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GENEL YETENEK
1. Altı çizili söz grubunda rüzgâr, eseri; dalga boyu ise ese-

rin etki gücünü temsil eder.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

2. Bu tip soruların çözümünde cümlenin dil bilgisi açısın-

dan eksiği de dikkate alınmalıdır. “Ansızın hissedecek ka-

dar” sözüne “neyi?” sorusu sorulduğunda bir eksiklik meyda-

na gelmektedir. Cümleyi hem anlam hem dil bilgisi açısından 

tamamlayan seçenek C’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

3. Öncülde hatıraların zaman içinde hayallere bürünerek 

belirsizleştiğinden ve güzelleştiğinden bahsedilmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

4. I. cümlede yazar özür dileme nedeni olarak, onları hak 

ettikleri şekilde anlatamamasını göstermiştir. II. cümlede “ya-

kınlık sınırlarına girmemek şartıyla (üzere) ifadesi koşul bil-

dirir. III. cümlede kadar edatıyla karşılaştırma yapmıştır. V. 

cümlede “-dıkça” eki eylemin zamana yayılacağını ifade etti-

ğinden aşamalı durum bildirir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



5. I. cümlede konu, çevre kişileri yönünden zengin ifadesi 

olumlu; aynı dünya görüşüne bağlayan bir yeknesanlık ifade-

si olumsuz değerlendirmedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

6. A seçeneğinde “hikâye yazmak için yaşayan”, B seçe-

neğinde “en başarılı”, D seçeneğinde “tercüme kokmaktadır.” 

öznel ifadeler olduğundan kanıtlanamaz. Yine C seçeneği de 

kişisel görüş bildirmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. I. cümlede bir tespit ortaya konduğundan saptama yapıl-

mıştır. II. cümlede yeterlik eylemi ihtimal anlamı katmıştır. III. 

cümlede “ağzınız yarı açık dinlersiniz.” ifadesi hayret bildir-

mektedir. 

IV. cümle şart değil istek bildirmektedir.

V. cümlede kim bilir sözü tahmin bildirmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

8. Öncülde olayı göremeyenlerin tasvirden hoşlanmadı-

ğı ve tasvirlere dikkat etmeyenler için ise olayın yavanlaştığı 

üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. I. cümlede daha sözcüğü ile karşılaştırma yapılmıştır. II. 

cümlede bir tespit ortaya konduğu için saptama vardır.

III. cümlede bağlarının güçlü olduğu sonucu, ailelerin biribiri-

ni suçlamaması gözlemine dayandırıldığı için bir çıkarımdır. 

IV. cümlede bir daha kavga etmemeleri amacıyla anlamı var-

dır. V. cümlede ise neden değil şart anlamı vardır. Komşula-

rın çaylarını rahat rahat içmelerinin şartı ev işlerinin erken-

den bitirilmesidir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

10. Öncülde insanın çevresiyle birlikte tasvir edilmeden tam 

olarak anlatılmayacağı üzerinde durulmuştur. “E” seçeneğin-

de ortama bağlı olarak insanı anlatmanın bireysel özellikle-

ri asgariye indireceği düşüncesi bu cümleyi anlam yönünden 

desteklemez.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



11. Cümlede deniz ve ahşap kurtları sözcükleri özne olduk-

larından virgülle ayrılır, virgülle ayrılmış sıralı cümleleri birbi-

rinden ayırmak için “kaldırır” yükleminden sonra noktalı virgül 

kullanılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

12. A seçeneğinde yan yana ikileme olduğundan ayrı yazı-

lır. C seçeneğinde edebiyat sözcüğü bir dönemi ifade etme-

diğinden küçük yazılır. D seçeneğinde ünlü düşmesi ya da 

ünsüz türemesi olmadığından terk etmek ayrı yazılır. E seçe-

neğinde sözcük egzoz diye yazılır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Öncül; özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmaktadır. 

B seçeneği ögelerinin sıralanışı açısından bu cümleyle öz-

deştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

14. C seçeneğinde “çiçeklerden bazıları” belirtili ad tamla-

masıdır. “Bazıları” sözcüğü zamir olup tamlanan göreviyle 

kullanılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

15. A, C, D ve E seçeneklerinde ikileme zarf, B seçeneğin-

de ad göreviyle kullanılmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

16. Kökün yapım eki almış şekline gövde denir. Bu durum-

da sözcüğün iki yapım eki alması gerekir. Anlaşılır sözcüğü  

şeklinde iki yapım eki almıştır.
 anla – ş – ıl – ır

yapım

eki

yapım

eki

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. Parçanın bütününde insanı tanımak için oyun oynama-

nın gerekliliği ve bunun ilerleyen yıllarda sadece sahnede ya-

pabileceği üzerinde durulmuştur. III. cümlede, “oyunun sizi 

oynamasına izin vermelisiniz.” ifadesi bütünde anlatılanla 

uyuşmamaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



18. En genel yargı olan III. cümle birinci sırada yer alır. “bu 

durak” ifadesinden yola çıkarak V. cümlenin ikinci sırada ol-

duğu söylenebilir. I. cümle ilk iki cümleyi anlam yönünden ta-

mamlamaktadır. Sıralama III - V - I - II - IV şeklinde sıralandı-

ğında baştan üçüncü I. cümle olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

19. Parçada şairin yeni temalar bulması hayret duygusuna 

bağlanmış, yine bu hayret duygusunun mevcuttan yeni şey-

ler görmeyi sağladığı belirtilmiştir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

