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GENEL YETENEK
1. Parçada geçen “enikonu”; kalıp bir söz olup oldukça, iyi-

den iyiye anlamlarına gelir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

2. “Gönül indirmek” deyimi beklentisini azaltmak, kendisine 

yaraşır değerde olmayan şeye razı olmak anlamına gelir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

3. Öncülde okuyucu gerçeğin kurgulanıp hayal unsurlarıy-

la desteklenerek verilmesinden yanadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

4. Cümlede “zamanı yoktur” ifadesinden yola çıkılarak A 

seçeneğine, “...yapmaması mesleği gereğidir.” ifadesinden 

B seçeneğine, “...edebiyat yapamaz.” ifadesinden C ve E se-

çeneklerine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

5. Parçada III.cümlede yer alan çeyiz sandıklarında süpür-

genin düğünden önce yerini almasının nedeni IV. cümlede yer 

alan talebin fazla olması, düğüne yetiştirilememe ihtimalidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



6. V. cümlede hikâyesinde çağına, gününe, dönemine ta-

nıklık etmek ifadeleri içerik bildirmektedir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

7. Öncülde marifet göstermemenin de bir marifet olabilece-

ği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

8. Öncülde şehirlerde yaşayan kahverengi ayı sayısı be-

lirtilmediğinden A kesin yargı olamaz. Katmai ile diğer şehir-

ler elverişlilik açısından karşılaştırılmadığından B kesin yargı 

olamaz. Ayıların diğer besin kaynaklarından bahsedilmedi-

ğinden D kesin yargı olamaz. 2500 kilometrekare alanda bu-

lunmaları her birinin bu mesafeyi katettiği anlamına gelmez. 

“Somonun bol bulunduğu Katmai gibi yerlerde” ifadesinden 

C seçeneğine ulaşabiliriz.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. C seçeneğinde “anlatışındaki doğallık”, sözü biçem, “gü-

cünü yaşamdan almaktadır.” sözü içerik bildirir. 

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Kurum adlarının uzun yazılışına gelen çekim ekleri kes-

me işaretiyle ayrılmadığından I’de yazım yanlışı yapılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

11. D seçeneğinde küçük gemiler gibi söz grubu zarf tümle-

cidir, küçük gemiler sıfat tamlamasıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

12. “Set gibi” söz grubu durum zarfı, -e doğru edat, göze 

çarpmak birleşik fi il, türetilirken ünsüz düşmesine uğramış 

sözcük yüksek kökünden geldiği için yükselen sözcüğüdür. 

Parçada belirtme sıfatı yoktur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

13. A, B, C ve E seçeneklerinde ek fi il isim türündeki söz-

cükleri yüklem yapmış, D seçeneğinde “kullanabilirse” eyle-

minin birleşik zamanlı çekimini oluşturmuştur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



14. Kuşkusuz yüklemi kesinlik yönünden pekiştirildiğinden 

durum zarfı, gerçek sözcüğü eleştiri sözcüğünün sıfatıdır. 

Olmayışı eylem adı, içinde sözcüğü de yine addır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

15. IV. cümlede sıralı bağlaçların (hem..... hem, ya..... ya, is-

ter.......ister vb.) arasında kullanılan virgül yanlıştır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16. I. cümlede günü gelir, II. cümlede “bir romanı yazarken, 

günler geceler” III. cümlede “razı edene kadar”, V. cümlede 

“o anda” sözü yüklemi zaman yönünden sınırlamaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

17. Parçanın bütününde dünya edebiyatından eser tercü-

me edilirken seçici olunması gerektiğinden bahsedilmiştir. 

III. cümlede gençlerin dünya edebiyatı sanatçılarıyla tanış-

ma imkanı bulması anlatılan konunun dışındadır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

18. Parçada “İncelik, ustalık isteyen yanları yok değil.” ifade-

sinden A seçeneğine, “süpürge borsasına getirilir” ifadesin-

den B seçeneğine, “kükürtlenen teller sarıcıya verilir” ifade-

sinden C seçeneğine ulaşılabilir. Süpürgenin dikiminde değil, 

bağlanmasında tel kullanılmaktadır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

19. Numaralanmış cümlelerin sıralamasında ipucu zaman 

bildiren sözcüklerdir. En genel yargı olan ve ilkbaharla baş-

layan II. cümle ilk sırada olmalıdır. Yaz mevsiminden ve yağ-

lanma sürecinden bahseden IV. cümle ikinci sırada yer alır. 

Sonbaharla birlikte dönüşün başladığı I. cümle üçüncü sıra-

dadır. III. cümle ise geri dönüşten bahseden son cümledir. 

