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GENEL YETENEK
1. Parçada insan anatomisi üzerinden bedenin kimi parça-

ları örnek alınarak bunların soyut karşılıkları dile getirilmiştir. 

Yazar bu karşılıkları “duygusal anatomi” olarak belirlemiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

2. “Fil dişi kulelerde oturmak”; sanat alanında yaygın kulla-

nılan, olumsuz eleştiri içeren bir mecazdır. “Kendini toplum-

dan soyutlayan insanın kendi içinde oluşturduğu dünya” an-

lamındadır. “İmtiyaz alanı”, “Başkalarına tanınmayan özel, ki-

şisel hak veya şart, ayrıcalık” anlamındadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Parçanın V. cümlesinde yazarla eseri bitişik düşünme 

eğiliminden uzak kalınsa da sıklıkla yanılmaya, şaşırmaya, 

hayal kırıklığına uğramaya mahkum olunacağı vurgulanmış-

tır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

4. Cümle; konusuna, anlatımın akışına göre oluşturuldu-

ğunda: “Ben haftalarımı mutlu bir sefillik içinde öyküleri han-

gi sıraya koyacağımı çözmeye çalışmış, nasıl şekillendirece-



ğimi düşünmeye harcamış olsam da sen içinden geldiği sıray-

la okumalısın çünkü yazarlar bir tek alışveriş listelerini kendi-

leri için yazarlar.” biçiminde olur.  Buna göre, III. cümle, II. sıra-

da gelmelidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Parçanın I. cümlesindeki, “İnsan yaşadığı yere benzer.” 

cümlesi genellemedir; bu cümledeki “doğrudur” yargısı ise 

bu genellemeye katılma anlamını verir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. Parçanın I. cümlesinde, “Dede olmanın, bir erkeğin başı-

na gelebilecek en güzel şeylerden biri olduğu söylenir.” den-

miştir. Bu cümledeki “en güzel şeylerden biri” sözlerinden ha-

reketle verilen cümlenin I. cümleden sonra getirilmesi gerekir. 

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

7. “A” seçeneğindeki “söz konusu” sözcüğü ayrı yazılma-

lıdır. Diğer seçeneklerdeki “orijinal, hiçbirimiz, art niyetli, art 

arda, bire bir” sözcüklerinin yazımı doğrudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. “B” seçeneğindeki, “Tüketim ürünleri de doğar, gelişir ve 

ölür... Bunu hepimiz biliriz.” cümlesinde üç nokta yanlış kulla-

nılmıştır çünkü yargı bitmiştir; üç nokta yerine nokta kullanıl-

malıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9.
“Kitap-cı” sözcüğünde  ünsüz benzeşmesi (sertleşme), “git-

erek” sözcüğünde ünsüz değişimi (yumuşama), “inanma-y-a” 

sözcüğünde kaynaştırma ünsüzü, “devam ediyor” sözcüğün-

de ulama vardır. Cümlede ünlü daralması yoktur. “... ediyor” 

sözcüğünde “-yor” ekinden önceki “-i-” yardımcı sestir.  

Doğru yanıt “D” seçeneğidir. 

10. “Zaman” sözcüğü soyut, tekil addır. “En” sözcüğü sıfa-

tı dereceleyen en üstünlük zarfıdır. “Açan” sözcüğü “hayal 

kırıklıkları” tamlamasını niteleyen bir sıfattır. “Dinginleşiyor” 

sözcüğü şimdiki zaman ve 3. tekil kişi ile çekimlenmiş eylem-

dir. “Benliğimizde” sözcüğü “ben” kişi zamirinden “-lik” yapım 

ekiyle türetilmiş addır. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



11. “Dünya” sözcüğü yapım eki almamış, başka sözcükle bir-

leşmemiş sözcüktür; basit yapıdadır. Diğer sözcükler yapım 

eki almış, türemiş sözcüklerdir: “öz-gü, ol-ay, göz-le-m, ör-ül”.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. Cümlenin ögelere ayrılışı şöyledir: “Türk sinemasının en 

büyük isimlerinden olan sanatçı, (Kim?- Özne) / sinema ala-

nında elli yıldır ayakta durabilmeyi; (Neyi? - Nesne) / nostal-

ji kavramıyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayışına, geç-

mişte olan her şeyi kafasından silip atma eğilimine (Neye? 

- Dolaylı tümleç) / bağlıyor. (Yüklem)”
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

13. “D” seçeneğinde yanlış anlamda sözcük kullanmaktan 

kaynaklı anlatım bozukluğu vardır. Gül, ekilmez; dikilir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

14. Bir cümlede ya da metinde gereksiz sözcük, söz kullan-

mak; tekrarlara düşmek anlatımda duruluk ilkesine aykırıdır. 

Duruluk genellikle yalınlıkla karıştırılır. Yalınlık; süslü, mecaz 

yoğun anlatımdır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

15. Parçanın konusu sanal oyunların insanlık üzerindeki et-

kisidir. Sanal gerçekliğin asıl gerçekliğin üzerini örttüğü par-

çanın son cümlelerinde dile getirilmiştir, “B” seçeneği yakını-

lan durumdur.  “Böylece insan hayatı, binlerce yılın sonun-

da Pokemon peşinde sahte bir mutluluk gezintisine dönüşe-

rek sonlanıyor.” cümlesinde “C” seçeneği yakınılan durum-

dur. “Demek ki bunca yolu dünya üzerindeki azıcık zamanı-

mızı sanal karakterlere harcamak için katetmişiz.” cümlesin-

de hem “D” hem de “E” seçeneği yakınılan durumdur. Parça-

da “Bilgisayar oyunlarının sıkıntılı hayatı daha da çekilmez 

kıldığından” yakınılan bir durum olarak söz edilmemiştir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

16. Parçanın konusu çeviride karşılaşılan sorunlardır. “... en 

büyük zorluk cümle kuruluşlarıyla, yapısıyla ilgili kelime dü-

zeyinde de zorluklar var, asıl zorluk, cümleyi hem anlamlı ve 

akıcı bir şekilde hem de Türkçe metinde yazarın seçtiği cüm-

le yapısını mümkün olduğunca koruyarak çevirmek.” cüm-

leleri bu sorunlara yönelik açıklamalar içermektedir. Parça, 

“Çevirilerde genel olarak karşılaşılan sorunlar neler oluyor?” 

sorusuna yanıt olarak verilmiştir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



17. “A” seçeneğine parçanın son cümlesinden ulaşılabilir. 