20. Parçada şeklin dikkate alınmadığında, söylenilmek iste-

nende de sapmalar olabileceği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. Parçada ancak kültürce hazırlıklı bulunanların ve yeter-

li sayıda kitap okuyanların eleştiri yapabilecekleri ve  ülkede 

böyle bir ortamın henüz olmadığı üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. Parçada “orkide ailesinden olan” ifadesinden II’ye, “sahle-

be aromasını yumrularının sertliği veriyor”, ifadesinden III’e ula-

şılabilir. Doğada yabani ortamda yetiştirildiğinden I’e, süt ve ay-

rana aroma kattığından bahsedilmediğinden IV’e ulaşılamaz

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

23. Parçada yazarın, kahramanların duyguları ve bakışla-

rıyla hareket etmesinin onu nesnelliğe yaklaştırdığı üzerinde 

durulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

24. Parçanın bütününde dış dünyanın insanı, insanın da dış 

dünyayı etkilediği üzerinde durulmuştur. 

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

25. Parçada “... dekor ne ise dış çevre  tasviri  de odur. İfa-

desinden A seçeneğini, “çevrenin olduğu gibi değil, yalnız tel-

kin edici unsurlara indirilerek verilmesi” ifadesinden B seçe-

neğine, “bunlarında ruh halleriyle birlikte verilmesi” ifadesin-

den C seçeneğine “tasvir edilen şeylerin onların hayatında 

oynayacağı rolü önceden anlayamadığımız için bizi ilgilen-

dirmez.” ifadesinden E seçeneğine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



26.Tiyatroda dekor, romanda tasvir ortak yönden karşılaştı-

rılmıştır. “Ruh hallerini aydınlatmak”, “dikkati dağıtmak”,  “tel-

kin edici unsurlara indirgenerek verilmesi” ifadeleriyle somut-

laştırma yapılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

27 - 30. sorular aşağıdaki bilgilere göre çözülmüştür.

P S Ç P C C

Aydın C A B

Bilal B C C

Cemil A B A B

Doğuş A B C

Doğuş cuma günü C kapısındaysa cumartesi günü izinlidir. 

Ayrıca pazartesi A kapısındaysa salı günü B kapısında ol-

malıdır. 

Aydın salı günü izinliyse pazartesi günü C kapısında olmalı-

dır. Cuma günü Bilal izinli, Cemil B kapısında, Doğuş C kapı-

sında olduğundan Aydın A kapısında olmalıdır. Bu durumda 

cumartesi günü B kapısında olmalıdır.

Salı günü Aydın izinli, Cemil A kapısında, Doğuş B kapısın-

da olduğundan Bilal C kapısında olmalıdır. Bu durumda çar-

şamba izinli olmalıdır. Herkes pazar günü dışında bir gün izin 

kullanmışsa Cemil pazartesi izinli olmalıdır. Çünkü cumarte-

si günü Doğuş izinli olduğundan Cemil cumartesi günü izin-

li olamaz. Bu durumda Bilal pazartesi günü B kapısında ol-

malıdır.

27. Tabloya göre, Bilal’in çarşamba günü izinli olduğu kesin-

likle doğrudur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

28. Tabloya göre; pazartesi, salı ve cuma günleri hangi ka-

pıda kimin görev aldığı kesinlikle bellidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Çarşamba günü Bilal ve cumartesi günü Doğuş izinlidir. 

Verilen günler içinde Aydın’ın izinli olabileceği tek gün per-

şembe günüdür.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



30. Doğuş iki gün izin kullanmışsa perşembe günü izinli ol-

malıdır. Çünkü salı B kapısında olduğundan çarşamba günü 

izinli olamaz. Bu durumda Aydın perşembe günü B kapısın-

da olmalıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

31.

AB = (n + 2).(A + B)
BA = 2n.(A + B)

11 (A B) (3n 2) . (A B)

9 3n

3 n

+ = + +

=

= olmalıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

32.

a
4a b

4
a
b

0 <
a
b
< 1

3 < 4
a
b
< 4

3
10

olabilir.

-
= -

-

.

.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

33.

5
1
. 0,4 0,3 :

60
1

5
1
. 0,1 .60

5
1
.
10
1
.60

5
1
. 60

5
6

bulunur.

0

= -

=

=

=

=

^

^ h

h;

;

; E

E

E

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



34.
K n ve L n 2
2 2 2 2

2 2

= = +
L K (n 2) n- = + -

4n 4 476= + =
4n 472

n 118
= =
=

n 4n 4 n= + + -

L n 2 120olur.= + =

alınırsa

Rakamları toplamı ise 3 olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

35.

12! 1 !
12! 12! 11!

1
11! .

(12 1).11!. 12 1 .11!
13.11.11!.11!

2

2 2

2

-
-

= -
= + -
=

^

^ ^

^

^

h

h

h

h

h

şeklinde açılırsa
bu çarpımın içinde 23 sayısı olmadığı görülür.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

36.

2 .2 .2 2 2
6 x 12
x 2

x 2 x 3 x 6 x 12= =
=
=

x = 4’tür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

37.

x . y 0 y4 =
+ -

(1
5 6

x – y < 0 ise x < y olacağından y’den daha küçük olan x’de 

negatif olur.
x . y . z 0
- -

1

1 2 3444 444
+

x.y pozitif olduğundan z negatif olmalıdır.

Sırasıyla –, –, – olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



38.
Parantez içindeki sayıları birer artırıp oluşan toplamı ilk top-

lamdan çıkarırsak artış miktarını bulmuş oluruz.

