 

kala ara seçim yapılamaz kuralları dikkate alınmaz.

Boşalan üyeliklerin sayısı, TBMM üye tam sayısının %5’ini 

bulduğunda 3 ay içerisinde ara seçim yapılır. Bu durumda 

ara seçim yapılması TBMM kararına bağlı olmaksızın zorun-

ludur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

51.  Bakanlar Kurulu’nun görevleri şunlardır;

 y Ülkenin genel siyasetini yürütmek

 y Millî güvenliği sağlamak

 y Silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak

 y Merkez Bankası’nın başkanını seçmek

 y Cumhurbaşkanı başkanlığında sıkıyönetim ve olağanüs-

tü hâl ilan etmek

 y Kanun hükmünde kararname çıkarmak

 y Tüzük çıkarmak

 y Genelkurmay Başkanını seçmek

 y Bütçe ve kesin hesap kanununu hazırlamak

Silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar vermek Bakanlar 

Kurulu’nun değil TBMM’nin görevidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



52. 1982 Anayasası’na göre, Yüce Divan’da yargılanacaklar 

şunlardır;

 y Cumhurbaşkanı

 y Başbakan ve bakanlar

 y Yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri

 y HSK ve Sayıştay başkan ve üyeleri

 y Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı vekili

 y TBMM Başkanı

 y Genelkurmay Başkanı, Hava, Kara ve Deniz kuvvetle-

ri komutanları

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

53. Kanunlar ve tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihleri belirtilmiş-

se yürürlüğe girmeleri için o tarih beklenir. Herhangi bir yü-

rürlük tarihi belirtilmemişse Resmî Gazete’de yayımlandıktan 

45 gün sonra yürürlüğe girer.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

54. Yerel yönetim içerisinde yer alan il özel idaresinin karar 

organı il genel meclisidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

55. Ülkemizde iç ve dış borç yönetimi Hazine Müsteşarlığı 

tarafından yapılmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56. Yönetmenliğini Mustafa Kara’nın üstlendiği Kalandar So-

ğuğu, “10. Asya Pasifik Film Ödülleri”nden (APSA) üç dalda 

ödül kazandı. Amerika’da yapılacak 89. Akademi Ödülleri’nde 

(Oscar) En İyi Yabancı Film Dalı’nda Türkiye’nin adayı olarak 

da seçilen “Kalandar Soğuğu” filmi, Avustralya’nın Brisbane 

kentinde düzenlenen törende, “En İyi Film”, “En iyi Görüntü 

Yönetmeni” ve “İlk APSA Yeni Sinema” ödüllerinin sahibi oldu.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



57. 10 Aralık 2016’da İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı 

sonrasında Beşiktaş Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre 

Beleştepe olarak bilinen noktanın adı “Şehitler Tepesi” ola-

rak değiştirilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

58. Türkiye, Somali ile yaptığı ‘Savunma Sanayi İşbirliği An-

laşması’ çerçevesinde ilk askeri üssünü Somali’de kurdu. 

“Askeri Eğitim Üssü” olarak faaliyet gösterecek kampta, So-

malili askerler eğitilecektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. Birleşmiş Milletlerin ana organları; Genel Kurul, Güven-

lik Konseyi, Yönetim Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 

Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik’tir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Dünyada bilinen ilk kilise olan “Saint Pierre” Hatay ilimiz-

de bulunmaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