“B” seçeneğine, “Arjantin’de de dünyanın geri kalanında da 

akla ilk gelen Jorge Luis Borges. Onun dışında pek çok ünlü 

yazardan söz etmek olanaklı.” cümlesinden ulaşılabilir. “C” 

seçeneğine, “Bu yazarların edebiyata bakışları, felsefe, psi-

koloji ve metafiziğe yakınlıklarının sonraki nesil yazarlar üze-

rinde de etkisi büyük.” cümlesinden ulaşılabilir. “E” seçene-

ğine, “Avrupa edebiyatının da özellikle Fransa, İspanya ve 

İngiltere’den yazar ve düşünürlerin de Arjantin yazını üzerin-

de açık etkileri görülür.” cümlesinden ulaşılabilir. Parçada Ar-

jantin edebiyatının özgünlüğüne değinilmemiştir. 
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

18. Parçanın konusu bilimkurgu romanlardır. V. cümlede bi-

limkurgu öykülere geçilmiştir. Akışı bozan cümle V. cümledir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir. 

19. Her paragraf tek konu içerecek biçimde oluşturulur. İki-

ye bölme sorularında parça iki konu içerir. Parçanın akışında 

yeni bir konuya geçildiğinde ikinci parça başlamış olur. Soru-

daki parçanın ilk üç cümlesinin konusu, şiirin dilidir. Dördüncü 

cümleden itibaren şiir- okur ilişkisi üzerinde durulmuştur. Parça 

dördüncü cümleden bölünmelidir.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

20. Parçadan evsel atık sular ve evsel katı atıkların diğer 

kirleticilere oranla yüzey sularını daha çok kirlettiği yargısı-

na kesin olarak ulaşılabilir. Parçada evsel atık sular kirlenme 

nedeninin başında gösterilmiş, sonraki sıralamada da evsel 

katı atık ilk sırada söylenmiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Parçanın konusu burçlardır. Yapılan bir araştırmada 

farklı burçlardaki kişilerin genel ifadeler içeren özellikleri be-

nimsedikleri görülmüştür. Sayısal veriler de dikkate alındı-

ğında parçanın sonuç, bir başka deyişle ana düşünce cüm-

lesi “A” seçeneğindeki “astrolojik kişilik tanımlarındaki ge-

nel ifadeler tek tek bireylere uygulandığında doğruymuş etki-

si uyandırıyor.” cümlesiyle tamamlanabilir. Diğer seçenekler 

parçanın konusuyla uyumlu değildir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

22. Parça sosyal medya araçlarının eski ilişkileri canlandır-

masıyla ortaya çıkan sorunları içermektedir. Parçanın giriş 

cümlesi bulunduktan sonra anahtar sözcükler, söz grupları 

ya da dilbilgisel bağlantılarla bir sonraki cümle bulunur. Par-

ça bir tespit cümlesi olan III. cümleyle başlar. IV. cümle, giriş 



cümlesinden sonra gelir; bu cümlede sosyal medyada birbirle-

rini bulan insanların bu aşamadan sonra karşılaştırmalara git-

tikleri sonucuna değinilmiştir. V. cümle parçanın III. cümlesidir 

çünkü yapılan karşılaştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni, çar-

pıcı bir durumdan söz edilmiştir. II. cümle parçanın IV. cümlesi 

olur. V. cümlede sözü edilen “çarpıcı etki” bu cümlede “buna-

lıma girmek, kendisini çökkün hissetmek” sözleriyle bağlantılı-

dır. Parçanın sonuç cümlesi III. cümledir. Buna göre cümleler 

“III - IV - V - II - I” biçiminde sıralanmalıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

23. Parçanın konusu mecazlardır. İlk cümlede, “Her dil bir 

mucizedir; fakat hiçbir dilin ifade imkânları sınırsız değildir.” 

denerek bu sınırları aşmanın yolu olarak mecazlar işaret 

edilmiştir. Bu nedenle parçanın ana düşüncesi, “Mecaz kul-

lanmak dilin anlatım olanaklarını geliştirir.” cümlesidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

24. Parçada verilen örneklerle, önemli bir ödülü almış kişi öze-

linde, bilim alanına ilişkin toplumsal duyarsızlık eleştirilmiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir. 

25. Parçanın konusu kalın romanlar okumaktır. Kalın ro-

manlar okumanın korkulan ve sevilen yönlerine konunun alt 

başlığı olarak değinilmiştir. Birinci cümlede “korku ve sevme” 

sıralaması yapılmıştır. Parçanın II ve III. cümlelerinde korku-

nun nedenlerine; V ve VI. cümlelerinde sevmenin nedenleri-

ne değinilmiştir. Parçanın anlatım akışı içinde IV. cümledeki 

“Kalın kitaplar okura bir yandan da tuhaf bir çekicilik sunar.” 

cümlesi yer almamalıdır. Çünkü cümledeki “tuhaf çekicilik” 

ne önceki ne de sonraki cümlede bağlantı içerir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

26. I. cümlede okuması uzun süren kalın romanlardan hem 

korkulması hem de onların sevilmesi karşıt durumlar oluştu-

rur. II. cümlede okurun gözlerinde tedirginlik belirmesi, uzun 

ve meşakkatli bir okuma süreci gerektirmesi nedenine bağ-

lanmıştır. III. cümlede okumaya başlanmadan hissedilen kor-

kunun sayfaların azalmaya başlamasıyla azalması, aşamalı 

durumdur. V. cümlede ara cümle olarak verilen “roman iyi ya-

zılmışsa” söz grubu koşullu yargıdır. VI. cümlede bir beklenti 

söz konusu olmadığı için gerçekleşmiş olup olmadığı söz ko-

nusu edilemez.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



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

Pazartesi günü iki şube pikniğe gitmişse bu şubelerden biri-

sini Özge Öğretmen götürmüştür. Özge Öğretmen’in götür-

düğü sınıflar peş peşe günlerde gitmişse bu günler pazarte-

si, salı ve çarşamba olmalıdır.

Cuma günü pikniğe giden tek şube F ise bu şubeyi Hatice 

Öğretmen götürmüştür.

Salı günü pikniğe giden tek şube E ise bu şubeyi Özge Öğ-

retmen götürmüştür.

E

(C)

F

CPÇSP

Hatice

Özge

Son olarak A ve B şubeleri aynı öğretmenle peş peşe gün-

lerde pikniğe gitmişse Çarşamba ve Perşembe günleri Özge 

öğretmenle gitmişlerdir.

E

A

(C)

F

CPÇSP

Hatice

Özge

B

A ve B şubeleri kendi aralarında yer değiştirebilir.

27. Pazartesi günü pikniğe giden şubelerden birisi C şubesi 

olduğu için D ve G şubeleri aynı gün gitmiş olamaz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. Tabloya göre A, B, E ve F şubelerinin hangi öğretmenle 

pikniğe gittiği bilinmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. C ve D şubeleri aynı öğretmenle pikniğe gitmişse bu 

Özge Öğretmen’dir. G şubesi Pazartesi günü Hatice Öğret-

menle pikniğe gitmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. Bu sınıfların hiçbirisinin yeri sabit değildir. Özge Öğret-

men bu sınıfların üçünü de pikniğe götürmüş olabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
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Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32.
x.y - x = 24 ise

 x.y = x + 24

x
x y

x
x 24.