3
........ x

x 3 x 1

4 5 ........ x 1
2 3 4

x 1 2 480
x 1 2 x 1 2 480

x 3 x 1 480
24.20

x 21

2 2 2

2 2 2 2

2

2 2
+ + +

+ - =

+ + + +

+ - =
+ + + - =

+ - =

=

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^

^h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

39.

3a
a

3a 5 a 3a
a
3a

a
5 a

3a 3 a 5
3 a a 5

21 5
61 bulunur.

7

- + = -

= -
= -

=
=

-

-
-

-

^ h
>

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

40.

2 y 5

2 y 5

2 .2 y 5 . y 5

2 y 25

1 y 25

y 26 bulunur.

x

x

x x

0 2

2

2

= +

= -

= + -

= -

= -

=

-

- ^ ^h h

4 Taraf tarafa çarpalım.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41.

3
a b c 4 ise , a b c 12 olur.

3
a.b a.c b.c 7 ise

a.b a.c b.c 21 olur.

a b c a b c 2 ab ac bc

144 a b c 42

102 a b c bulunur.

12

2 2 2 2

21
2 2 2

2 2 2

+ + = + + =

+ + =

+ + =

+ + = + + + + +

= + + +

= + +

^ ^h h
1 2 344 44 1 2 3444 444

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



42. XYY sayısı 4 ile tam bölünüyorsa son iki basamağında-

ki sayı 4’ün katı olmalıdır.

X00       X44       X88  şeklinde olabilir.

9 ile tam bölünecek ise rakamları toplamı 9’un katı olmalıdır.

900       144        288 olur.

X + Y nin en büyük değeri sorulduğu için

X + Y = 2 + 8 = 10 olur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

43.
12’li gül 10’lu gül

Adet 3x x

Satış Fiyatı (TL) 20 25

3x.20 x.25 340
85x 340
x 4 olur.

12'li 3.4 12demet 144 gül
10'lu 4 demet 40 gül

184 gül

+ =
=
=
= =

= +
satılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

44. 88 sayısının kendisi hariç pozitif tam bölenleri toplamı

44 + 22 + 11 + 8 + 4 + 2 + 1 = 92 olur.

92 > 88 olduğundan 88 sayısı verimli sayıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

45.

Elif

y - 2x = 2x - x,

yaşları toplamı 35 ise

Nida = 2x = 7.2 = 14 yaşındadır.

5x = 35
x = 7’dir.

  y + 2x = 35

3x + 2x = 35

y = 3x olmalıdır.

y 2x
yaş farkı değişmez.

2x x

Nida

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



46. Manavın elinde 100 tane limon olsun

%40’ı → 40 tane olduğundan

40.100
25 10=  tane kârı olur.

%30’u → 30 tane olduğundan

30.100
20 6=  tane kârı olur.

Geriye kalan 30 taneyi %10 zararla satarsa

30.100
10 3=  tane zarar olur.

Toplam kâr 10 + 6 - 3 = 13 tanedir.

Limon sayısı 100 tane alındığı için

%13 karı olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47.
Maliyet

İşçi ücreti

İşçi ücretlerine %125 zam 

yapılırsa

90x + 60x = 150x yeni maliyettir.

150x.a = 100 . 90x

%60 işçi ücretleri oluşturur.

a = 60 olur.

150x’de
100’de

D.O

90x
a

40x + 40x 125
100

= 90x olur.

Diğer maliyet

100x

40x 60x

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

48.
Başlangıçta x litre olsun

%30
- =

x 50 x - 50
%40%0

30.x 0.50 40.(x 50)
30.x 40x 2000
10x 2000
x 200litre

- = -
= -
=
= olmalıdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



49.
Her iki torbadan da birer kağıt alınacağından

1
5 . 1

5 25 tane=c cm m  farklı durum oluşur.

Toplamlarının tek olması için

1.Torba 2.Torba
Tek Çift

veya
Çift Tek olmalıdır.

1. torbadan tek, 2. torbadan çift seçilmesi

1
3

1
3 . 9 durumundaolur.=c cm m

1. torbadan çift, 2. torbadan tek seçilmesi

1 1
22 . 4 durumundaolur.=c cm m

İstenilen durumun gerçekleşme olasılığı

25
9 4

25
13 dir.+ =

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

50.
21 = 2 (mod 7) 31 = 3 (mod 7)

22 = 4 (mod 7) 32 = 2 (mod 7)

23 = 1 (mod 7) 33 = 6 (mod 7)

 x = 3 34 = 4 (mod 7)

 y = 4

x + y toplamı en az    x + y = 3 + 4 = 7 olabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51.

f x 1
x 1

3 x 1
4 x 1

+
- =

-
+c

^

^
m

h

h  şeklinde yazalım.

x 1
x 1 a

f(a) 3
4 . a
1 olur.

+
- =

=

alınırsa

f t
k

3
4 .

t
k
1

3k
4t olur.

=

=

c m

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



52.
A işçisi

4 saatte 100 metre

1 saatte 25 metre

B işçisi

5 saatte 100 metre

1 saatte 20 metre

A ve B işçisi birlikte 1 saatte 25 + 20 = 45 metre duvar örerler.

20 saatte 45.20 = 900 metre duvar örerler.

B işçisinin birim zamanda yaptığı iş 2 kat arttırılırsa saatte 60 

metre duvar örer.

