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GENEL YETENEK 

Çözümler
DENEME-1

1.  Parçadaki altı çizili söz “olacak !eylerin tahmin 
edilemez olu!unun insanları yıpratması” anlamı-
na gelmektedir. Bu ifadeyi en iyi yansıtan seçenek de 
C seçene!idir. 

Cevap: C

2.  TDK’ye göre “a"zını bozmak” deyimi “kaba sözler 
söylemek, küfretmek” "eklinde açıklanmı"tır. D 
seçene!i bu nedenle yanlı" açıklanmı"tır. Di!er 
seçeneklerdeki kalıp sözlerin açıklamaları do!rudur.

  Cevap: D

3.  Kesin yargı sorularında yorum yapmadan ve tahmin-
de bulunmadan ba"ta verilen cümleden çıkarılacak 
yargıyı bulmak esastır. Buradan hareketle söz konu-
su araçların 1769 yılında yapıldı!ı bilgisi verildi!ine 
göre hayvan gücüyle çekilen kara araçlarının uzun 
süre kullanıldı!ı bilgisine net olarak ula"abiliriz. 

    Cevap: C

4.  Cümlenin bo"luktan sonraki kısmında, "airin sözcük-
lerden kurtularak iyi "iir yazabilece!i vurgulanmı"tır. 
Bu nedenle bo"lu!a bu anlamı destekleyen bir ifade 
getirilmelidir. Bu da A seçene!inde vardır. 

    Cevap: A

5.  TDK’ye göre; yer, millet ve ki"i adlarıyla kurulan bir-
le"ik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle ba"-
lar: Antep fıstı!ı, Brüksel lahanası, Frenk gömle!i, 
Hindistan cevizi, #ngiliz anahtarı, Japon gülü, Mara" 
dondurması, Van kedisi vb. buna göre IV numaralı 
sözün yazımı hatalıdır. 

    Cevap: D

6.  #lk bo"luktan sonra küçük harf ile ba"ladı!ı için virgül 
kullanırız. #kinci bo"lu!a soru soruldu!u için soru i"a-
reti koyarız. Üçüncü bo"luktan sonra küçük harf ile 
ba"ladı!ı için üç nokta koyamayız virgül koyarız. Son 
bo"lu!a da seslenme bildirdi!i için ünlüm koyarız. 
Buna göre A seçene!i cevap olarak kar"ımıza çıkar. 

   Cevap: A

7.  I numaralı sözde sadece çekim ekleri vardır:

 sanat: isim

 -ı: iyelik eki

 -n: zamir n’si

 -da: bulunma hali eki

 II numaralı sözde sadece yapım ekleri vardır:

 odak: isim

 -lan: isimden fiil yapan ek

 -ıl: fiilden fiil yapan ek

 -an: fiilden isim yapan ek

 III numaralı sözde sadece çekim ekleri vardır:

 nesne: isim

 (y)e: yönelme hali eki

 IV numaralı sözde hem yapım hem çekim ekleri var-
dır:

 gerçek: isim 

 -le!: isimden fiil yapan ek

 -tir: fiilden fiil yapan ek

 -il: fiilden fiil yapan ek

 -ir: geni" zaman eki

 V numaralı sözde hem yapım hem çekim ekleri var-
dır:

 kur-: fiil kökü

 -maca: fiilden isim yapan ek

 -(y)a: yönelme hali eki

 Buna göre IV ve V numaralı sözler hem yapım hem 
çekim eki almı"tır. 

    Cevap: E

8. I numaralı söz: ara-yor = daralma (a sesi ı olarak 
daralmı")

 II numaralı söz: saat-de= benze"me (d sesi t olarak 
benze"mi")

 III numaralı söz: karanlık-ın= yumu"ama (k sesi ! 
olarak yumu"amı") Buna göre bu sıralamayı B seçe-
ne!inde görmekteyiz.

    Cevap: B

9.  O benimdir … “O” i"aret zamiri, “benimdir” ki"i 
zamiri

 “Bu "afaklar, en son ocak, tüten en son ocak, al san-
cak, yüzen al sancak” sıfat tamlamalarıdır.

 “Yıldızıdır, benimdir, milletimindir” ek fiilleri kullanıl-
mı"tır. 

 “O benim milletimin yıldızıdır.” “O benim milletimin-
dir.” “ O benimdir.” #sim cümleleridir.

 “Yurdumun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu 
"afaklarda yüzen al sancak sönmez.” Fiil cümlesidir.

 Yüzen, tüten sıfat-fiilleri ve sönmeden zarf fiili kulla-
nılmı". #sim-fiil kullanılmamı"tır. 

    Cevap: D

10.  Verilen cümledeki fiilimsi “atama-dı"(k)-ı” sıfat-fiil 
ekidir. A seçene!indeki “ver-en” sözcü!ünde de 
sıfat-fiil eki vardır. 