= +

y 1 x
24= +  yazılabilir.

x doğal sayısı 24’ü tam bölmelidir.

x = 1 için y = 25

x = 2 için y = 13 asal

x = 3 için y = 9

x = 4 için y = 7 asal

x = 6 için y = 5 asal

x = 8 için y = 4

x = 12 için y = 3 asal

x = 24 için y = 2 asal

olduğundan 5 farklı x doğal sayısı vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

33.

5

9

13

3 8

20

50

14

→

→

→

→

5

7

Her satırda bulunan sayılar ikişerli olarak toplandığında 8, 

14, 20, ..., 50 şeklinde olmaktadır. Bu sayıların artış mikta-

rı aynı olduğundan Toplam = Terim sayısı x ortalama formü-

lü kullanılabilir.

Terim sayısı 
6

50 8 1

8

= - +

=



 Ortalama 2
50 8= +

 29=  olduğundan

 Toplam = 8 . 29 = 232 bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

34. ab iki basamaklı sayısının rakamları yer değiştirirse ba 

sayısı oluşur. ab sayısı bu durumda rakamları toplamı kadar 

azalıyorsa;

ab ba a b- = +

10a b 10b a a b+ - + = +^ h

9a 9b a b- = +

8a 10b=

4a 5b=  olur.

Bu durumda a = 5 ve b = 4 olmalıdır. Buna göre ab sayısı

rakamları toplamının;

5 4
54

9
54

+ =
6=  katı olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

35.

9!
7! 8! : 25!

23! 24!

9.8.7!
7! 8 7! : 25.24.23!

23! 24.23!

9 .8. 7!
7! 1 8

: 25 .24. 23!
!

8
1 : 24

1

8
1 . 1
24

.

23 1 24

+ +

= + +

=
+

=

=

+^ ^h h

3=  bulunur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36.
7a3291 sayısının 4 ile bölümünden kalan, son iki basama-

ğındaki sayının 4 ile bölümünden kalana eşittir.

91
88

3
- 22

4

olduğundan bu sayının 4 ile bölümünden kalan 3’tür.

Aynı sayının 9 ile bölümünden kalan 3 ise rakamları toplamı 

9’un katından 3 fazla olmalıdır.

7 + a + 3 + 2 + 9 + 1 = 9k + 3

 22 +a = 9k + 3

 19 + a = 9k olur.

a= 8 için bu eşitlik sağlanacağından a değeri 8 olmalıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



37. Kesri y
x  alalım. Sayının payından kendisi çıkartıldığında 

ilk sayının 6
5  katı elde ediliyorsa;

.
y

x y
x

6
5
y
x

y
y

xy x

6y
5x

y
xy x

6
5x

6xy 6x 5xy

xy 6x

-
=

-

=

-
=

- =

=

y 6=  olur.

Sayısının basit kesir olması için payı paydasından küçük ol-

malıdır. x < 6 olacağından x en fazla 5 olabilir.

5 + 6 =11 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

38. x x x y-1 1  ifadesinde x 01  olmalıdır. Ayrıca x 02  

olduğundan x y 0- 2  ve x > y olmalıdır. x 01  olduğundan

y < x < 0 eşitsizliği sağlanmalıdır.

I. öncüldeki x. y > 0 ifadesi doğrudur. Çünkü negatif iki sayı-

nın çarpımı pozitiftir.

II. öncüldeki x + y > 0 ifadesi yanlıştır. Çünkü negatif iki sayı-

nın toplamı yine negatiftir.

III. öncüldeki 2x + y > 2xy + 1 ifadesi yanlıştır. x ve y negatif 

olduğundan 2x + y < 0 ve 2xy > 0 olur. Negatif bir değer po-

zitif bir değerden büyük olamaz.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39.
2 x 31 1  ise

8 < 4x < 12

5 < 4x - 3 < 9 olur.

2 < x < 3 ise

-3 < x - 5 < -2 olur.

Mutlak değerin içi pozitifse dışarıya aynen çıkar, içi negatifse 

dışarıya çıkarken (-) ile çarpılır.
4x 3 x 5 6
4x 3 x 5 6
4x 3 x 5 6

3x 4

- + - =
- - - =
- - + =

=

^ h

x 3
4=  olur.

x 3
4 1,3...= =  değeri 2 < x < 3 aralığını sağlamadığından çö-

züm kümesi boş kümedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



40.

8 8
2 2 2 2

16
1

2 .8
4 .2

16
1

2
2 .2

16
1

2
2

16
1

2 2

2 2

x 1 4

x x

2x 2x 2x 2x

x

2 2x

3 x

1 2x

3x

2x 1

2x 1 3x 4

x 1 4

+
+ + + =

=

=

=

=

=

- + = -

+

+ - -

- + -

^ h

x 5=  bulunur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

41.

x 1
2x 4 x 1

x 1
2x 4 x 1

2x 4 x 1 . x 1

2x 4 x 1

-
- - =

-
- = +

- = - +

- = -

^ ^h h

x 3=  bulunur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

42.

.

x 1
x 2x 3

1 x
1

1 x
1

x 1 . x 1
x 1 . x 3

x
x 1
x
x 1

x 1
x 3

x
x 1

x 1
x

x 1
x 3

x 1
x 1

x 1
2x 2

x 1
2 x 1

2

2
xx 3

1

-
- - =

-

+

= + -
+ -

+ -

+

= -
- + +

-

= -
- + -

+

= -
-

= -
-

-
+

^
^

^

^
^
h
h

h

h
h

2=  bulunur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



43.
f 2 3 x x mx 2- = - +^ h  fonksiyonunda f (5) = 2 için
2 3 5x - =
2 8x =

x 3=  olmalıdır.
x = 3 için
3 3 m 22 - + =

6 m 2+ =

m 4= -  olmalıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

44. Bir parti ürün a ve b sayıda iki parçaya ayrılmış olsun. 

Bu sayılar 2 ve 3 ile orantılı ise;

2
a

3
b k= =

a = 2k ve b = 3k olur.

Az olan parça yavaş olan makine ile yapılırsa 5
2k  gün ça-

lışılır. Bu makine 4 gün arızalı beklediği için iş 5
2k 4+  gün-

de bitmiş olur.

Çok olan parça hızlı çalışan makine ile 7
3k  günde yapılır. İş-

lerin bitme süreleri eşitse;

5
2k 4 7

3k+ =

5
2k 20

7
3k+ =

14k 140 15k+ =

k 140=  bulunur.

Bu durumda bir partide;

5k = 5.140

 = 700 tane mal vardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

45.
AB CD xm= =  alalım. AB arasına 40 metre aralıklarla di-

rek dikilmişse 40
x 1+  tane direk dikilmiştir. Çünkü köşelerde 

dahil edilince direk sayısı aralık sayısının 1 fazlası olur.