İşin tamamını tek başına 900 ÷ 60 = 15 saatte bitirir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

53. Bir adayın başarısız olması için en az üç üyeden olur 

alamaması gerekir. Kalan iki üyeden olur almışsa ve bu üye-

lerin bütün sorunlarını bilmişse 5 + 5 = 10 tane soru doğru 

yanıtlamış olur. Olur almadığı üç üyenin her birisinin sordu-

ğu sorulardan ikişer tanesini doğru cevaplamışsa 2 + 2 + 2 = 6 

tane soruyu doğru yanıtlamış olur. Toplamda en fazla 16 tane 

soruyu doğru yanıtlamış olabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

54. Başarılı olabilmesi için en az üç komisyon üyesinden 

olur alması gerekir. Bir üyeden olur alması için en az 3 so-

ruyu doğru yanıtlaması gerekiyorsa ve her üyenin sorularına 

farklı sayıda doğru yanıt vermişse 3 + 4 + 5 =12 tane doğru 

yanıt vermiş olmalıdır.

Diğer iki üyeden olur alamadığını düşünelim:

Üyelerden birisine hiç doğru yanıt vermemiş, diğerine yal-

nız 1 doğru yanıt vermişse 0 + 1 = 1 soruyu doğru yanıtla-

mış olur.

Toplamda en az 12 +1 = 13 soruyu doğru yanıtlamış olabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



55.
Şekil II’ye göre

360◦ de

100 de

D.O

D.O

Başarılı olan kişi sayısı 400 tür.

90.x = 360.100

20.y = 400.100

x = 400 kişi olur.

y = 2000 kişi sınava giren kişi sayısıdır.

x kişide 

y kişide 

90◦

20 başarılı ise

100 kişi

400 kişi

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56. Şekil 1’e göre sınava giren 360 tane öğrenci olduğu ka-

bul edilirse 60 taneci C okulundadır. Sınava girenlerin %20’si 

başarılıysa 360.100
20 72=  kişi başarılıdır. Bu 72 kişiden C 

okulunda olanlar

360° de

D.O
360.x = 72.75

x = 15 kişidir.

72 de
75°
x kişi

C okulunda 60 öğrenci olduğuna göre
60 da

D.O
60.y = 100.15

y = %25 olur.

100’de

15 kişi

y

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



57.
C okulundan 120 öğrenci katılmışsa şekil I’e göre

60◦ de

D.O
60.x = 360.120

x = 720 öğrenci sınava katılmıştır.

360◦ de
120 öğrenci

x öğrenci

Sınava katılanların %20’si başarılıysa

720.100
20 144=  kişi başarılıdır.

B okulundan başarılı olan öğrenci sayısı şekil II’ye göre 

D.O
360.y = 144.75

x = 30 kişidir.

360◦ de
144 kişide

75◦
y kişi

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

58. D C

β 

β 
α

α
A

15

17

8

8

x7

B

F

E

BFC dik üçgenini oluşturalım.

m ABE
m m

, m EAB
FCB ve CBF olur.

ABE ve BCF
FC 8cm, FB 15cmolur.
EB 8cmise FE 7cmdir.

=
= =
=

= =
= =

b a

b a^

^ ^

^

h

h h

h

\
\ \

\ alınırsa

eş üçgenler olacağından

FCE üçgeninde pisagor teoremi uygulanırsa

x 7 8
x 113 cm bulunur.

2 2 2= +
=

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



59.

A

D

O

F

E Cx

B8

8

45°

45°

45°

45°
G

22,5

OC6 @ doğrusunu çizelim. Çevre açının ölçüsü gördüğü ya-

yın yarısı olduğundan m CB 45 dir.= %^ h
%

 Merkez açının ölçüsü 

gördüğü yaya eşit olduğundan m COB m EOC 45 olur.= = %^ ^h h\ \  

EOC üçgeni 45° - 45° - 90° üçgeni olur. Bu üçgende 90° nin 

karşısındaki kenar 45° nin karşısındaki kenarın 2  katı oldu-

ğundan ve OC OB 8cm= =  olduğundan

x. 2 8

x
2
2

8

x 2
8 2

x 4 2

=

=

=

=

^ h

olmalıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

60.
A noktasının y = 2x+k doğrusuna göre simetriği B noktası ise 

AB nin6 @  orta noktası y = 2x + k doğrusu üzerindedir.

AB nin6 @  orta noktası O 2
1 3, 2

3 5 O( 2,4) olur.- - + = -c m

Bu nokta denklemi sağlayacağından
4 2.( 2) k
4 4 k
k 8

= - +
= - +
= olmalıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR

1. İslamiyet öncesi Türk kültürüne ait olan kavramlar ara-

sında yer alan otağ, taht anlamında değildir. Otağ, İslamiyet 

öncesi Türk Kültüründe çadır anlamına gelmektedir.

İslamiyet öncesi Türk kültüründe, taht için kullanılan kavram 

örgindir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



2. İkta toprakları, devlet görevlileri ve ordu mensuplarına 

maaş karşılığında işletmeleri için verilen arazidir. İkta sahi-

bi bulunduğu bölgenin yönetiminden, güvenliğinden, üretimin 

sürekliliğinden, vergilerin toplanmasından ve atlı asker ye-

tiştirilmesinden sorumluydu. Böylece hazineden para çıkma-

dan düzenli ordu oluşturulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Osmanlı Devleti tahtında 1451 - 1481 yılları arasın-

da oturan II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) zamanında, 

Kanunname-i Ali Osman kanunu hazırlatılmış ve bu kanun-

la kardeş katli yasallaşmıştır. Topkapı Sarayı inşa edilmiş, 

Sahn-ı Seman Medreseleri açılmış ve İstanbul’un fethi için 

Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırılmıştır.