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

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

20. Parçanın bütününde başta hakim olduğu kahramanla-

rına yazarın bir süre sonra hükmedemediğinden bahsedil-

miştir, bu da kahramanların yazarın etkisi dışında da hareket 

edebildikleri anlamına gelir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



21. Parçada ilk üç cümleden A seçeneğine, “...nasıl meyda-

na geldiği bulunamamıştır.” ifadesinden B seçeneğine, “ken-

di serüvenimizi değil onun estetik serüvenini anlatmak gere-

kir ifadesinden D seçeneğine ulaşılabilir. Parçada konu eleş-

tiri ve eleştirmenin tutumu olduğu için nasıl iyi bir sanatçı olu-

nacağına değinilmemiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. Parçada “...hikâyeden romana geçmek zor değildir.” ifa-

desinden A seçeneğine, “işinin ustası bir hikâyeci romanla 

dilediğince oynar.” ifadesinden B seçeneğine, “... romanda-

ki gibi kolaycacık boyun eğmezler.” ifadesinden C seçeneği-

ne “Ayrıntıya, söz kalabalığına direnirler.” ifadesinden E se-

çeneğine ulaşılabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

23. Parçada “... başarılı olduğu amaçla o amaca varış ara-

sında uygunluk...” ifadesinden I ve II çıkarılabilir. “İnsani de-

ğerleri taşımasından” ifadesinden III’e , “...başka türlü ifade 

edilemeyen” sözünden IV’e ulaşılabilir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

24. Parçanın bütününde yazarın dün söyledikleri ile bugün 

söyledikleri, düşündükleri arasında keskin farkların olmama-

sı gerektiği üzerinde durulmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

25. “Görüşler serpilip gelişir...” ifadesi somutlaştırmaya, “en 

fazla” ifadesi karşılaştırmaya, “eldiven değiştirir gibi” cüm-

lesi benzetmeyi, “...nasıl gösterilebilir?” sözde soru cümlesi 

onaylatmaya örnektir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

26. Parçanın bütünde romanın yazarın özel yaşamını dikka-

te almadan incelenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. “Sa-

nat eserinde sanatçının iz düşümlerini takip etmek” parçanın 

bütününde anlatılanla çelişir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir



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

Ayşe
Otomobil

Siyah
?
?

Burak
Otomobil

Siyah
Minibüs

Mavi

Ceyda
Otomobil

Beyaz
?
?

Demir
Motosiklet

Sarı
Motosiklet

Kırmızı

Elif
Minibüs

Yeşil
Otomobil

Beyaz

Motosiklet Motosiklet Motosiklet Motosiklet

Sarı Kırmızı Sarı Kırmızı

Otomobil Otomobil Otomobil Otomobil

Beyaz Beyaz Siyah Siyah

Minibüs Minibüs

Yeşil Mavi

Tablo yukarıdaki gibi yerleştirilir. Soru işaretlerine kalan iki 

araçtan birileri yerleştirilir.

Ayşe motosiklet sahibidir fakat rengi belli değildir.

27. Ayşe ve Demir kırmızı motosiklete sahip olmuş olabilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

28. Burak’ın mavi minibüsü vardır ifadesi kesinlikle doğru-

dur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

29. Burak, Demir ve Elif olmak üzere 3 kişinin sahip olduğu 

araç türü ve rengi kesinlikle bilinmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Burak ve Elif aynı renk araca sahiptir ifadesi kesinlikle 

yanlıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



31.

0,25 1= +

0,25
0,4 5

1
0,2 0,25 0,4 0,2

0,2

0,25 0,2
0,2

+
-

= + -

= +

= 1,25 bulunur.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

32.

5 250
10 125

5 5 .2
2 .5 5

5 . 5 2

5 2 1

25 4
64 1

21
63

8 2

6 2

8 6 2

6 6 6

6 2 2

6 6

-
- =

-
-

-

-

-
-

=

=

=

`

` j

j

= 3 bulunur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

33. Pay kısmındaki sayılar -2 parantezine alınırsa

10
3

4
1

7
2

2 4
1

10
3

7
2

2 bulunur.

- -

- - + -

=-

e

e

o

o

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

34.
M + K = 8

K = 6
M = 2 bulunur.4 + M = K

M + L = K olduğundan
↓ ↓

2 + L = 6

L = 4 olmalıdır.

K + L + M = 6 + 2 + 4 = 12’dir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



35.

15
3 3 3 3 3

625
1

5 . 3

5. 3 5

5 5 , 1 a 4
a 5 bulunur.

a

a a a a a

a a

a
4

1 a 4

+ + + + =

=

= - = -
=

-

- -

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

36.
3x2 + x3 < 0

x 3 x < 0

3 x < 0, x < 3

x 2 3 x x

x 2 3 x x
1 x bulunur.

2 +

+ -

+ - -

- - + - +
= -

+ -

- + +
+ -

^ h
6

>

>

= 9

olmalıdır.

şeklinde yazalım.

x2 ifadesi daima pozitif olduğu için

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

37.

243
27 27

243
27 .27

243
27.27.27

3

3 .3 .3

3
3

3
3 bulunur.

4

4

2

4

54

3 3 34

5

9
4

44

=

=

=

=

=

=
=

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



38.

8! 7!
9! 2.8!