Buna göre CD arasına 50
x 1+  tane direk dikilir.

Toplam 110 tane direk dikilmişse;

40
x 1 50

x 1 110

40
x

50
x 2 110

200
9x 108

9x 200.108

5

12

4

+ + + =

+ + =

=

=

^ ^h h

x 2400=  m olur.

Yolun uzunluğu bu durumda 1000
2400 2,4=  km olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



46. 1 kilo kıyma hazırlamak için 800 gr. dana eti ve 200 gr. 

kuzu eti kullanmalıdır. Bu durumda maliyet,

30.10 0
800 40.1 00

200

24 8
0 0= +

= +
32=  lira olur.

1 kilo kıymayı 40 liraya satıyorsa 40 - 32 = 8 lira kâr yapı-

yor demektir.
32 8lirada lira kâr

kârde100

D . O

x

32 . x = 100 . 8

 x = 25 olmalıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47.
A

9 saat

18 saat

3V

V

B

II.

I.

B musluğu V hacimli II. havuzu 18 saatte dolduruyorsa 3V 

hacimli I. havuzu 54 saatte boşaltıyordur. İki musluk aynı 

anda açıldığında I. havuz,

9
1

54
1

t
1

6
- =

^ h

54
5

t
1=

t 5
54=  saatte dolar.

Bu durumda II. havuza 5
54  saat boyunca su akacağından ve 

havuz 18 saatte dolduğundan doluluk oranı,

.
18
5
54

5
54

18
1=

5
3=  olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

48. Sınıfta x tane erkek ve y tane kız olsun. 2 çiğ köfte alan 

birisi aslında bedavayla birlikte 3 tane çiğ köfte almış olur.

Erkeklerin 5
3 ’i toplamda . .x 5

3 3 5
9x=  tane kızların 4

1 ’ü top-

lamda . .y 4
1 3 4

3y
=  tane çiğ köfte almış olur. Sınıftaki herke-



se birer tane çiğ köfte düşüyorsa alınan çiğ köfte sayısı sınıf 

mevcuduna eşit olmalıdır.

5
9x

4
3y

x y
4 5
+ = +

^ ^h h

36x 15y 20x 20y+ = +

16x 5y=  olmalıdır.

x = 5 ve y = 16 alınırsa sınıfta en az 21 kişi olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

49.

Ev

→ →

Kırtasiye Okulx

V 3V

2x

Yolun 3
1 ’ünde kırtasiye varsa ev ile kırtasiye arası x, kırtasi-

ye ile okul arası 2x alınabilir. Evden okula t dakikada gitmiş-

se x = V. t olmalıdır.

x mesafelik kısmı t dakikada alıyorsa 2x mesafelik kısmı 2t daki-

kada almalıdır. 4 dakika kırtasiyede durmuşsa geriye (2t - 4) da-

kikası kalır. Bu durumda 2x = 3V . (2t - 4) olmalıdır. 

x = V . t olduğundan

2. V . t 3 2t 4V= -^ h

2t 6t 12= -

4t 12=

t 3=  dakika olur.

Yavuzun evden okula gitmesi 3t = 3 . 3 = 9 dakika sürmüştür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50.

Saf madde Yeni yüzde olduğundan=
Karışımın tamamı 100

x 60
4 x

100
30

+
+ =  olmalıdır.

400 + 100x = 30x + 1800

 70x = 1400

 x = 20 olmalıdır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

51.

1. ahır 2. ahır alalım.
x y

Toplamda 34 koyun varsa x + y = 34 olmalıdır.

1. durumda

1. ahır

koyun

ortalama

→

→

2. ahır
x

48 kg 52 kg

y



Koyunların ağırlıkları toplamı 48x + 52y olur.

2. durumda
1. ahır

koyun

ortalama

→

→

2. ahır

x + 1

49 50

y - 1

Koyunların ağırlıkları toplamı 49 (x + 1) + 50 (y-1) olur.

Toplam ağırlıkları eşit olacağından 

48x + 52y = 49 (x + 1) + 50 (y-1)

48x + 52y = 49x + 49 + 50y - 50

 2y + 1 = x olur.

Bu eşitlik ilk denklemde yerine yazılırsa;

x + y = 34

2y + 1 + y = 34

 3y + 1 = 34

 3y = 33

 y = 11

 x = 23 olur.

Son durumda 1. ahırda 

x + 1 = 23 + 1

 = 24 koyun vardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

52. Gülleri götürme sırası
KKKSSBB
KKKBBSS
SSBBKKK

...

gibi olabilir. Dikkat edilirse sıralamayı oluşturan harfler kendi 

içinde yer değiştirmektedir. Harflerin yer değiştirmesi tekrarlı 

permütasyon olduğundan,

3 2 2
3!2!2!

!
3!2!2!
7!+ +

=
^ h

3! . 2!2!
7.6.5. 4 . 3!=

210=  farklı renk sırasıyla götürebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

53. İstenilen durum seçilen iki noktanın aynı doğru üzerinde 

olmasıdır. Doğrular üzerinde 3,3 ve 4 tane nokta olduğundan 

bu seçim

2
3

22
3 4

12+ + =` ` `j j j  farklı şekilde yapılabilir.

Bütün durumlar ise 8 noktadan rasgele seçilen 2 noktadır. 



Bu seçim,

2
8

1.2
8.7 28= =` j  farklı şekilde yapılabilir.

İstenilen durumun gerçekleşme olasılığı

İstenilen durum 12

3

=

= olur.

Bütün durumlar 28

7

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

54. ve 55. soruları aşağıdaki açıklamaya göre çözül-
müştür.

Öncelikle 5’e bölünen numaralar 5 - 10 - 15 - 20 - 25’dir. 
(5 kişi) Kalan sayılardan 4’e bölünenler 4 - 8 - 12 - 16 - 
24’tür. (5 kişi)
Kalan sayılardan 3’e bölünenler 3, 6, 9, 18, 21’dir. (5 kişi)
Kalan sayılardan 2’ye bölünenler 2, 14, 22’dir. (3 kişi)
Bunların dışında kalan sayılar bu sayılara bölünmeyen-
lerdir.
Bu sayılar
1, 7, 11, 13, 17, 19, 23’tür. (7 kişi)

54. Bir şeker alan öğrenciler çektikleri numaralar 1, 7, 11,13, 

17, 19, 23 olan öğrencilerdir. Toplam 7 tanedir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

55. 5 öğrenci 5 tane, 5 öğrenci 4 tane, 5 öğrenci 3 tane, 3 

öğrenci 2 tane, 7 öğrenci 1 tane şeker almıştır.

5 . 5 + 5 . 4 + 5 . 3 + 3 . 2 + 7 . 1 = 73 tane şeker almışlardır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56. Toplam 300 işçiden 80 tanesi A bahçesinde çalışmakta-

dır.
300’de

300 . x = 360 . 80
D . O

bulunur.