II. Bayezid Dönemi’nde kardeşi Cem Sultan ile arasında taht 

mücadelesi yaşanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde 1538’de Haçlılar Pre-

veze Deniz Zaferiyle Akdeniz’de yenilgiye uğratılmış ve Ak-

deniz bir Türk Gölü hâline gelmiştir.

Yavuz Sultan Selim Dönemi’nde Halifelik makamı Osmanlı-

lara geçmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Kanunname-i Ali Osman’da;

 y kardeş katlinin yasak hâle gelmesi,

 y beylerbeyinin padişah kızıyla evlenmesinin yasaklanma-

sı,

 y devlet memurlarının protokol sıralaması,

 y saltanat merasimi, bayram törenleri, Divanın nasıl topla-

nacağı, arz odasının kurulması gibi konular yer almıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

5. Çiftbozan vergisi, evlenen kızın ailesinden alınan ver-

gi değildir. Çiftbozan vergisi, toprağını belli bir süre ekmeyen 

köylüden alınan vergidir. Osmanlı Devleti’nde evlenen kızın 

ailesinden alınan verginin adı arusanedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Avrupa’dan askerî uzmanların getirilmesi Osmanlı Du-

raklama Dönemi’nde meydana gelmemiştir. Avrupa’dan 

askerî uzmanların getirilmesi 18. yy. yani Osmanlı Gerileme 

Dönemi’nde meydana gelmiştir.



Osmanlı Devleti’nin XVII. yy.daki (Duraklama Dönemi) dü-

zenlemelerinden bazıları şunlardır:

 y En yaşlı ve en olgun kişinin padişah olması yani ekber ve 

erşat sistemi → I. Ahmet

 y Şeyhülislamın yetkilerinin kısılması → II. Osman

 y İçki ve tütün yasağının getirilmesi  → IV. Murat

 y Denk bütçenin oluşturulması → Tarhuncu Ahmet Paşa

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

7. III. Ahmet Dönemi’nde Lale Devri’nde Avrupa’nın en 

önemli şehirlerinden Paris’e Osmanlı Devleti tarihindeki ilk 

geçici elçilik açılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

8. Fransız İhtilali (1789) Osmanlı Devleti’ne ekonomik an-

lamda olumsuz bir etki de bulunmamıştır. Fransız İhtilali son-

rası çıkan Milliyetçilik akımıyla Osmanlı Devletinde azınlık is-

yanları çıkmış ve bunun sonucunda da Osmanlı Devleti par-

çalanmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa Devleti sayılacağı mad-

desi Berlin Antlaşması’nda yer almaz. Osmanlı Devleti 1856 

Paris Antlaşması’na göre; Avrupa devleti sayılacak, Avrupalı 

devletler hukukundan yararlanacak ve toprak bütünlüğü Av-

rupalı devletlerin garantisi altında olacaktır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

10. 1876 yılında II. Abdülhamit Dönemi’nde Meşrutiyet ilan 

edilmiş ve ilk Osmanlı Anayasası olan Kanunuesasi yürürlü-

ğü girmiştir. Kaime ise Sultan Abdülmecit zamanında basıl-

mıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Soruda bazı özellikleri verilen cephe Çanakkale 

Cephesi’dir.

Not: Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde “Anafartalar 

Kahramanı” olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



12. 30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Ant-

laşmasın da Boğazlarla ilgili komisyon kurulacağına dair bir 

madde yoktur. Boğazlarla ilgili komisyon kurulmasına Sevr 

Barış Antlaşması’nda karar verilmiştir. 

Not: Mondros Ateşkes Antlaş-ması’ndan sonra ilk işgal edi-

len yer Musul’dur. 

Not: I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin padişa-

hı olan V. Mehmet Reşat antlaşma imzalanmadan ölmüş ant-

laşma padişah Vahdettin döneminde imzalanmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

13. Arnavutluk I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlının için-

deki zor durumdan yararlanarak 1912 yılında bağımsız ol-

muştur. Arnavutluk, Balkanlar’da bağımsız olan son topluluk-

tur. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Berlin Antlaşmasıyla ba-

ğımsız olmuşlardır. Yunanistan 1829 Edirne Antlaşmasıyla 

bağımsız olmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

14. Cumalı Ordugahı; Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir eserdir. 

Bu eserde Mustafa Kemal Atatürk Makedonya’da bir bölge olan 

Cumalı’daki askerî gözlemlerini kaleme almıştır.

Rauf Orbay’ın eserinin adı, Cehennem Değirmeni’dir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

15. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul resmen işgal edilmiş ve 

18 Martta Mebusan Meclisi son toplantısını yaparak 11 Nisan 

1920’de dağılmıştır. Bu olay üzerine Ankara’da TBMM’nin 

açılış çalışmaları hızlanmış ve TBMM 23 Nisan 1920 günü 

açılmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

16. Millî Mücadele Dönemi’nde; Doğu Cephesi’nde Erme-

nilerle, Batı Cephesi’nde Yunanlarla, Güney Cephesi’nde 

Fransızlarla mücadele edilmiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

17. Moskova Antlaşması Sakarya Savaşı’nın sonuçları ara-

sında yer almaz.

1921 yılında TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Mos-

kova Antlaşması I. İnönü Savaşı’ndan sonra imzalanmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



18. İsmet Paşa, sorudaki sözlerini Lozan Konferansı’nın ilk 

gününde söylemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

19. 1925 yılında Cumhuriyet rejimine karşı Şeyh Sait İsya-

nı çıkmıştır. İngiltere Musul’daki çıkarlarından dolayı bu isya-

nı desteklemiştir. Şeyh Sait İsyanı Takrir - i Sükûn Kanunuy-

la bastırılmıştır.