    Cevap: A
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11.  Giydi!imiz ayakkabıdan, otomobillerimizdeki teker-
leklere ve cam sileceklerine, dalgıç giysilerinden hor-
tumlara, hastanelerde kullanılan eldivenlerden izo-
lasyon malzemelerine ve futbol toplarına kadar kau-
çu!u 

 Belirtili Nesne

 yüzyıllardır birçok "eyde kullanıyoruz.

  ZT DT              Yüklem

Cevap: B

12.  Parçanın ilk cümlesinde Avustralya’daki yangınlar-
dan bahsediyor. II numaralı cümlede ise yangınlarla 
ilgili istatisti!e yer verilmi", III numaralı cümlede tek-
rar yangınların etkilerine geçilmi"tir ve sonraki cüm-
lelerde de bu etkiler anlatılmı"tır. Bu nedenle II numa-
ralı cümle akı"ı bozmaktadır. 

Cevap: B

13.  Parçada Aylin’in kedisi Tekir için yiyecek arayı"ının 
öyküsü anlatılmı"tır. Öykülemede en çok kullanılan 
-di’li geçmi" zaman çekimine ba"vurulmu"tur ve olay 
sırası dikkate alınmı"tır.

    Cevap: B 

14.  I numaralı cümlede bir “basamaktan” söz ediyor, III 
numaralı cümlede de bu “basamak” ile devam edi-
yor. Demek ki I’den sonra III gelmelidir. Bunun için de 
II ile IV’ün yer de!i"tirmesi gerekir. 

    Cevap: C

15.  Parçada ilk üç cümlede editörün görevlerinin neler 
oldu!u üzerinde durulmu"tur. IV. cümleden sonra 
editörün günümüzdeki durumuna geçilmi"tir. Yani IV 
numaralı cümleden itibaren ikinci parçaya geçebiliriz. 

Cevap: C

16.  Parçada geçen “Yerelden ulusala, ulusaldan 
evrensele bir de"i!me ve geli!me çizgisi izleye-
rek bütün insanlı"ın ortak de"eri hâline gelir.” 
cümlesi parçayı en iyi özetleyen cümledir. Bunu en 
iyi açıklayan seçenek de E seçene!idir.

   Cevap: E

17.  Parçada geçen “Burada önemli olan, ba!arı için 
gerekli enerji kullanımının do"ru organize edil-
mesidir.” cümlesi ba"arı için gerekli olanın enerjinin 
do!ru planlanmasına ba!lı oldu!unu vurgulamakta-
dır. 

Cevap: B

18.  Parçada geçen “Osmanlı toplumunun genel hatla-
rının din ve gelenekle !ekillendi"i” ifadesinden      
A ve D seçeneklerine ula"ırız. 

 “Avrupa’nın feodal toplum özelli"iyle paralellik 
gösterdi"i gözlemlenir…” ifadesinden B seçene!i-
ne ula"ırız. “…Avrupa’daki sisteme tıpatıp benzer 
bir feodal toplumun çıktı"ını söylemek güçtür” 
ifadesinden de E seçene!ine ula"ırız. Ancak C seçe-
ne!i bu parça için söylenemez. Cevap: C

19.  Parçada geçen “mumyalama i!inde reçine, tala!, 
zift ve bez, sodyum karbonat ve ya" kullandılar” 
ifadesi A seçene!ini, “Mumyalar ya ta! lahitlere ya 
da çürümemesi için ya"lanmı! tahta tabutlara 
konulurdu” ifadesi B seçene!ini, “#lk örnekler 
Antik Mısır’da MÖ 15. yüzyılda” ifadesi C seçene-
!ini, “bedenlerinin sa"lam kalması amacıyla” ifa-
desi D seçene!ini, vermektedir. Ancak parçada 
dayanıklılık süresi hakkında bilgi yoktur. 

    Cevap: E

20.  Parçada çocu!un benlik saygısının geli"mesinde 
anne ve babaya dü"en görevler genel olarak tanım-
lanmı"tır. Parçada geçen “tutarlı ve iyi tanımlanmı! 
sınırlar koyması” ifadesi sorunun do!ru cevabını 
vermektedir. 

Cevap: B

21.  Bugün dünya üniversitelerinde Halil #nalcık okunuyor 
ve  okutuluyor.  Onu dar anlamda bir “tarihçi” olarak 

   A

 dü"ünmek elbette yetersiz kalır. Bizzat tarih disiplini-
ne "ekil vermi", kendi metodolojisini ve bilgi birikimi-
ni tarihçilik mesle!ine kazandırmı" bir ki"i olarak 
#nalcık, bilim çevrelerinin üzerinde uzla"tı!ı seçkin 

    D

 bir isimdir. #nalcık ekolüne mensup yüzlerce ö!renci, 
    B

 sadece birincil kaynakları kullanma, belge ve ar"ivle-
ri inceleme yönünden de!il modern anlamda tarihe 
sosyo-ekonomik ve kültürel birçok cepheden baka-
bilme becerisini ondan ö!renmi"tir. Seçenekler parça 

   E

 üzerinde gösterilmi"tir. Parçada C seçene!ine de!i-
nilmemi"tir. 