8.7! 7!
9.8! 2.8!

7! 8 1
8! 9 2

7! . 7
8. 7! . 7

8 bulunur.

-
- = -

-

=
-
-

=

=

^

^

h

h

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

39.
I. a < b ve c  pozitif olduğundan eşitsizliğin her iki tarafı c’ye 

bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez.

c
a

<
c
b

 her zaman doğrudur.

II.  a2 < c2 her zaman doğru değildir.

a = -5 ve c = 2 için   "    25 < 4 bulunur.

III. a < b < 0 ise

a b olur.2

b2 < a2 her zaman doğrudur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

40.

f 2x x 2
f(2.2) 2 2
f(4) 6
f(f (4)) f (6)

f (6) f (2.3) 3 2
11 bulunur.

2

2

2

= +
= +

=
=
= = +

=

^ h

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

41.

(a + b + 3)(a + b – 3) = a2 + b2

(a + b)2 – 32 = a2 + b2

a2 + 2ab + b2 – 9 = a2 + b2

2ab = 9

ab olmalıdır.9
2

=

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



42.

x 4xy 5y 0
x 5 y
x y
x 5y . x y 0

0 0
x 5y, x y

x 2y
x y

5y 2y
5y y

3y
6y

2 bulunur.

2 2- - =
-

- + =

= = -

-
+

= -
+

= =

^ ^h h
1 2 34444 444 1 2 3444 444

(x ve y pozitif olmalı)

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

43.
25 + 35 + 45 + 55 ifadesinde mod7’ye göre

2 2 7 5
3 3 7 4
2 yerine 5, 3 yerine 4

5 4 4 5 0
kalan 0 olur.

5 5 5 5

- -
- -

- -

- - + + =

/ /

/ / olduğundan
yazılabilir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

44.

I II III

3a 6a 9a A a 18
A

9b 12b 15b A b 36
A olur.

+ + = =

+ + = =

"

"

Paylaşılan para A TL olsun

3.18
A  en küçük kardeşe düşen paradır. 6 yıl sonra ise 

en küçük kardeşe düşen para 9. 36
A olur.

4
A

6
A 300

12
A 300

A 3600 bulunur.

- =

=

=

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

45. Bu tarz sorularda en olumsuz durum düşünülür ve bir 

fazlası alınır. Haftanın 7 gününün her birinde 4 kişi doğmuş 

olsun. Bu durumda 28 kişi eder. 29. kişi hangi gün doğmuş 

olursa olsun o gün doğan 5. kişi olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



46.

100

Spor yapanlar Spor yapmayanlar

80 20

Sigara içen

2 6

içenSigara

100 kişilik bir sınıf için

20
100
D. O
20.x = 6.100

x = 30 olur

6
x

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

47.

%20

x
+

%0

y
=

%12

x+y

20.x 0.y 12.(x y)
20x 12.x 12.y
8x 12y

y
x

3
2

+ = +
= +
=

= olmalıdır.3
2

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

48.
1 usta

1 günde 14 br iş yapılır.

1 günde 10 br iş yapılır.
280 br
10 br

= 28 günde birlikte yaparlar.

20 günde 14 br.20 = 280 br iş yapılmıştır.

2 usta

2 usta

6 çırak

2 çırak

8 br

8 br

6 br

2 br

4 br
1 çırak
1 br

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



49.
210 2 . 3 . 5. 7 dir.=  Sonuç asal olacaksa

2
n

210
n 105

3
n

210
n 70

5
n

210
n 42

7
n

210
n 30

= =

= =

= =

= =

$

$

$

$

olabilir.

olabilir.

olabilir.

olabilir.

n’nin alabileceği değerler toplamı 247 olur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. En fazla bir eşya alındığı için kesişim kümesi yoktur.

K

4x

Y

x

x

şeklinde olur.

Yatak almayan  = 5x = 60  x = 12 olmalıdır.

Kanepe almayan 2x = 2.12 = 24 bulunur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

51.
p 6k 4 10t 6
p 16 6k 12 10t 10
p 16 6(k 2) 10(t 1) dir.
EKOK(6,10) 30
p 16 30K olur.
K 1 için

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

=
- =
=

olduğundan

p değeri en az 46 olur.

46
45

-
1

15
3

1 portakal artar.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



52.
3  Sarı

3  Kırmızı

K L

3  Sarı

3  Kırmızı

Renk dağılımının değişmemesi için K torbasından hangi renk 

alınırsa daha sonra L torbasından da aynı renk alınmalıdır.

K torbasından sarı bilye çekme olasılığı 3
6

dır. Daha sonra 

L torbasında 4 sarı bilye ve toplamda 7 bilye olduğundan 

L’den sarı çekme olasılığı 4
7

 olur.

Aynı durumlar kırmızı bilye içinde geçerli olduğundan

6
3

.
7
4

6
3

.
7
4

42
24

7
4

bulunur.

= +

=

=

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53.