Nasturi İsyanı: 1924’de Hakkâri civarında Hristiyan bir grup 

olan Nasturilerin çıkardığı isyandır.

Menemen Olayı: 1930’da Cumhuriyet rejimine kaşı çıkan is-

yandır.

Dersim Olayı: 1935’te Tunceli civarında çıkan isynadır.

Bursa Olayı: 1933’te Bursa Ulu Caminde ezanın Türkçe 

okunmasına karşı halkın gösterdiği tepki olayıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

20. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vasiyetinde, 

Anıtkabir’in yapımıyla ilgili bir vasiyete yer vermemiştir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

21. Soruda özellikleri verilen Atatürk ilkesi Devletçilik’tir.

Atatürk Devletçiliğinde asla özel sermaye dışlanmamıştır. 

Mühim ve büyük işlerin devlet eliyle yapılması planlanmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

22. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926), 3 Mart 1924 

tarihinde yapılan devrimler arasında yer almaz.

3 Mart 1924 yılında gerçekleşen devrimler şunlarıdır:

Halifeliğin kaldırılması

Tevhid - i Tedrisat Kanununu: Eğitim ve öğretim kurumla-

rının birleştirilmesi

Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması: Şeriye Vekâleti 

yerine “Diyanet İşleri Başkanlığı”, Evkaf Vekâleti yerine “Va-

kıflar Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.

Erkan-ı Harbiye Vekâleti’nin kaldırılması: Burdaki amaç 

orduyu siyasetten ayırmaktır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



23. Türkiye NATO’ya Atatürk Dö-nemi’nde değil 1952 yılında 

Demokrat Parti Dönemi’nde üye olmuştur.

Milletler Cemiyeti: Türkiye 1932 yılında üye olmuştur. Bu 

cemiyetin amacı Dünya barışını korumaktır.

Briand - Kellog Paktı (1928): Türkiye bu pakta katılmıştır. 

Bu pakt savunma dışındaki tüm savaşları kanunsuz saymış-

tır.

Akdeniz Paktı (1936): Türkiye bu pakta üyedir. Pakt 

İtalya’nın Akdeniz’deki yayılmasına karşı kurulmuştur.

Balkan Antantı (1934): Türkiye bu antanta üyedir. Antant 

İtalyanın yayılmacı politikasına karşı kurulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

24. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) 

ABD’de New York Borsasındaki düşüş ile başlamış tüm dün-

yada etkili olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

25. Hatay sorunu, tarihsel süreç içerisinde Yunanistan ile 

değil Fransa ile yaşanmış bir sorundur. 1939’da Hatay’ın 

Türkiye’ye bağlanmasıyla sorun bitmiştir.

Yunanistanla Türkiye arasında yaşanan sorunlar ve kısa 

açıklamaları şöyledir:

Ege Adaları Sorunu: Yakın tarihte Yunanistan’a ait Ege 

adalarının silahlandırılması iki ülke arasında sorun olmuştur.

Kıta Sahanlığı Sorunu: Yunanis-tan’ın Doğu Ege’yi kapsa-

yacak şekilde petrol arama faaliyetlerinde bulunması soruna 

neden olmuş 1976 Bern Deklerasyonuyla sorun çözülmüş-

tür.

Kara Suları Sorunu: Yunanistan’ın Karasularını 12 mile çı-

karmak istemesiyle meydana gelmiş bir sorundur.

Ege Hava Sahası Sorunu: Uçuş sahasıyla ilgili yaşanmış 

bir sıkıntıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

26. Türkiye NATO’ya 1950’de müracat etmiş ama kabul 

edilmemiştir. Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker gönderme-

si ve Türk Tugayının Koredeki başarıları sonucunda Türkiye 

1952’de NATO’ya kabul edilmiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

27. 1991 yılında Semey Nükleer Alanı Kazakistan tarafın-

dan kapatılmıştır. Bu santral Ruslar’dan kalmadır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



28. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri dışında gece - gündüz sü-

relerinin birbirine en yakın olduğu yerler yaklaşık aynı enlem 

üzerinde yer alan illerdir. Yerel saat farkı ise boylamla ilgi-

li olup aralarında boylam farkı en fazla olan yani biri doğuda 

diğeri ise en batıda olan iller yerel saat farkının en fazla oldu-

ğu yerlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

29. Samsun ve Rize illerinin aylık ortalama sıcaklıkları ara-

sında fazla fark olmamasına karşın; Rize’nin Samsun’dan 

daha fazla yağış almasının nedeni, Rize’nin gerisindeki dağ-

ların kıyıya yakın ve yükseltilerinin fazla olmasının bir sonu-

cudur. Samsun’un gerisindeki Canik Dağları kıyıya uzak ve 

yükseltisi az olduğu için düşen yamaç yağışı tutarı azdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Çentik vadi, akarsuların yatak eğimlerinin fazla olduğu 

yerlerde oluşan (V) şeklindeki vadi tipidir. Ülkemizdeki akar-

sular genellikle bu tip vadi içerisinde akarlar. Çünkü, eğim ve 

engebeli araziler fazladır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

31. Kırılma sonucunda çevresine göre yüksekte kalan yer-

lere horst, alçakta kalan yerlere ise graben adı verilir. Kırıl-

ma sonucunda oluşan bu yer şekillerine ülkemizde en fazla 

Ege’de rastlanmaktadır. Ege’deki Madra Dağı bir horst Bakır-

çay Ovası ise graben örneğidir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