80 kişi
xo

=x

360o

96o

de

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

57. Bir işçinin topladığı ortalama meyve miktarı;

2000

1800

A

B

25 ton

18 ton

=

=

→

→

80

100



B bahçesinde bir işçinin topladığı ortalama meyve miktarı, A 

bahçesinde bir işçinin topladığı ortalama meyve miktarından 

25 - 18 = 7 ton azdır.

25 tonda

25 . x = 100 . 7

D . O

bulunur.

7 ton
x

=x

100

28

de

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

58.
D

A

K

L

B

45

45

45

2a

a

45

N

M

C

a 2√

a 2√

AC6 @ karenin köşegeni olduğundan m ACB 45= %` j%
 olur.

m CLM 90= %` j%
 olduğundan 

m CML 45= %` j%
 ve m LMN 90= %` j%

 olduğundan m BMN 45= %` j%
 

olur. 

45 45 90- -% % %  üçgeninde 90%  nin karşısındaki kenar 45%  

nin karşısındaki kenarın 2  katıdır. BM a=  br alınırsa 

MN a 2=  br olur. KLMN kare olduğu için LM a 2=  br’dir.

Diğer taraftan CLM üçgeninde CM LM . 2=  

CM a 2 . 2=

CM 2a=  olur.

Bu durumda ABCD karesinin bir kenarı 3a br olmuş olur.

A KLMN
A ABCD

a 2
3a

2

2
=

^
^ ^

^
h
h h

h

2a
9a

2

2
=

2
9=  bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



59.
A

O B6
30

60

C6

6

6

OC6 @ çizilirse OC OA=  olacağından AOC üçgeni eşkenar 

üçgen olur. Bu durumda m AOC 60= %` j%
 ve m COB 30= %` j%

 olur.

Taralı bölgenin alanı 30o’lik daire diliminden OBC üçgeninin 

alanı çıkartılarak bulunabilir. 

Daire diliminin alanı .6 . 360
30 3 cm2 2=r r dir.

Üçgenin alanını bulalım.

60

30

6

O B

6

C

3

H

CH6 @ yüksekliği çizilirse 30 - 60 - 90 üçgeni oluşur.

30o nin karşısındaki kenar 90o nin karşısındaki kenarın yarı-

sı olduğundan CH 3=  cm olmalıdır.

A OCB 2
6.3=` j%

9cm2=  dir.

Bu durumda taralı alan 3 9cm2-r  bulunur.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

60.

Aa

x - 2y + 3 = 0

Ba H a

a

O

y

x

AOB üçgeni ikizkenar dik üçgen olduğundan AH6 @ çizilirse 

HO HB HA= =  olur.

HO a=  br alınırsa HA a=  br olacağından A köşesinin ko-

ordinatları A (a, a) olur.

Bu noktada doğru üzerinde olduğundan doğru denklemini sağlar.

a - 2a + 3 = 0



 a = 3 bulunur.

A ABO 2
OB . HA

=` j%

2
6.3=

9br2=  bulunur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR
1. Uygur Devleti (744 - 840) Kutluk Bilge Kül Kağan tarafın-

dan Ötüken şehrinde kurulmuştur. Moyen - Çur zamanı dev-

letin en parlak dönemidir. Kutluk (II. Köktürk) ve Asya Hun 

(Büyük Hun) devletleri ile Kırgız topluluğu da Ötüken’i mer-

kez yapmışlardır. Avrupa Hun ise Etzelburg’u merkez yap-

mıştır. Bu devletlerin en parlak dönemleri ise şöyledir;

 y Kutluk - Bilge Kağan

 y Asya Hun - Metehan

 y Avrupa Hun - Attillâ

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Türk İslam medeniyetinde her üç bilim insanı da tıp ala-

nında çalışmalar yapmıştır. Farabi, pozitif bilimlerin kurucu-

su olup dünyanın 2. öğretmeni (Muallim-i Sani) olarak ka-

bul edilmiştir. Pozitif bilimlerin bir dalı olan tıp alanında ça-

lışmalar yapmıştır. İbn-i Sina, Batı dünyasında Avicenna ola-

rak kabul görmüş tıp alanındaki çalışmaları ile ün kazanmış 

İslam bilim insanıdır. Mikrop ve küçük kan dolaşımını bul-

muştur. Hacı Paşa ise Anadolu Selçuklu Dönemi’nde tıp ala-

nındaki çalışmaları ile ünlü en önemli bilim insanıdır. Kendisi 

Anadolu’nun İbn-i Sina’sı olarak kabul görmüştür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

3. Büyük Selçuklularda Vezir Nizamülmülk tarafından Bağ-

dat merkezli açılan Nizamiye Medreseleri dönemin ilk üni-

versitesi olma özelliğine sahiptir. Bu okulun açılmasında 

Abbasîlere ait Bağdat’daki Beytül Hikme adlı eğitim kurumu-

nun da katkısı olmuştur. Darül Hikme, Fatımilere ait okuldur. 

Nizamiye Medreseleri bu okulun faaliyetlerine karşı kurul-

muştur. Semerkand Medresesi, Karahanlılara aittir. Nişabur 

Medresesi, Büyük Selçuklu’nun açtığı ilk medresedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



4. Memlûk Devleti (1250 - 1517), Altın Orda Devleti (1242 - 

1502), İlhanlı Devleti (1256 - 1335), Doğu Roma (Bizans) İm-

paratorluğu (395 - 1453) parantez içerisinde verilen tarihler 

arasında varlıklarını sürdürmüştür. Harzemşah Devleti (1077 

- 1231) ise XIV. Yüzyıl devletlerinden olmadığı için Osmanlı 

Devleti ile çağdaş olamaz.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Osmanlı Devleti’nde Hicaz Böl-gesi’ne gönderilen hedi-

ye birlikleri Surre Alayı’dır. Cebeci, Kapıkulu Orduları’ndandır. 

Silah yapım ve bakımından sorumludur. Hamidiye Alayları, 

II. Abdülhamit Dönemi’nde doğudaki isyanlara ve isyancılara 

karşı görev yapmıştır. Akıncılar, sınır bölgelerinde yaşayan 

ve düşmana ilk saldırıyı yapan öncü kuvvetlerdendir. Cebe-

lü, Anadolu’da ücretsiz atlı birliklerdir. Diğer adı tımarlı sipa-

hidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

6. Osmanlı Devleti’nde İskân politikası ile Anadolu’daki 

gayrimüslimler değil Türkmenler Balkanlara yerleştirilmiş-

tir. Diğer eşleştirmeler ise doğru olarak verilmiştir. I. Kosova 

Savaşı’nda ilk top gülleleri kullanılmıştır. Buçuktepe İsyanı, 

ilk yeniçeri isyanıdır. Pençik Sistemi, savaş esirlerinin 1/5’nin 

asker yapılmasıdır. Turnadağ Savaşı ile Dulkadiroğulları yı-

kılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. Osmanlı Devleti’nde Sabuncuoğlu Şerafettin “Mücer-

rebname” adlı eseri ile ilaç biliminin (Farmakoloji) kurucusu-

dur. Ayrıca Cerrahiyetül Haniye ve Cerrahname adlı eserleri 

ile de tıp alanında çalışmalarda bulunmuştur. Evliya Çelebi, 

“Seyahatname”adlı  gezi eseri ile ünlü Osmanlı düşünürüdür. 