1 1 tane
2 , 2 2 tane
3 ... 3 tane
4 ... 4 t ane

9 ... 9 tane
45 tane

1

1 2

1

1

1

"

"

"

"

"

h

+

Bu durumda 99 sayısı 45. terim olmaktadır. 50. terim için 5 te-

rime daha ihtiyaç olduğundan 10 ,10 ,10 ,10 ,101 2 3 4 5 şeklinde 
yazıldığında 50. terim 105 olur.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



54.
1 1 tane
2 ... 2 tane
3 ... 3 tane
4 ... 4 t ane

1

1

1

1

"

"

"

"

10 tane
+

44 sayısı 10. terimdir.

1 1 tane
2 ... 2 tane
3 ... 3 tane
4 ... 4 t ane
5 ... 5 t ane
6 ... 6 t ane
7 ... 7 tane

28 tane

1

1

1

1

1

1

1

"

"

"

"

"

"

"+

8 ,8 ,8 ,81 2 3 4 şeklinde yazılırsa 84 sayısı 32. terim olur.

4
8

2
2

2
16

4

4

8

12

4

=

=
= katıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

55.
Dikkat edilirse 1’den nn ye kadar 

2
n(n 1)+  tane terim olmak-

tadır. n = 13 için

1 2 3 4 ......... 13 2
13.14

91dir.

+ + + + + =

=

Kalan 9 terim 14 ,14 ,........14 dur.1 2 9

Bu 100 sayı içinde asal olanlar 2 ,3 ,5 ,7 ,11 ,131 1 1 1 1 1 olmak 

üzere 6 tanedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

56.
20 adet yemek satışı 100 TL

1 adet yemek satış fi yatı 5 TL

Yemek maliyeti için 40 TL sabit ücret vardır. Ek olarak her 1 

adette 1 TL yemek maliyeti eklenir.

x tane yemek yenilirse

40 + x = 5.x

      10 = x olmalıdır.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



57.
x tane satılırsa

Satış = 5x

Maliyet = 40 + x

Kâr miktarı = 5.x – 40 – x

240 = 4x – 40

280 = 40

70 = x olur.

70 adet yemek satılırsa

Maliyet = 40 + 70 = 110 TL olur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

58. D C

BA E 52

F3S

3m

2A

3A

2m2S 2S

A AED A EBF 2S

A EBD

A AED
5
2

A EBD 5S ve A EFD 3S olur.
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Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



59.

12+x/2
8+x/2

12

E

x/2

x/2

8

D C

A B12 12

12

x = 16 için

12, 16, 20 üçgeni olur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

60.
Prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımı-

dır.

Yanal alan = (6 + 8 + 10).13 = 312 cm2’dir.

Taban alanı = 2 = 48 cm2 dir.6 . 8
2

.

Bütün alan = 312 + 48 = 360 cm2 olur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

GENEL KÜLTÜR

1. Asya Hun Devleti M.Ö IV. yy.da Ötüken’de kurulmuştur. 

Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Asya Hun Devleti en par-

lak dönemini Mete Han (M.Ö 209 - M.Ö 174) zamanında ya-

şamıştır.

Köktürkler: Bumin Kağan tarafından Ötüken’de kurulmuş-

tur.

Uygurlar: Ötüken’de kurulmuştur. Bilinen ilk hükümdarı Kut-

luk Bilge Kül Kağan’dır.

Avrupa Hun Devleti: Balamir önderliğinde bugünkü Maca-

ristan civarında kurulmuştur.

Peçenekler: Devlet kuramamış bir Tük topluluğudur. Balkaş 

Gölü civarında Köktürklere bağlı olarak yaşamışlardır. Ardından 

Bizans İmparatorluğu’nda paralı askerlik yapmışlardır.
Doğru yanıt “A “seçeneğidir.



2. Siyasetname Harezmi’nin değil Selçuklu Devleti vezir-

lerinden Nizamülmülk’e ait bir eserdir. Nizamülmülk Siyaset-

name adlı esrinde devlet yönetiminde eksik gördüğü konula-

rı kaleme almıştır. Harezmi’nin eserinin adı “Mukabele”dir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

3. Devlet kavramından söz edebilmek için devleti meyda-

na getiren bazı kurumların var olması gerekmektedir. Orhan 

Bey Dönemi’nde; Divan teşkilatının oluşturulması, yaya ve 

müsellem isimli ilk düzenli ordunun kurulması ve beylikten 

devlete geçildiğini söyleyebiliriz.

Not:

Osmanlı Devleti’nin Siyasi Gelişme
Aşamaları

Osman Gazi Orhan Gazi Fatih Sultan
Mehmet

Osmanlı
Beyliği

Osmanlı
Devleti

Osmanlı
İmparatorluğu

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

4. Divanıhümayun toplantılarında alınan kararlar padişa-

hın onayına sunulurdu ve son söz padişaha aitti. Bu durum 

divanın danışma organı olduğuna kanıttır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

5. Reftiye, Osmanlı Devleti’nde bir gümrük vergisidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

6. Osmanlı Devleti sadrazamlarından Köprülü Mehmet 

Paşa’nın sadrazamlığı bazı şartlar öne sürerek kabul etme-

si, Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin sarsıldığını gös-

termektedir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

7. lll. Selim Dönemi’nde ilk matbaanın kurulduğu ifadesi 

yanlıştır.