32. Antalya ilinde yer alan Elmalı Ovası yöredeki kalkerli 

araziler üzerinde oluşmuş karstik kökenli bir ovadır. Elmalı 

ovasının denize kıyısı olmayıp, delta ovaları kıyılarda akarsu 

biriktirmeleri sonucunda meydana gelmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

33. Ormanın yetişebildiği alt sınır nemlilikle ilgili olup en dü-

şük Karadeniz Bölgesi’ndedir. Üst sınır ise sıcaklıkla ilgili 

olup en yüksek Akdeniz Bölgesi’ndedir. Sıcaklık ve nemlilik 

üzerinde özel konum şartlarıda belirleyici olduğu için görece-

li (özel) konumun orman alt ve üst sınırında belirleyici olduğu 

söylenebilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



34. Haritada II numara ile gösterilen yer olan, Konya 

Karapınar’da bitki örtüsünün seyrek ve yer şekillerinin sade 

olması nedeniyle rüzgarların yer şekilleri üzerindeki etkisi di-

ğerlerinden daha fazladır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

35. Soğuk ve nemli bölge topraklarından olan podzol ülke-

mizde Batı Karadeniz’de yaygın olarak görülmektedir. Soru-

da verilen yerlerde yaygın olan topraklar ise şöyledir;

 y Çukurova - Alüvyal

 y Batı ve Orta Toroslar - Terra rossa

 y Doğu Karadeniz - Kahverengi orman

 y Nevşehir Ürgüp - Tüflü topraklar (Regoseller)

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

36. Türkiye’de genel olarak kıyı bölgelerde nüfus yoğunlu-

ğunun iç kesimlerden fazla olması durumu Teke ve Taşeli 

kıyıları hariç Akdeniz Bölgesi’nin kıyı kesimi içinde geçerli-

dir. Şöyle ki; Akdeniz Bölgesi’nin önemli kentleri olan Antal-

ya, Adana ve Mersin kıyıda kurulmuş kentlerdir. Bölgenin kıyı 

kesiminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında ormanlarla 

kaplı alanların fazla olmasının etkisi en azdır. Çünkü  orman-

lık alanlar yerleşmeyi sınırlandırıcı bir etkendir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

37. Karaman ve Adıyaman illerinde ova ve plato alanları ge-

niş yer kapladığı için tarım alanları fazladır. Tarım alanları-

nın fazla olması nedeniyle de tarımsal nüfus yoğunluğu az-

dır. Muğla ve Kırklareli’nde engebeli yapı yaygın olup, tarım 

alanları genellikle dar ve parçalıdır. Bu nedenle de tarımsal 

nüfus yoğunluğu fazladır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

38. Seçeneklerde verilen göç etkinliklerinden A ve B seçe-

neklerinde göçlerin nedenini ekonomik nedenler, C ve E se-

çeneklerinde göçlerin nedenini siyasi nedenler oluşturmakta-

dır. D seçeneğindeki göçün nedeni sosyal nedenlerdir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



39. Haritada III numaralı yer Artvin olup bu ilimizde yağışlar 

fazla ve kurak dönem az olduğu için nadasa bırakılan alan-

lar diğerlerinden daha azdır.Haritadaki diğer yerlerden I nu-

maralı yer, Aksaray II numaralı yer, Edirne IV numaralı yer, 

Afyonkarahisar ve V numaralı yer olan Mardin’de yıllık yağış 

tutarı az olduğu için nadas alanları fazladır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

40. Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinin yöreler arasında 

büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık şeklinde dağılışında yö-

relerdeki yerşekilleri ile mera alanlarının dağılışı daha faz-

la etkiye sahiptir. Yer şekillerinin sade olduğu ve bozkırların 

geniş yer kapladığı yerlerde genel olarak koyun yetiştiricili-

ği yaygınlık gösterirken, yükseltinin fazla ve yaz yağışlarının 

yaygın olduğu bu nedenle çayır alanlarının bulunduğu yerler-

de ise büyükbaş hayvancılık yaygındır. Diğer öncüllerdeki li-

tolojik yapı yörelerdeki kayaç yapısı olup hayvancılık türlerin-

de etkisi bulunmamaktadır. Akarsu ağı da daha çok tarım fa-

aliyetlerine etki etmekte olup hayvancılığa olan etkisi azdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

41. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapımına büyük önem verilen 

ve ülkemizde birçok il merkezine ulaşan demir yolu ulaşımı 

ile ilgili son yıllarda hızlı tren projeleri yürütülmekte olup, bu 

projelerle daha çok yolcu taşımacılığında demir yolunun pa-

yını artırma amacı güdülmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

42. Türkiye’de nüfusun, sanayinin, ticaretin ve ulaşımın en 

yoğun olduğu kent olan İstanbul’da pamuk yetiştirilmemekte-

dir. Dolayısıyla burdaki pamuklu dokuma fabrikalarında ham 

maddeye yakınlık söz konusu değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

43. İstanbul’daki Ambarlı, Koca-eli’deki Gebze ve Bursa’daki 

Ovaakça termik santralleri doğal gazdan enerji üretmekte 

olup bu illerde doğal gaz rezervi bulunmaz. Bu illerde sanayi 

kuruluşları fazla olduğu için enerji tüketimi fazla olup ithal do-

ğal gazdan bu santrallerde enerji üretimi yapılmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