Katip Çelebi, Cihannüma ve Keşfizünûn adlı eserleriyle ünlü 

Osmanlı düşünürüdür. Ali Kuşçu, Timur İmparatorluğu’ndaki 

Uluğ Bey’in öğrencisidir. Fatih Dönemi’nde Akkoyunlu hiz-

metine girmiştir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin İlk matematik öğ-

retmeni olarak kabul edilmiştir. Davud-u Kayseri, Orhan Bey 

Dönemi’nde açılan İznik Medresesi’ndeki ilk müderristir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Fiskalizm, hazine gelirlerinin sürekli yüksek tutulmasını 

amaçlayan politikadır. Hazine gelirlerinin en yüksek seviyeye 

ulaşması Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde gerçekleşmiştir.



Monometalizm, devletin yasal parasının tek tip madene dayan-

dırılmasıdır.

Merkantalizm, Coğrafi Keşifler’den sonra altın ve gümüş ma-

denlerinin devletin güç unsuru hâline gelmesidir.

Provizyonizm, diğer adıyla iaşecilik ticari malların bol ve ucuz 

olmasını öngören politikadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

9. Metruk, toprakları halk yararına terkedilen bağ, bahçe, 

mesire alanları gibi topraklardır. Verimsiz, boş arazilere ise 

mevat toprakları adı verilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

10. Avrupa’da Kavimler Göçü (375) sonrasından Coğra-

fi Keşifler’e kadar temel güç kaynağı toprak olmuştur Coğ-

rafi Keşifler’den sonra altın ve gümüş değer kazanıp gücün 

kaynağı hâline gelmiştir. Bu durum Merkantalizm’e neden ol-

muştur. Aynı zamanda Coğrafi Keşifler İpek ve Baharat yolla-

rının güç kaybetmesine neden olmuştur. Atölye ve el tezgah-

larının önem kaybetmesi ise 19. Yüzyılda Sanayi İnkılabı ile 

birlikte seri üretime geçilmesi sonrasında olmuştur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

11. Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkisini sınırlayan ilk 

belge Sened-i İttifak’tır. Bu belge ayanlar ile yapılan bir söz-

leşme olduğu için ferman niteliğine sahip değildir. İlk kez bir 

ferman ile padişahın (mutlak monarşi) yetkilerini sınırlandı-

ran belge 1839’daki Tanzimat Fermanı’dır. Islahat Fermanı 

(1856) ve Kanunuesasi (1876) de padişah yetkilerini sınırlan-

dıran belgelerdendir. Kanunname-i Ali Osman (Fatih Kanun-

namesi) padişah yetkilerine sınırlama getirmemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

12. Abdülaziz, Tanzimat Dönemi’nin 2. padişahıdır. 1861 - 

1876 yılları arasında tahtta kalmıştır. Mecelle bu dönemde 

hazırlanmaya başlamıştır. İstibdat Dönemi’nde yürülüğe gi-

recektir. Hilal-i Ahmer 1868’de açılmıştır ve Kızılay’ın temeli-

dir. Darüleytam ise 1914 yılında açılan yetim, öksüz, kimse-

siz ve göçmenlere yardım kuruluşudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

13. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu’daki 

ilk işgal Çukurova - Dörtyol civarıdır. Fransızların bu işgaline 



ilk kurşun atan ise Mehmet Çavuş’tur. Hasan Tahsin (Osman 

Nevres) ise İzmir işgalinden sonra ilk kurşun atan kişidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. İngiliz Muhipleri (sevenleri) Cemiyeti Rahip Frew ve Sait 

Molla tarafından İstanbul’da kurulmuştur. İngiltere mandası ile 

Osmanlı Devleti’nin kurtarıcılığını savunmuştur. Hürriyet ve İti-

laf Fırkası da İngiliz mandasını savunmuştur. Wilson Prensip-

leri (Amerikan Muhipleri) Cemiyeti, ABD mandasını savun-

muştur. Nigahban Cemiyeti, emekli Osmanlı subayları tarafın-

dan kurulmuştur. Kordos Cemiyeti, Yunanlara ait cemiyettir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

15. Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa Hükûmeti 

istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa Hükûmeti kurulmuştur. 

21 Ekim 1919 da gerçekleştirilen Amasya protokolü ile Tem-

sil Kurulu’nun varlığını tanıyan ilk İstanbul hükûmeti Ali Rıza 

Paşa Hükûmeti olmuştur. Toplantıya Ali Rıza Paşa Hükûmeti 

adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katılmıştır 

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

16. Erzurum Kongresi’nin toplanmasına katkı sağlayan ce-

miyetler Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u ve Vilayât-ı Şarkiye 

Müdafaa-i Hukuk-u Cemiyetleri’dir. İstikbal gazetesi Trabzon 

Muhafaza-i Hukuk-u Cemiyeti’nin yayın organıdır. Hadisat, 

Le Pays ve Albayrak gazeteleri Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-i 

Hukuk-u Cemiyeti’nin yayın organlarıdır. İrade-i Milliye gaze-

tesi ise Sivas Kongresi ile çıkarılan ulusal yayın organıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Millî Mücadele Dönemi’ndeki belgelerin

I. Komutanlar toplantısı (16 Kasım 1919)

II. Gediz Taarruzu (24 Ekim 1920)

III. Balıkesir Kongresi (26 - 30 Temmuz 1919)

IV. Misakımillî Kararları (28 Ocak 1920)

kronojik sıralaması III - I - IV - II dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

18. Türkiye’nin ilk Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’dir. (1920 

- 1922) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk Dışişleri Bakanı ise İsmet 

İnönü’dür. (1922 - 1924) Şükrü Kaya 1924 - 1925 yıllarında 

Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Ali Fuat Paşa ise Dı-

şişleri Bakanı olmamıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



19. Duatepe, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Sakar-

ya Meydan Mu-harebesi’nde düşman işgalinden kurtarılan 

ilk tepedir. Duatepe günümüzde savaşın yapıldığı Ankara - 

Polatlı’dadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

20. I. TBMM, İstanbul Hükûmeti’nin Nasihat Heyeti’ne karşı 

İrşat Heyeti’ni kurmuştur. İrşat Heyeti’nde Rıfat Börekçi, Yu-

nus Nadi ve Mehmet Akif Ersoy görev almıştır.