İlk matbaa Osmanlı Devleti’nde Lale Devri’nde lll. Ahmet za-

manında kurulmuştur.

Not: Hendesehane, subay yetiştirmek amacıyla Avrupa tar-

zında açılan ilk teknik okuldur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



8. Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Osmalı Devleti’nin 

elinde bulunan İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri azalmış, ticareti canlandır-

mak için kapitülasyonlar arttırılmıştır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

9. 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı tarihe 93 Harbi ola-

rak geçmiştir. Bu savaşta Nene Hatun, Gazi Osman Paşa ve 

Gazi Ahmet Muhtar Paşa önemli başarılar göstermişlerdir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

10. Her şeyden önce şu ayrım çok ama çok iyi yapılmalıdır. 

Tanzimat Fermanı gelişmeleri ayrı bir kavram, Tanzimat Dö-

nemi gelişmeleri ayrı bir kavramdır.Şöyle ki;

  Tanizmat Fermanı 1839 yılında ilan edilmiş ve bu ferma-

nın içeriklerini kapsar.

  Tanzimat Dönemi; Tanzimatın ilanından başlayıp (1839) 

Meşrutiyetin ilanına kadar (1876) geçen olayları içine alır.
→

→

→

→

Bankı Dersaadet 
(1847)

İlk dış borç 
(1854)

Galatasaray Sultanisi 
(1868)

Bu olaylar
1839 - 1876
yılları arasında
olduğundan
Tanzimat Dönemi
olaylarıdır.

Encümen-i Daniş 
(eğitim işleriyle sorumlu) 

(1851)

  İlk Osmanlı Meclisi 1876 yılında Meşrutiyet Dönemi’nde 

açılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

11. Trablusgarp Savaşı 1911 yılında İtalya’nın, Osmanlı 

Devleti’ne ait Trablusgarp’ı işgal etmesiyle başlar.

Mustafa Kemal, Trablusgarp Sava-şı’na katılmak için gönüllü 

olarak Tarblusgarp’a gitmiş tanınmamak için de Gazeteci Şe-

rif Bey adını kullanmıştır. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta 

İtalyanlara karşı başarılı savaşlar yapmıştır.

Trablusgarp Savaşı 1912 yılında Ouchy (Uşi) Antlaşmasıy-

la bitmiş, bu antlaşmayla Trablusgarp İtalya’ya bırakılmıştır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



12. Fransa’nın 1871 yılında Sedan Savaşı’nda Almanya’ya 

kaptırdığı Alsas - Loren bölgesi iki ülke arasında sorun olan 

bölgedir.

Not: Alsas - Loren önemli bir kömür havzasıdır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

13. l. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephe-

lerden olan Kanal Cephesi savunma değil saldırı cephesidir.

Süveyş Kanal Cephesi, Almanya’nın isteğiyle açılmış ve bu 

cephede Osmanlı İngiltere’nin sömürge bağlarını kesmek is-

temiştir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

14. Temsil Heyeti’nin (Heyeti Temsiliye) tarihsel süreci şöyledir:

  Erzurum Kongresi’yle oluşturulmuştur.

  Sivas Kongresi’yle yetkileri genişletilmiştir.

  TBMM’nin açılmasıyla görev ve yetkileri sona ermiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

15. I. ve II. maddeler Türk Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini 

belirtmektedir. lll. madde ise Türk Kurtuluş Savaşı’nın yönte-

mini belirtmektedir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

16. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması I. İnönü 

Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz.

Millî Mücadele Dönemi’nde Türk ordusunun ihtiyaçlarını kar-

şılamak için yayınlanan Tekalif-i Milliye Emirleri Kütahya - Es-

kişehir Savaşları’nın kaybedilmesinden sonra yayınlanmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

17. Lozan Konferansı’na TBMM adına temsilci olarak İsmet 

Paşa (İnönü) - Rıza Bey (Nur) - Hasan Bey (Saka) katılmışlardır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

18. İtalya, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Antalya, 

Konya ve Muğla gibi bölgeleri işgal etmişti.

İtalya ll. İnönü Savaşı’ndan sonra Anadolu’dan çekilmeye 

başlamış, Sakarya Savaşı’ndan sonra Ana-dolu’daki işgal 

ettiği topraklardan tamamen çekilmiştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



19. Soruda özellikleri verilen bizzat Atatürk’ün teşvikiyle Ali 

Fethi Okyar liderliğinde kurulan siyasi parti “Serbest Cumhu-

riyet Fırkası”dır. 

Not: Mustafa Kemal’in kız kardeşi Makbule Hanım Serbest 

Cumhuriyet Fırkası’nın üyesidir.