44. Haritada taralı olarak gösterilen yerler Sinop ve Muğla 

kıyılarıdır. Her iki yörede ortak olan özellik korunaklı (doğal) 

limanın varlığıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



45. Van Gölü’ndeki adalardan biri olan Akdamar Ada-

sı üzerinde yer alan Akdamar Kilisesi Van ili sınırları içinde 

yer almaktadır. Diğer inanç turizm merkezlerinden Süme-

la Manastır’ı Trabzon’da, Ayasofya Cami İstanbul’da, Mer-

yem Ana Kilisesi İzmir’de, St. Nicola Kilisesi Antalya’da yer 

almaktadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

46. Bir kimsenin hakkını koruyabilmek için devlet müdahale-

sinin tesis edilemediği ve hakkın kaybedileceği veya hakkın 

kullanılmasının zorlaşacağı hâllerde, hakkını koruması için 

güç kullanmasına kuvvet kullanımı denir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

47. Örf ve adetin;

 y Maddi unsuru, süreklilik ve devamlılık arz etmesidir.

 y Manevi unsuru, toplumda o örf ve adete genel inanışın 

olmasıdır.

 y Hukuki unsuru, devlet tarafından desteklenip maddi yap-

tırıma bağlanmasıdır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

48. Olağan veya normal durumlarda ailenin izniyle evlenme 

erginliğinin yaşı 17’dir.

Olağanüstü durumlarda ve evlenmenin zorunlu olduğu du-

rumlarda ise mahkeme kararıyla evlenme erginliğinin yaşı 

16’dır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

49. Siyasi hak ve ödevler şunlardır;
 y Türk vatandaşlığı

 y Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı

 y Siyasi parti kurma, girme ve ayrılma

 y Kamu hizmetine atanma

 y Mal bildirimi

 y Vergi ödevi

 y Vatan hizmeti

 y Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkı

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



50. TBMM’nin görevleri;

 y Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak

 y Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek

 y Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkar-

ma yetkisi vermek

 y Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak

 y Genel ve özel af ilan etmek

 y Savaşa ve barışa karar vermek

 y Para basılmasına karar vermek

 y Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına izin vermek

 y TBMM başkanını seçmek

 y RTÜK üyelerini seçmek

 y Sayıştay başkan ve üyelerini seçmek

 y Kalkınma planlarını onaylamak

 y TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek

 y Anayasa Mahkemesi’ne 3 üye seçmek ( 2010 değişikliği)

 y Kamu Başdenetçisini seçmek (2010 değişikliği)

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

51. 1982 Anayasası’na göre, Başkomutanlık TBMM adına 

Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Fakat Genelkurmay 

Başkanı savaşta Başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanı 

adına yerine getirir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

52. Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilebilmek için;

 y 45 yaşını doldurmuş olmak

 y Yüksek öğretim kurumları üyelerinin profesör veya do-

çent unvanını kazanmış olması

 y Birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az 20 yıl 

çalışmış olması

 y Avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması

 y Üst kademe yöneticilerinin yüksek öğrenim görmüş ve 

en az 20 yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış olması

 y Anayasa Mahkemesi raportörlerinin en az 5 yıl raportör-

lük yapmış olması gerekir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



53. Merkezden yönetimin sakıncaları veya zararları şunlar-

dır:

 y Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar.

 y Yöresel ihtiyaçlara uygun değildir.

 y Demokratik ilkelere uygun değildir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

54. Kamu düzeni bozulmadan önce görev yapan kolluğa 

idari kolluk, kamu düzeni bozulduktan sonra görev yapan 

kolluğa ise adli kolluk denir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

55. 2018 Kış Olimpiyatları Güney Kore’nin Preyong Kış 

Olimpiyat Oyunları, 9 - 25 Şubat 2018 tarihleri arasında Gü-

ney Kore’nin Pyeongchang, Gangneung, Jeongseon bölge-

lerinde düzenlenecektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

56. Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 6 aydır. 2017 yılı-

nın ikinci dönem başkanlığına İngiltere seçilmiştir. Fakat 

İngiltere’nin referandum sonucunda Avrupa Birliği’nden ayrıl-

ma üzerine İngiltere yerine ikinci dönem başkanlığına Eston-

ya seçilmiştir. Birinci dönem başkanlığını yapacak ülke ise 

Malta’dır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57. Türkiye ile Suriye arasındaki sınıra yapılan ve dünyanın 

en uzun 3. duvarı olma özelliğindeki “Türk Seddi” için çalış-

malar devam ediyor. Hat boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 

metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların Suruç’un kar-

şısındaki Ayn-el Arap bölgesine yerleştirme çalışmaları ta-

mamlandı.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



58. Klasik müziğin dünyaca ünlü sanatçısı Mozart’ın “Wend-

ling Flüt Konçertosu”nun dünyada ilk kez seslendirmesini 

“Sihirli Flüt” unvanıyla tanınan Şefika Kutluer Türkiye’de ger-

çekleştirilecektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

59. Küba Devrimi’nin lideri olan Fidel Castro Kasım 2016’da 

hayatını kaybetti.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Chapecoense’yi 

Kolombiya’daki Güney Amerika kupası final maçına taşıyan 

uçak kaza yapmıştır. Yetkililer Chapecoense takımının bu-

lunduğu uçaktan 81 kişiden 6’sının kurtulduğunu açıkladı. 

Bolivya’dan kalkan ve Kolombiya’nın Medellin kenti yakınla-

rında dağlık bölgeye düşmüştür.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.