    Cevap: C

22.  Parçanın genelinde yazarın somut olan "eyleri ede-
biyata soktu!u üzerinde durulmaktadır. Cümlenin 
sonunda geçen “gerçekçi bir edebiyat” ifadesin-
den hareketle de I numaralı yargının bu parçadan 
kesin olarak çıkarılaca!ını söyleyebiliriz.

    Cevap: A
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23.  Kendine güven duyma, insanın, çocukluk yıllarından 
ba"layarak ya"adı!ı çevrede kendini ne kadar 
güvende hissetti!iyle ili"kilidir.  Kendine  güveni  ol-

   C

 mayan ki"i, güveni hissedebilmek için ba"kalarından 
kabul görmeye çalı"ır.  Ama kendini daha iyi ve gü- 

   B

 vende hissetmek için yaptıkları, onu daha çekingen 
ve  sorumluluk  alamaz  hâle  getirir.  Yapmak istedik-

   E

 lerini de!il de yaparsa kabul görece!ini dü"ündü!ü 
"eyi yapar; bu da onun kendisinden uzakla"masına 
ve kararsızlı!ının artmasına yol açar. Giderek ba"ka- 

   A

 larına ba!ımlı hâle gelir. Bazen çok önemsiz kararlar 
için bile ba"kalarının önerilerine ihtiyaç duyar.

   B

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. D seçene!i 
parçadan çıkarılamaz.    Cevap: D

24.  Parçada, internetin ya"amın her alanında ve uluslara-
rası a! ile insanlara hizmet etti!i üzerinde durulmak-
tadır. Bu ifadeyi en iyi E seçene!inde görmekteyiz.

  Cevap: E

25.  Parçada geçen “so"ukların etkisi” ifadesi E, “tüke-
tecek oldukları bazı besinler sayesinde” ifadesi A, 
“doktora gitmeli” ifadesi D, “gerekli ilaçları alma-
lıdır” ifadesi de B seçene!ini vermektedir. Parçada 
sıvı tüketimi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemi"tir.

         Cevap: C

26.  Parçada geçen “Çünkü bo"azın acısından dolayı 
ki!iler yemek yemekte, günlük i!lerini yapmakta 
baya"ı zorluk çekerler” cümlesi I. ve III. maddeyi 
vermektedir. Parçada bo!az a!ırsının konu"ma üze-
rindeki etkisinden söz edilmemi"tir.     Cevap: E

 Bu soru iki a"amalı bir sıralama sorudur. Bu nedenle 
sorunun tarifine uygun bir düzenek olu"turmalıyız.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

p p p p p p p p

 Düzene!imiz hazır "imdi verilenleri yerle"tirmeye 
ba"layabiliriz:

•  Kilo ölçümündeki sıralama en a!ırdan ba"lana-
rak yapılacaktır. 

•  H, hem boy hem kilo ölçümünde aynı sırada yer 
almı"tır.

  (Mevcut bilgiler H’nin sıralamasını belirlemek için 
yeterli de!ildir.)

•  G’nin kilosu D’den daha fazladır.
  (Ne kadar fazla oldu!u belirtilmemi"tir. Ancak 

hem G hem D kilo ölçümüne alındı!ına göre boy 
sıralamasında ilk be"te yer aldı!ı kesindir.)

•  Boy ölçümünde A, kilo ölçümünde F üçüncü sıra-
da yer almı"tır.

•  Boy ölçümünde G; D’den hemen sonra, F’den 
hemen önceki sırada yer almı"tır.

Boy sıralaması

1 2 3 4 5 6 7 8

p p p p p p p p

A

Kilo sıralaması

1 2 3 4 5

p p p p p

F

 Boy sıralamasında G; D’den hemen sonra, F’den 
hemen önceki sırada yer almı"tır.

 G, D ve F kilo ölçümüne kalabildi!ine göre boy sıra-
lamasında ilk be"te yer aldı!ı kesindir.

I.  Gonca, Derin ve Faruk sözlü sınava kalabildi!ine 
göre yazılı sınavda ilk be"te yer aldı!ı kesinle"ir.

II.  H’nin da her iki ölçümde de aynı sırada oldu!u 
bilgisi verilmi"ti. Böylelikle H’nin sıralaması her iki 
ölçüm için de birinci sıradır.

III.  Tabloya yerle"tiremedi!imiz B, E ve C için de 6, 
7 ve 8. sıralar kalır ancak hangisi 6, hangisi 7, 
hangisi 8 kesin olarak belirlenemez.

Boy sıralaması

1 2 3 4 5 6 7 8

p p p p p p p p

H A D G F B/E/C C/E/C E/C/B

Kilo sıralaması

1 2 3 4 5

p p p p p

H F

 Verilen bilgiler düzeneklere yerle"tirildi. $imdi sorula-
ra geçebiliriz.