Millet Partisi: Atatürk Dönemi’nde değil 1948 yılında kurul-

muş bir partidir.

Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi: 1930’da 

Edirne’de Mimar Kâzım Bey tarafından kurulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

20. Laiklik ilkesi en genel anlamda din işleriyle devlet işleri-

nin ayrılması olduğundan, “devletin dinî İslam’dır.” maddesi 

laiklik ilkesiyle çelişmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

21. Halkçılık genel anlamda bireyler arasında hiçbir fark gö-

zetmeksizin halkı tek ve eşit kabul etmek olduğundan soru-

daki söz Halkçılık ilkesiyle ilişkilidir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

22. Soruda verilen Atatürk Devrimlerinin kronolojik sırala-

ması şöyledir:

Saltanatın

Kaldırılması
→ 1 Kasım 1922

Halifeliğin

Kaldırılması
→ 3 Mart 1924

Yeni Türk

Harflerinin

Kabulü

→ 1 Kasım 1928

Türk Tarih

Kurumunun

Kurulması

→ 12 Nisan 1931

Türk Dil

Kurumunun

Kurulması

→ 12 Temmuz 1932

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



23. Razgrad Olayı Musul Sorunu ile ilgili kavramlar arasında 

yer almaz.

Razgrad Olayı: Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde Türk mezar-

larının tahrip edilmesi olayıdır.

Musul Sorunu, Lozan’da çözülememiş ve İngiltere ile Türki-

ye arasındaki ikili görüşmelere bırakılmıştır. İngiltere ve Tür-

kiye sorunu çözmek için 1924’te Haliç Konferansı’nı yapmış-

lar sorun yine çözülememiş ve Milletler Cemiyeti’ne havale 

edilmiştir. İngiltere Musul’u ele geçirebilmek için Türkiye’deki 

iç isyan olan Şeyh Sait İsyanı’nı desteklemiştir.

1926 Ankara Antlaşması’na göre Musul İngiltere mandasın-

daki Irak’a bırakılmıştır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

24. Orta Asya’daki Türklerin 1917 - 1931 yılları arasında sür-

dürdüğü direniş hareketlerine “Basmacı Hareketi” denmiştir.

1931 yılına kadar süren bu hareketler başarıya ulaşamamış 

ve 1931 yılında Ruslar Basmacı Hareketi’ni bitirmişlerdir.

Not: Enver Paşa 1922’de Basmacı Hareketi sırasında şe-

hit olmuştur.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

25. Haliç Konferansı Kıbrıs Meselesi ile ilgili değil, İngiltere 

ve Türkiye’nin 1924 yılında Musul Meselesi’nden dolayı yap-

tıkları konferanstır.

  1960 Londra ve Zürih Antlaşmaları çerçevesinde adada 

Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edilmiş, Makarios Cumhurbaşka-

nı, Dr. Fazıl Küçük Cumhurbaşkanı yardımcısı olmuştur.

  EOKA, Kıbrısı Yunanistan’a bağlamak için kurulan Rum ör-

gütüdür.

  TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı); Kıbrıs’taki Rumlara 

karşı kurulan Türk direniş örgütüdür.

  1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

26. Atlantik Bildirgesi Dünya barışına katkı sağlamak ama-

cıyla ABD Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Churc-

hill tarafından 1941’de yayınlanmıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

27. “Biz bir millet, iki devletiz.” sözünü Azeri lider Haydar Ali-

yev söylemiştir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.



28. Ülkemizde tarım ürünü ve toprak türleri çeşitliliğinin ol-

masında iklim çeşitliliğinin olması özelliği etkili olmuştur. İklim 

çeşitliliği de mutlak (matematik) konumdan enlem ve bulun-

duğu yarım küre göreceli (özel) konumdan ise yükselti deniz-

lere uzaklık veya yakınlık gibi özellikler bakımından etkilen-

miştir. Diğer öncüllerdeki yükseltinin batıdan doğuya artması 

özel (göreceli), gece gündüz sürelerinin değişmesi ise mut-

lak (matematik) konumun bir sonucudur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

29. Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir ilimizin gerisinde bulunan 

Boz Dağları kıyıya dik uzandığı için enine kıyı tipi görülür. Ve-

rilen diğer illerin gerisindeki dağlar kıyıya paralel uzanmakta 

olup boyuna kıyı tipi görülmektedir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

30. Marmara Bölgesi’nde yer alan Ergene Ovası 0 - 500 m 

arasında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Çaldıran Ovası ise 

2000 m’nin üzerinde yükseltiye sahiptir. Bu nedenle seçe-

neklerdeki diğer ovalara göre yükselti farkının en fazla oldu-

ğu iki ova Ergene ve Çaldıran’dır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

31. Kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki dağlardan alan, 

en önemli kolu Arpaçay olan ve Türkiye Ermenistan doğal sı-

nırının bir bölümünü oluşturan Aras Nehri Hazar Gölü’ne dö-

küldüğü için kapalı havza özelliğine sahiptir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

32. İstanbul sınırları içinde yer alan Küçükçekmece ve Bü-

yükçekmece gölleri, önceden Marmara Denizi’ne bağlı bir 

koy iken dalga biriktirmesi sonucunda meydana gelmiştir. 