 y Heyet-i Temsiliye, başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın 

yaptığı ve TBMM’nin açıldığı tarihe kadar faal olan ör-

güttür.

 y Felah-ı Vatan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde baş-

kanlığını Rauf Paşa’nın yaptığı gruptur.

 y Halk Zümresi, I. TBMM Döne-mi’nde oluşturulan gruplar-

dandır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Atatürk Dönemi’nde İstiklal Madalyası alan ilk yer 

İnebolu’dur (1924). İnebolu Limanı Millî Mücadele’nin en 

önemli limanı olmuştur. İnebolu Kastamonu (Ilgaz) - Çankı-

rı - Ankara arasındaki yola İstiklal Yolu adı verilmiştir.

 y Maraş, Atatürk Dönemi’nde İstiklal Madalyası alan ilk şe-

hirdir (1925).

 y Antep, 2008’de İstiklal Ma-dalya’sı almıştır.

 y Urfa, 2016’da İstiklal madalyası alan son şehir olmuştur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

22. Adnan Menderes (1899 - 1961) ilk kez siyasete Serbest 

Cumhuriyet Fırkası ile başlamıştır. Bu partinin 1930’da Aydın 

İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

23. 1927 yılında kabul edilen Teşvik-i Sanayi Kanunu ile li-

beral ekonomi politikası savunulmuştur. Bu kanun İngiltere 

model alınarak hazırlanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

24. Tarım alanında yapılan yeniliklere baktığımızda köylü 

üzerindeki ağırlıklar kaldırılmaya çalışılmış, üretimde sürek-

lilik sağlanmaya çalışılmış ve en önemlisi modern tarıma yö-



nelik adımlar atılmıştır. Fakat tarımda makineleşmenin art-

masıyla insan gücüne olan ihtiyaç artmamıştır, azalmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

25. Gizli Antlaşmalar içerisinde Orta Doğu’da Yahudilere 

devlet sözü veren belge İngiltere önderliğinde ortaya konu-

lan Balfour Deklarasyonu’dur (1917). II. Dünya Savaşı’ndan 

sonra 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti kurulmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

26. Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin katıldığı uluslarası bel-

geler;

 y Cenevre Silahsızlanma Sözleşmesi (1928)

 y Briand - Kellog (Paris) Paktı (1929)

 y Litvinov Protokolü (1929)

 y Milletler Cemiyeti (1932)

 y Nyon Konferansı (1937)

Locarno Antlaşması’na (1925) Türkiye dâhil olmamıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

27. Demokrat Parti Dönemi (1950 - 1960) gelişmelerinden;

 y U - 2 Olayı (1960)

 y CENTO (1959)

 y Kore Savaşı (1950 - 1953)

 y 6 - 7 Eylül Olayları (1955)

Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) ise Bülent Ecevit Dönemi geliş-

melerindendir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

28. Ankara’nın Ekvator’a uzaklığından enlem derecesi bulu-

nabilir. Çünkü her paralel arası her yerde 111 km’dir.
4440
111  = 40. paralelde yer alır. Bu alan ılıman iklim kuşağında 

yer alır. Aynı zamanda Başlangıç meridyeni ile 132 dakika 

zaman farkının olması 33. meridyende olduğunu gösterir. 

Ancak bu verilenlerden bitki örtüsü ve Başlangıç Meridyeni 

ile olan uzaklığı hakkında fikir edinilemez.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



29. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü olan kızılçam orman-

larının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle oluşan bodur 

ağaç topluluğuna maki denir. Zeytin bir maki türüdür.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

30. I numaralı alanda yani Tuz Gölü çevresinde göçe kurak-

lık, II numaralı alanda yani Doğu Karadeniz’de göçe heyelan 

ve III nolu alanda yani İzmit’te göçe deprem tehlikesi neden 

olmaktadır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

31. Yıllık sıcaklık farkları bir yerin karasallık derecesini belir-

ler. Nemin az olduğu denize kapalı ve yüksek yerlerde sıcak-

lık farkları fazla olurken; kıyılarda nemlilik fazla olduğundan 

sıcaklık farkları az olur.Verilen alanlardan I nolu alan Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alır, karasallık derecesi fazladır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32. Bir limanın gelişebilmesi için hinterlantının yani limanı 

besleyen art bölgesinin gelişmiş olması gerekir. Verilen ille-

re baktığımızda Antalya, Muğla, Trabzon ve Çanakkkale’nin 

yer şekilleri engebeli olduğu için bu illerin hinterlandı dardır. 

Samsun’un iç kesimlerle olan bağlantısı daha kolaydır. Bu 

nedenle Samsun Karadeniz’in en büyük limanıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

33. Kimya, gübre ve lastik sanayisinin ham maddesi açısın-

dan ülkemiz dışa bağımlıdır. Mobilya sanayisinin ham madd-

desi açısından yine çok zengin sayılmayız. Ancak çimento 

sanayisinin ham maddesi topraktır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

34. Yerleşmeler, idari yapısı, nüfus miktarı, iş bölümünün 

belirginleşip belirginleşmemesi ve çalışan nüfusun sektörle-

re göre dağılımına bağlı olarak kırsal ve kentsel yerleşmeler 

olarak ikiye ayrılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35. Volkanik arazilerde akarsuların, sel sularının ve az da 

olsa rüzgârların tüflü araziyi aşındırmasıyla oluşan yer şekil-

lerine peri bacası denir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



36. Ülkemizde sanayi kuruluşlarının dağılışına baktığımız-

da genelde ham madeye yakın alanlara kuruldukları görülür. 

Bunda maliyeti düşürmek ve bozulma tehlikesi olan ham ma-

delerin bozulmasını engellemek etkili olmuştur. Yağ ve yünlü 

dokuma sanayi ülkemizde daha çok küçükbaş hayvancılığın 

bulunduğu alanlarda gelişme göstermiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

37.

 y I numaralı alanda İskenderun demir-çelik,

 y II numaralı alanda Ereğli demir-çelik,

 y III numaralı alanda Kırıkkale demir-çelik,

 y IV numaralı alanda İzmir demir-çelik sanayi yer alır. V 

numaralı alan olan Çanakkale’de ağır sanayi tesisi (me-

talürji) yer almaz.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

38.

 y Küre’de çıkarılan bakır Sam-sun’da işlenir.

 y Fethiye’de çıkarılan krom Antal-ya’da işlenir.

 y Divriği’de çıkarılan demir Kara-bük’te işlenir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39. Deniz ve yayla turizmi yazın, akarsu turizmi daha çok ilk-

baharda, kayak turizmi ise kışın yapılır. Ancak kaplıca turizmi 

yılın tüm döneminde yapılır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

40. I numaralı alan olan Bafra deltası kıta sahanlığı geniş 

olduğu için oluşmuştur. II numaralı alan olan Kapıdağ yarı-

madası bir tombolodur. III numaralı alan olan İstanbul Boğa-

zı eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşmuş ria 

kıyı tipidir. IV numaralı alan olan Kıyı Ege’de dağlar kıyıya dik 

olarak uzanır. V numaralı alan ile ilgili bir bilgi verilmemiştir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