27.  H’nin birinci sırada, C’nin de 6, 7 veya 8. sırada oldu-
!u verilen bilgiler do!rultusunda kesin olarak tespit 
edilmi"tir. Buna göre boy ölçümünde be"inci olabile-
cek tek isim D’dir.      Cevap: B
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28.  H’nin her iki ölçümde de yeri aynıdır ve birinci sıra-
dadır. Bu nedenle H’nin boy sıralaması dördüncü sıra 
olamaz.    Cevap: C

29.  D, boy sıralamasında üçüncü sıradadır, F de kilo 
ölçümünde üçüncü sıradadır. 

    Cevap: D

30.  G’nin boy ölçümündeki sırası ile A’nın kilo ölçü-
mündeki sırasının aynı oldu"u bilgisi bu soru 
için tabloya eklenir. (G’nin boy sıralaması dörttür, o 
halde A da kilo ölçümünde dördüncü sırada yer 
almı"tır. Kilo ölçümünde G, D’den önce yer aldı!ına 
göre G’ye iki, D’e de be"inci sıra kalır.) Böylece D’nin 
kilo ölçümü sıralamasında be"inci sırada yer aldı!ı 
kesinle"ir. 

Kilo sıralaması

1 2 3 4 5

p p p p p

H G F A D

    Cevap: D

31. 1 – 1
3  = 2

3  1 + 1
2  = 3

2

 1 – 1
4  = 3

4  1 – 11
15 = 4

15    

 1 – 1
5  = 4

5  

  

 

2
3  . 

3
4  . 

4
5

3
2  . 4

15

 = 2
5  

.
 

5
2  = 1

2

5
Cevap: A

32. 
(0,7) + (0,5) . (0,7 – 0,5) 

2,5 – 1,1 – 1,2
 = 

(1,2) � (0,2)

0,2
 = 1, 2

                        
 

 
                                                      Cevap: E

33. ABC = 41 . BC 

 100A + BC = 41 . BC          

 100A = 40 . BC

 5A = 2 (BC)      �� 820 . 8 + 2 + 0 = 10 
  p          p                         
  8          20

Cevap: A

34. a2 � a + b2 + ab = a(a –1) + b(a + b) = tek oldu!una
                              \   \   göre                çifttir      tek olmalı    
 I.   a + b, tek  b tektir.
 II.  a.b, çift       a + b tektir ise
 III.  a + b2 – b, çift  a çifttir.

Cevap: D

35. K      en az               en çok    
           10  99

            11   98       +               +       –––––––               –––––––   
            21                   197 

 K = ^21, 22, 23 ................197`�olabilir.

 Terim sayısı = 
 |197 – 21|

1  + 1 = 177

Cevap: B

36. 3|x – 2| + |8 – 4x| = 28 Not : |a – b| = |b – a| 

 7|x – 2| = 28    

 |x – 2| = 4

    x – 2 = 4 x – 2 = – 4   

          x = 6       x = – 2   

               Toplam = 6 – 2 = 4

Cevap: C

37 . 3x . 12
12x  . 8 . 8x = 96        

 3x . 8x

   12x
 = 1

          
                  

24x

12x  = 1 �� 2x = 1
      x = 0 

Cevap: D

38.  Not : Tüm virgül sayıları e"it ise bölme i"lemlerinde 

virgülsüz i"lem yapılabilir.

 
�75 � �12 
�48 � �27  = 

5�3 � 2�3 
4�3 � 3�3  = 

3�3
�3  = 3

 Cevap: D

         

39. a2 + 3b = b2 + 3a �  a2 � b2 = 3a � 3b           

                        (a � b)(a + b) = 3(a � b)  �  a + b = 3                                          

                                 (a + b)2 = 32                              

                       a2 +2ab + b2 = 9                 a . b = – 1                                                                    

                                   \                                     
                           -2              a2 + b2 = 11 
  Cevap: D
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40. x = 3 ise  3 < y � 3 < 6 6 < y < 9 y = ^7, 8`
 x = 4 ise     4 < y � 4 < 6 8 < y < 10 y = ^9` 
          7 + 8 + 9 = 24

Cevap: B

41. 
2��(23)�x�+1

     2�2
 = 

25

100 � 
2

3x + 3
2

2
1
2

 =  
1
4         

                       

 
2

3x + 2
2

 

= 2 � 2  ��
3x + 2

2  = � 
2
1

                  

     3x + 2 = – 4      
        x = – 2  

Cevap: A

42. (fog)(2) = f(g(2))

 g(2) = 23 � 5 = 3 ��f(3) = 32 + 3 + 1 = 13

         Cevap: E

43. .42.�15 ile tam bölünmeli, 5 ve 3’e tam bölünebilmeli

 . 425   

    1, 4, 7 gelebilir.    ��en az 1425 TL ödemi"

        1425
15  = 95 gömlek almı"tır.