Marmara’daki diğer set gölü olan Durusu ise Karadeniz kıyı-

sındaki koyun önünün kapanması sonucu oluşmuştur. Diğer 

göller ise tektonik oluşum özelliğine sahiptir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

33. Akdeniz kıyısında yer alan Mersin ile Karadeniz kıyısın-

da yer alan Ordu illlerinin iklim bakımından benzer özellikleri 

her ikisinde de denize yakınlıktan dolayı denizelliğin ve nem-

liliğin fazla olmasıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.



34. Haritada V numara ile gösterilen taralı alan Antalya çev-

resi olup bu yörenin iklim özellikleri göz önüne alındığında 

Akdeniz iklimine bağlı olarak maki ve orman alanları fazla 

olup bozkır alanlar az yer kaplar.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

35. Nöbetleşe tarım toprağa farklı yıllarda farklı tarım ürün-

lerinin ekilmesi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde tarım ara-

zileri boş kalmamış ve erozyon etkisi azaltılmış olur. Erozyon 

arttıran uygulama nadas yöntemidir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

36. Haritada l numara ile gösterilen Doğu Karadeniz’deki 

Rize’de yer şekilleri dağlık ve engebeli olduğu için geçim 

kaynakları sınırlı, sanayileşme fazla olmadığı için enerji tü-

ketimi az tarım alanları dar olduğu için, tarımla uğraşan nü-

fus fazladır. Diğer taralı alanlar ise İstanbul, İzmir, Ankara ve 

Adana olup bu kentlerde verilen özelliklerin tersi bir durum 

söz konusudur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

37. Ülkemizde özellikle yaz mevsiminde yoğun olarak ger-

çekleşen mevsimlik tarım ve işçi göçlerinin ülkedeki nüfus ar-

tışı üzerinde etkisi bulunmaz. Çünkü bu faaliyetlerde ülke nü-

fusunun bölgeler ve iller arası yer değişikliği söz konusudur. 

Diğer seçenekteki gelişmeler nüfus artış hızını düşürmekte-

dir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

38. Endüstri kuruluşlarının dağılışı ve yoğunluğu, geniş del-

ta alanları ve buna bağlı verimli tarım alanlarının varlığı, iklim 

koşullarının elverişliliği, ulaşım ve ticaretin gelişmişliği özelli-

keri Türkiye nüfusunun dağılışında önemli etkiye sahiptir. An-

cak enerji üretim merkezlerine yakınlığın nüfusun dağılışın-

daki etkisi fazla değildir. Şöyle ki birçok hidroelektrik santrali-

nin çevresinde yerleşim bile yoktur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

39. Üzüm -40 °C’ye kadar dayanıklı olup ülkemizde her böl-

gede tarımı yapılmaktadır. Eğer bir ürün her bölgede yetişti-

riliyorsa o ürünün iklim ve toprak faktörlerine bağlılığının faz-

la olduğu söylenemez.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



40. Şeker pancarı sulama olanaklarının yeterli oldu-

ğu yerlerde tercih edilen ürünlerdendir. Cumhuriyet tarihi-

nin ilk yıllarından itibaren üretimini bizzat devlet destekle-

miş ve gerçekleştirmiş olup ilk fabrikalar da Uşak ve Kırkla-

reli (Alpullu)’ndeki şeker fabrikalarıdır. Günümüzde sulama 

olanakları yeterli olan Gaziantep’te sulamanın önceki yıllar-

da sorun olması nedeniyle şeker pancarı üretimi yapılmamış 

ve fabrikası da bulunmamaktadır. Bu nedenle Gaziantep’teki 

ahır hayvancılığında şeker fabrikası değil tüketici nüfus etkili 

olmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

41. Oluşumu 3. jeolojik zamanda gerçekleleşen ve inşa-

at sektöründe yaygın olarak kullanılan mermer bakımından 

Türkiye zengin bir ülkedir. Bu yer altı kaynağı önemli dış sa-

tım madenleri arasında yer almaktadır. Türkiye’deki başlı-

ca mermer yatakları Marmara Adası, Afyonkarahisar, Uşak, 

Elâzığ ve Kırşehir’de yaygındır.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