41. “Mavi Tünel Projesi” ile Göksu Irmağı’nın Akdeniz’e dö-

külen kollarından bazıları ile Konya Ovası’nın sulanması he-

deflenmektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



42. Ülkemizde ulusal gelirin yıllar itibarıyla artmasına rağ-

men, nüfus artış hızının hâlen yüksek olması nedeniyle kişi 

başına düşen gelir yeterli düzeyde değildir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

43. Dağlık alanlarda tarım arazileri yetersiz olduğundan fiz-

yolojik nüfus yoğunluğu fazla çıkar. Böyle alanlarda aritme-

tik nüfus yoğunluğu ile fizyolojik nüfus yoğunluğu arasında-

ki fark fazla olur. Verilen iller içinde yer şekilleri en engebeli 

olan Trabzon’dur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

44. Bir bitki ne kadar geniş alanda yetişebiliyorsa o ülkenin 

iklim koşullarına o kadar iyi uyum sağlamış olduğu söylenir. 

Ülkemizde, Erzurum - Kars Yöresi ile Karadeniz’in kıyı kesi-

mi dışındaki alanlarda yazlar kurak geçer. Bu nedenle I nu-

maralı bitki ülkemizde en geniş yetişme ortamı bulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45. Çatalhöyük Konya’da, Kültepe Kayseri’de, Alişar 

Yozgat’ta, Gordion Ankara’da yer alır. Kralkaya Mezarları ise 

Amasya’da yani Karadeniz Bölgesi’nde yer alır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

46. Borçlar Hukuku’na hâkim olan ilkeler;

 y İrade özerkliği ilkesi

 y Sözleşme serbestisi

 y Şekil serbestisi

 y Eşitlik

 y Nispilik

 y Dürüstlük

 y İvazlık (karşılıklılık)

 y Kusurlu sorumluluk

 y Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi

 y Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi

İyiniyet (sübjektif) ilkesi Borçlar Hukuku’na hâkim olan ilke-

lerden biri değildir. Hakların kazanılmasında geçerli olan bir 

ilkedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



47. Kişilerin kendi iradeleriyle bilerek ve isteyerek yaptıkları 

hareketlerin sonuç doğurmasına hukuki fiil denir.

Kişilerin iradeleri dışında gerçekleşen olaylara hukuki olay, 

kişilerin irade açıklaması veya irade beyanında bulunmaları-

na ise hukuki işlem denir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

48. Medeni Hukuk;  Kişiler, Aile, Eşya ve Miras Hukuku gibi 

alt dallardan oluşur. Dernekler Kişiler Hukuku’nun konusu 

iken evlenme ise Aile Hukuku’nun konusudur. Kıymetli Evrak 

Hukuku, Ticaret Hukuku’nun alt dallarından biri olduğu için 

kıymetli evrak Ticaret Hukuku içerisinde düzenlenmiştir.

Doğru yanıt “B”seçeneğidir.

49. 1982 Anayasası’nda koruma altına alınan İnkılap Ka-

nunları;

 y Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceği Hakkındaki Kanun

 y Beynelmilel Erkam’ın Kabulü Hakkındaki Kanun

 y Efendi, Bey, Paşa gibi Lakapların ve Unvanların Kaldırıl-

dığına dair Kanun

 y Şapka Kanunu

 y Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kaldırılması Hakkındaki Ka-

nun

 y Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 y Türk harflerinin kabulü

 y Türk Medeni Kanunu

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. Milletvekilliğinin TBMM kararıyla düştüğü, milletvekilliğin-

den istifa, 1 ayda izinsiz özürsüz 5 gün devamsızlık yapmak 

ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan işlerde ısrar etmek durum-

larında Anayasa Mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. 

Anayasa Mahkemesi bu itirazı 15 gün içerisinde karara bağlar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

51. Millî Güvenlik Kurulunun başkanı Cumhurbaşkanıdır. 

Cumhur-başkanı’nın Millî Güvenlik Kurulu toplantısına katıla-

maması durumunda Millî Güvenlik Kuruluna Başbakan baş-

kanlık yapar.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



52. Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen halkoylaması sonucu 

Anayasa Mahkemesinin yapısında önemli değişikliklere gidil-

miştir. Bu değişikliklere göre;

 y Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşmaktadır. 

 y Mahkeme üyelerinin 12sini cumhurbaşkanı, 3’ünü TBMM 

Genel Kurulu seçer.

 y Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıllığına seçilirler.

 y Görev süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkün 

değildir.

 y Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

 y Anayasa Mahkemesi 2 bölüm ve Genel Kurul halinde ça-

lışır.

 y Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Mahkeme Başkanı 

veya başkanın belirleyeceği başkan vekili başkanlığında 

en az 10 üye ile toplanır.

 y Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla, Kara, Hava, 

Deniz Kuvvetleri Komutanlarını yargılar. Jandarma Ge-

nel Komutanı Yüce Divanda yargılanacak kişiler arasın-

dan çıkarılmıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

53. Devlet memurları bulundukları yere atanmışlarsa tebligat-

tan bir sonraki gün, bulundukları yerden başka bir yere atan-

mışlarsa 15 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar.

Bu süreler içerisinde göreve başlamayan kişiler 1 yıl süreyle 

devlet memuru olamazlar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

54. İstimval olağanüstü durumlarda özel mülkiyette bulunan 

taşınır malların devlet mülkiyetine geçirilmesini sağlayan bir 

mal edinme yöntemidir. Diğer şartların sağlanması halinde 

taşınmaz mallar kamulaştırmanın, özel teşebbüsler ise dev-

letleştirmenin konusunu oluşturur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

55. 48 ülkenin katılımıyla iki yılda bir yapılan Avrupa Gençlik 

Kış Olimpiyatlarına bu sene Erzurum ilimiz ev sahipliği yap-

mıştır. Müsabakalar 12 - 17 Şubat arasında gerçekleşmiştir.

Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatları ise 22 Temmuz 2017’de 

Macaristan’ın Györ kentinde gerçekleştirilecektir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



56. Güneş Sistemi’nin varlığı 1919 yılında kabul edilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57. İlk ekolojik stadyumumuz olan 4 Eylül Stadyumu Sivas 

ilimizdedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

58. Avrupa Parlamentosu’nun önceki başkanı Martin 

Schulz’dur. Ocak ayında yapılan seçimle yeni Avrupa Parla-

mentosu başkanı İtalyan Antonio Tajani olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

59. FIFA Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke Brezilya’dır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. ABD Başkanı Donald Trump “Yasa dışı göçleri önlemek 

ve sınır güvenliğini artırmak” amacıyla Meksika sınırına du-

var örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