      Cevap: D

44.     K             B  
        30 �� x         x ya" farkı de!i"mez.

      x           50 �� x 30 � x � x = x � (50 � x)

   30 � 2x = 2x – 50 
   4x = 80

   x = 20 ��Büyük Karde"

    Küçük Karde"

     10                       Cevap: E

45.           Aslı     Ferhat             Duvar
      30 dk 20 dk          60 m2 
  1 dk  2 m2          +   3 m2      = 5 m2   boyarlar.
     
  Zaman = 

Toplam i" 

Birim zamanda yapılan i"

 
��60

5  =12 dakikada 
        biter

  Cevap: B

46. Alı"veri" = 100x olsun 20x indirim ile 80x = 320 öde-
me yapılır.

  x = 4 ��x = 4 ��Alı"veri" = 400 TL   
  280 + son ürün = 400 TL ��son ürün = 120 TL 

 Cevap: B

47.         Pantolon    Gömlek                Ortak nokta

                       x               x          2x – 1 (Nesne sayısı –1)
             –––––––     –––––––                –––––––
  1 tane için  3 mandal   2 mandal                   1 

Toplam         3x                2x                      2x � 1

         

x + 1 2x – 1 1

P M    � x + 1 + 2x � 1 + 1 = 43 
                                  3x + 1 = 43
                                        3x = 42 
        x = 14
    

         Cevap: D

48. 

A B y C

Yanyana gelme =

|BC| = 20 . 6 = 120 km

A B 40 + 20
= 2 x = 120

x

x

40 – 20
= x

20
= 6 saat 120

2040

120 km

             
 
   

                      

  

       Cevap: A

49. 

  
A B

   

  
Anne � Baba

2!  
. 

4 çocuk

4!  = 2. 24 = 48 yer de!i"-

tirebilir.   
Cevap: C

  
50. Ortak zaman soruları EKOK sorularıdır.

20 25 40 5

4 5 8 5

4 1 8 4

1 2 2

1
   
EKOK(20, 25, 40) = 200 dk’ bir günceller.

  200 dk = 3 saat 20 dk 08 : 00
    03 : 20
                           +                            –––––––
     11 : 20 

 Cevap: E

51. 4 ' 3 = 42 � 4 . 3 = 16 ��12 = 4 

                                 ��4 ' 2 = 42 � 2 . 4 = 16 � 8 = 8

  2 ' 1 = 22 � 2 . 1 = 4 ��2 = 2 

Cevap: D
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52. 3 tane zarın 63 tane durumu vardır.

  A o�#stenen olay 
 

  P(A) = S(A)

S(E)   ��A = #^1, 6, 3`�, ^2, 3, 3`-
  
  B o�Tüm durumlar 
  1, 3, 6 o�3!  kadar yer de!i"tirebilir. = 6 
                    ! 9 #stenen durum

  2, 3, 3 o�
3!
2

 kadar yer de!i"tirebilir. = 3

  P(A) = 9

216
 = 

1
24

   
 

   Cevap: A

 

53.                 A           B          C  

     Derece     120°     150°     90°  ���4x + 200 = 5x

  Adet           4x         5x        3x                    x = 200

                   �����C = 3x = 3.200 
                                      = 600 

             Cevap: D

54.                A         B         C      B – C  

       Derece    120°     150°    90°  ���60° = 300 adet  

                                                        1° = 5 adet   
1°           5

       360°       x                               
         x = 1800 Cevap: A

55. B) 60 = 22 . 3 . 5 ��2 + 3 + 5 = 10 asal de!il
  A) 20 = 22 . 5 ��2 + 5 = 7 asal
  C) 108 = 22 . 33 ��2 + 3 = 5 asal
  D) 165 = 3 . 5 . 11 ��3 + 5 + 11 = 9 asal
  E) 200 = 23 . 52 ��2 + 5 = 7 asal

Cevap: B

56. EKOK(A, B) = 22 . 33 . 52 . 7 

                            ��2 + 3 + 5 + 7 = 17 asal bir sayıdır.

  Asal bölenleri : 2, 3, 5, 7  

Not : EKOK için büyük üslü kısım alınır.
Cevap: B

57. Sayımız 2x . 3y . 5z olsun o Asal bölenler toplamı 10

  A) 20 = 22 . 5 ��2 ve 5 zaten var.

  B) 45 = 32 . 5 ��3 ve 5 zaten var.

  C) 55 = 5 . 11 ��Burdan 11 asalı gelir. 10 + 11 = 21  
 asal de!il.

  D) 70 = 22 . 55 . 77 ��Burdan 7 asalı gelir. 10 + 7 = 17  
 asal.

  E) 91 = 13 . 7 ��13 ve 7 gelir. 10 + 13 + 7 = 30 asal  
 de!il.

Cevap: D

58. 