42. Ülkemizde güneşlenme süresi en fazla olan böl-

ge Güneydoğu Anadolu iken (3250 saat) en az olan bölge 

Karadeniz’dir. (1750 saat) Buna göre, güneş enerjisi potan-

siyeline göre yatırımlardan en fazla verimliliğin elde edilece-

ği yer lll numaralı yerdir. Zaten Türkiye’de ilk güneş tarlası 

yani güneş enerjisinden elektrik üreten paneller de Şanlıurfa 

Birecik’te kurulmuştur.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

43. Batı Karadeniz’de yer alan Sinop gerisindeki kıyıya pa-

ralel uzanan sıradağlar nedeniyle ulaşım olanaklarının kısıt-

lı ve zor olduğu bir ilimizdir. Sinop’ta cam fabrikasının kurul-

ma nedeni kıyıda yer alması cam sanayisinde kullanılan de-

niz kumunun varlığıdır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

44. Türkiye’de iç ticaretin canlı olmasında ve hacminin gide-

rek büyümesinde tarım ve sanayi ürünleri çeşitliliğin artması, 

ulaşım ve pazarlama olanaklarının artması, nüfus artışı gibi 

durumlar etkili iken iç göçlerin, iç ticarete etkisi azdır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.



45. Haritada numaralarla gösterilen yerlerde bulunmayan 

turizm türü balon (zeplin) turizmidir. Balon turizmi ülkemizde 

yalnızca Nevşehir (Kapadokya)’da yapılmaktadır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

46. Ayırt etme gücünü ortadan kaldıran nedenler şunlardır;

  Akıl hastalığı

  Akıl zayıfl ığı

  Yaş küçüklüğü

  Alkol - madde bağımlılığı

Savurganlık ayırt etme gücünü ortadan kaldıran nedenlerden 

biri değildir fakat kısıtlanma sebebidir.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

47. Hak ehliyeti sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine 

düşünce kazanılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

48. Ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolmuş ve ki-

şinin cesedine ulaşılamıyorsa o yerin en büyük mülki amiri-

nin emriyle ölüm karinesi kararı verilir.

Doğru yanıt “C” seçeneğidir.

49. Nüfus kayıtları, nüfus cüzdanı, pasaport ve pasavan 

Türk vatandaşlığını ispatlamada kullanılan belgelerdir.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

50. 1982 Anayasası’na göre, TBMM bir yasama yılında en 

fazla 3 ay tatil yapabilir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.



51. Yeni düzenlemeye göre cumhurbaşkanı adayı göstere-

bilenler şunlardır;

  En az 20 milletvekili

  En az 100 bin seçmen

  En son yapılan genel seçimlerde geçerli oyların tek ba-

şına veya birlikte en az % 3’ünü almış olan siyasi partiler

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

52. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı nedeniy-

le Anayasa Mahkemesi’ne kanunun Resmî Gazete’de yayım-

lanmasından başlayarak 10 gün içerisinde iptal davası açılır.

Kanunların esas bakımından anayasaya aykırılığı nedeniyle 

Anayasa Mahkemesi’ne kanunun Resmî Gazete’de yayım-

lanmasından başlayarak 60 gün içerisinde iptal davası açılır.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

53. İstisnai memurluk kadrolarına atananlara Devlet Me-

murları Kanunundaki atanma, kademe ilerlemesi ve derece 

yükselmesi hükümleri uygulanmaz. İstisnai memurluk kadro-

ları şunlardır:

  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

  TBMM memurlukları

  MİT memurlukları

  Bakan yardımcıları

  Başbakan başmüşaviri

  TOKİ başkanı

  Vali 

  Büyükelçi

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

54. Merkezî yönetimin taşra teşkilatındaki il genel idaresinin 

başındaki valiye istisnai hâllerde merkez adına işlem yapa-

bilme amacıyla tanınan yetkiye yetki genişliği denir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

55. Londra’da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonasında 

200 metre fi nal yarışına çıkan Ramil Guliyev Dünya Şampi-

yonu olmuştur.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.



56. Braille alfabesi veya Körler Alfabesi; 1821 yılında Lou-

is Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların oku-

yup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon ta-

şıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış nok-

tadan oluşur. Her iki kolonda üçer nokta bulunur. Noktalar-

dan her biri altmış dört farklı kombinasyondan birini oluştur-

ması için farklı şekillerde dizilir.

Doğru yanıt “A” seçeneğidir.

57. Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej 1946 yılından çıktı-

ğı tahtta 70 yıl kalmış ve 2016 yılında hayatını kaybetmiştir.  

Bhumibol, dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı olarak ta-

nınıyor. Osmanlı Tarihinin en uzun tahtta kalan padişahı ise 

46 yıl tahtta kalan Kanuni Sultan Süleyman’dır.

Doğru yanıt “E” seçeneğidir.

58. Q ve F klavyeden sonra Boğaziçi Üniversitesi on par-

mak yazımı dikkate alınarak kurgulanan E klavyeyi geliştir-

miştir.

Doğru yanıt “D” seçeneğidir.

59. Türkiye tropikal meyve yetiştirmek amacıyla 780 bin dö-

nüm araziyi 99 yıllığa Sudan’dan kiralamıştır.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.

60. Çağımızın Dede Korkutu olarak bilinen ve 2006 yılında 

kaybettiğimiz yazarımız Mustafa Necati Sepet-çioğlu’dur.

Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
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