      

A

B CD

E

3�3

2 6

3

60°30°

x = 2  gelir.

 
Cevap: B

59. 
    2x + 4x = 180

  

A
x

B

D C

O

N

K 2x

4x

        6 x = 180

              x = 30°

   
 

   
        Cevap: E

60. y = 2x � 6 e!im = 2 ��paralel do!ru e!imleri e"it

  m = 2  A(5, 2)

  m . (x � xo) = (y � yo)

    2 . (x � 5) = y � 2 ��2x � 8 = y   
x = 0 için y = – 8    

       y = 0 için x = 4

  

  

– 8

4      
Alan = 

4.8
2  = 16

     
          Cevap: A
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1.  #stanbul’u tarih boyunca önce Avarlar (Sasanilerle 
birlikte) sonra Tuna Bulgarları (Emevilerle birlikte) en 
son da Osmanlı Devleti ku"atmı"tır.

                     Cevap: D

2.  Parçada “hukuki belgelerinde birçok "eyin kurala 
ba!landı!ından bahsetmi"tir.” Cümlesi hukukun 
yazılı hale getirildi!ini,

 “Çinlilerin elçi gönderip Uygur ülkesindeki geli"mele-
ri takip etmesi Uygurların ise Budizm’i Çin’den 
ö!renmesi” kar"ılıklı etkile"imin oldu!unu,

 “Birçok dinin sorunsuzca bir arada ya"aması” ise 
ho"görülü bir ortamın oldu!unun göstergesidir.

Cevap: E

3.  Gazne Devleti; Sebükteginliler ya da Yeminiler 
Devleti olarak da bilinir.

 Memlükler; Eddevletüt Türkiyye ya da Kölemenler 
Devleti olarak da bilinir.

 Anadolu Selçuklu; Türkiye Selçuklu olarak da bilinir.

 Karahanlı Devleti; Hakaniye, Afrasiabdaki Turan 
Krallı!ı, Kuzey Hanlı!ı, #lek Hanlı!ı gibi ba"ka isim-
lerle de bilinir.

Cevap: A

4.  Anadolu Selçuklunun kurucusu; Süleyman $ah’tır.

 En parlak dönemini; Alaaddin Keykubat zamanında 
ya"amı"tır.

Cevap: B 

5.  #kta; Devlete ait olan halka kar"ılı!ında asker besle-
mesi için ayrılan topraklardır.

 Ö"riyye; Müslüman çiftçiye ait topraklardır.

 Haraciyye; Gayrımüslim Çiftçiye ait topraklardır.

 Hassa; Geliri sultana ayrılan topraklardır.

 Vakıf; Geliri vakıflara aittir. Vakıflar da bulundukları 
bölgelerde kamu binaları yapar, cami, hastane yapar. 
#mam ve müderrsilerin masraflarını kar"ılardı.

    Cevap: E 

6.  Azınlık isyanları ve hakları sorunu 1789 Fransız 
#htilalinden sonra ortaya çıkmı"tır. 19.yy’ın da en 
önemli problemi olarak Osmanlı için devam etmi"tir. 
Dolayısıyla 17.yy’da Osmanlı henüz bu sorunla kar-
"ıla"mamı"tı. 

Cevap: B

7.  Lale Devrinde #brahim Mütteferika’nın açtı!ı matbaa, 
ilk özel matbaadır.

 #lk devlet matbaası ise yakla"ık 70 yıl sonra III. Selim 
zamanında “Matbaayı Amire” ismiyle açılacaktır.

Cevap: C

8.  Osmanlı Devletinde ilk kez rejim de!i"ikli!i 
Me"rutiyetin ilanıyla olmu" ve devlet monar"iden 
me"ruti monar"iye geçmi"tir. Me"rutiyeti ilan eden 
hükümdar da II. Abdülhamit’tir.

    Cevap C

9.  Osmanlı Devletinde sadrazam sayısı her daim 1 
tanedir. Sayısında herhangi bir artı" olmamı"tır. Vezir 
deseydi onda artı" oldu olarak kabul ederdik.

 Eyalet sayısı ba"langıçta sadece Rumeli Eyaleti, 
ardından Anadolu Eyaleti, daha sonra fethedildikçe 
Kuzey Afrika gibi Eyaletler olu"mu"tur.

 Vergi ise ki"ilerden alınır. Sınırlar geni"lerse ki"i sayı-
sı da artar, ki"i sayısı artarsa da vergi gelirleri artar.

                     Cevap A

10. Osmanlı hükümdarları; Han, Hakan, Sultan, Halife, 
$ah, Padi"ah, Hünkar, Devletlü, Kayzer gibi unvanlar 
kullanmı"tır.

Cevap: E

11.  Haraç; Gayrımüslim çiftçiden ha"atının be"te bir ora-
nında alınan vergidir.

 Cizye; Müslüman çiftçiden ha"atının onda biri ora-
nında alınan vergidir.

 Cizye; Gayrımüslim erkekleri askere gitmedikleri için 
ömründe bir kere bu vergiyi verirdi.

 Dolayısıyla Ö"ür ve haraç bir toprak vergisiyken, 
cizye bir korunma vergisidir.

Cevap: E
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12. Trablusgarp Sava"ının nedenleri;

•  Siyasal birli!ini yeni tamamlayan #talya’nın sömür-
gecilik arayı"ına girmesi.

•   Trablusgarp’ın #talya’ya yakın olması.

•   Osmanlının karadan (Mısır #ngilizlerin elinde oldu-
!u için) ve denizden bölgeyi koruyamayacak olma-
sı.

•  #ngilizlerin, #talya’yı bölgeye davet etmesi.

• 1909’da #talya ve Rusya arasında imzalanan 
Racconigi Antla"ması ile Rusya’nın Trablusgarp’taki 
#talyan haklarını tanıdı!ını, #talya’nın da Rusya’nın 
bo!azlar konusundaki haklarını tanıdı!ını ve kar"ı-
lıklı birbirlerine destek olacaklarını söylemesidir.

 A seçene!i, Balkan Sava"larının nedenidir.

 B, C ve D seçenekleri Kırım Sava"ının nedenidir.

    Cevap: E

13.  Parçada cemiyetlerin; “bölgesel kurtulu"u savun-
mu"lardır” sözü yeni ulusal mücadeleden ziyade böl-
gesel mücadeleyi tercih ettiklerini,

 “Osmanlı Devleti yönetimine kar"ı de!illerdir.” Sözü 
yeni bir devletin kurulmasını savunmadıklarını gös-
termektedir.

 Ancak yararlı cemiyetler hiçbir zaman #tilaf 
Devletleriyle i"birli!i yapmamı" hatta mücadele 
etmi"lerdir.

Cevap: D

14. I. öncül; do!rudur. Çünkü Anadolu’da Mustafa Kemal 
Pa"a, #stanbul’da ise Türk Ocakları halkı bilinçlendir-
meye çalı"ıyordu.

 II. öncül; yanlı"tır. Çünkü #stanbul’da herkes milli 
mücadeleye kar"ı de!il, Türk Ocakları önderli!inde 
bu mücadele için mitingler düzenliyordu.

 III. öncül; yanlı"tır. Halkı bilinçlendiren #stanbul 
Hükümeti de!il, Türk Ocaklarıdır.

Cevap: A

15. Ankara’nın merkez seçilme nedenleri;

•  Batı cephesi ve #stanbul’a yakın olması ve "ehirde 
milli ruhun güçlü olması.

•  Anadolu’nun ortasında ve i"galden uzak olması

•  Haberle"me ve ula"ım a!ının iyi olması

•  #stanbul ile ula"ım ve ileti"im ba!ının olması

•  Milli mücadeleyi destekleyen Ali Fuat Pa"anın 20. 
Kolordusunun burada olması 

 Gibi sebeplerden Ankara’ya ta"ınmı" ve buraya yer-
le"mi"tir.

 Ankara, o dönem kalabalık bir "ehir de!ildi. Ba"kent 
olduktan sonra kalabalıkla"tı. Bu bir neden olamaz. 

 O dönem TBMM yoktu ve Temsil Heyeti vardı. Bu 
seçenek de olamaz.

Cevap: B

16. #ngiltere’nin manda ve himayesine; Irak ve Filistin 
Bölgesi verildi.

 Fransa’nın manda ve himayesine; Suriye ve Lübnan 
verildi.

Cevap: A

17. Kuvayı Milliyenin kaldırılma gerekçeleri;

•  Emir komuta ili"kisi içinde olmayan disiplinsiz bir-
likler olması.

•  Dü"manın düzenli ordusu kar"ısında ancak düzen-
li orduyla kesin sonuca varılabilece!i dü"üncesi.

•  Bazı Kuvayı Milliye liderlerinin TBMM’nin talimatla-
rı dı"ına çıkarak halka kötü davranmasıdır.

    Cevap: E

18. Parçada; Türk ordusunun savunma sava"larında 
ba"arılı oldu!u ancak taarruz gücüne henüz eri"e-
medi!i anla"ılmaktadır.

 B seçene!inde oldu!u gibi Refet Bey, askerlikten isti-
fa etmedi sadece birlikleri #smet Beye ba!landı. 
Askerlik görevi devam etmektedir.

 C seçene!imde oldu!u gibi Aslıhanların sorumlusu 
#smet Bey de!il, Refet Beydir.

 D seçene!inde oldu!u gibi TBMM mücadeleden vaz-
geçse pe"i sıra Kütahya-Eski"ehir, Sakarya ve 
Büyük Taarruz gibi muharebelere giri"mez.

 E seçene!inde oldu!u gibi TBMM hiçbir zaman 
Kuvayı Milliye tekrar dönmeyecek ve Milli 
Mücadelenin sonuna kadar düzenli orduyla devam 
edecektir.

Cevap: A
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19. Lozan’da çözülmesine ra!men;

 Yabancı Okullar 1924’te,

 Bo!azlar 1936’da

 Suriye sınırı ise 1938’de tekrar gündeme gelecektir. 

 Bunların dı"ında Osmanlı borçları, Ege Adaları, Irak 
Sınırı, Patrikhane gibi konular da tekrar gündeme 
gelmi"tir.

Cevap: E

20. Saltanatın Kaldırılmasının sonuçları;

•  Son sultan Vahdettin meclis kararıyla sürülmü"tür.

•  Son sadrazam Tevfik Pa"anın da görevine son 
verilmi"tir.

•  Osmanlının resmi gazetesi Takvimi Vekayinin 
yayın hayatına son verilmi"tir.

•  Osmanlı devleti resmen sona ermi"tir.

•  Cumhuriyetin ilanı için uygun ortam olu"mu"tur.

• Ulusal egemenli!in gerçekle"tirilmesi yolunda 
önemli bir adım atılmı"tır.

•  Laiklik yolunda yapılan ilk devrimdir.

Cevap: E 

21. Tevhidi Tedrisat Kanunuyla;

•  Tüm okullar Milli E!itim Bakanlı!ına ba!landı.

•  #lkokul zorunlu hale getirildi. Okur-yazar oranını 
artırmak hedeflendi.

•  Medreseler kapatıldı. Laik bir e!itim olu"turulmaya 
çalı"ıldı.

•  1924’te #lahiyat Fakültesi ve #mam Hatip Okulları 
açıldı.

•  #lkokullardan Kuran, Ortaokul ve Liselerden de Din, 
Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı.

•  Askeri Liseler, Milli Savunma Bakanlı!ına ba!lan-
dı.

•  Yabancı Okullar ve azınlık okullarında Türkçe, 
Tarih, Yurtta"lık Bilgisi ve Co!rafya derslerinin 
Türkçe okutulmasına karar verildi.

Cevap: E

22. Atatürk #nkılaplarının Amaçları

•  Türkiye’yi ça!da" uygarlıklar düzeyinin üzerine 
çıkarmak,

•  Modern Avrupa devletleriyle Türkiye’yi bütünle"tir-
mek,

•  Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek,

•  Modern toplumlara ait de!er yargılarını Türkiye’de 
yerle"tirmek,

•  Demokrasinin Türkiye’de yerle"mesini sa!lamak,

•  Osmanlı Devleti’nden kalmı" ve halkın ihtiyaçlarına 
cevap vermeyen kurumların yerine ça!da" kurum-
lar olu"turmak,

•  Türkiye’de Milli Egemenlik ilkesini yerle"tirmek.

•  Atatürk ilkelerinin yerle"mesi için zemin hazırlat-
mak.

Cevap: A

23. 1930’daki Nüfus Mübadelesinin çözümlenmesinde 
Mustafa Kemal Atatürk ve Venizelos’un iyi niyetli 
tutumunun çok ciddi bir etkisi vardır.

Cevap: A

24. Atatürk milliyetçili!i; ülkeyi koruyup kollamak ve 
yüceltmek üzerine kuruludur. Hatay’ı Suriye’ye ver-
mek ülkenin aleyhine bir durumdur.

Cevap: E

25. Adolf Hitler, Alman halkına;

•  Alman hayat sahasını geni"letece!i, 

•  Versay’ın a!ır yükünden kurtaraca!ı, 

•  saf bir Alman ırkı olu"turaca!ı 

•  dünyayı komünizm tehlikesinden kurtaraca!ı 

•  Üçüncü Reich (3.Roma #mparatorlu!unu) kuraca!ı 
vaatlerinde bulundu.

Cevap: E

26. Türkiye, Yalta Konferasında alınan karar gere!i 
Birle"mi" Milletler Te"kilatına üye olabilmek için 
Almanya’ya sava" ilan etmi"tir. 

 Kore Sava"ına katıldı!ı için de NATO’ya kabul edil-
mi"tir.

Cevap: B
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27.  Hindistan ve Pakistan Ke"mir yüzünden yıllardır kav-
galıdır. Son dönemlerde bu kavgaya Çin de katılmı"-
tır. Günümüzde Ke"mir bu 3 devletin i"gali altındadır.

Cevap: C

28. Mutlak konum di!er adıyla matematik konum enlem 
ve boylamla ili"kili her "eydir. Güneyden kuzeye gidil-
dikçe sıcaklık enlemsel olarak azalır; kuzeyden 
güneye inildikçe ise artar dolayısıyla verilen tüm "ık-
larda sıcaklı!ın güneyden kuzeye veya kuzeyden 
güneye de!i"imi enlemsel iken Ankara’dan 
Erzurum’a giderken sıcaklı!ın azalmasının sebebi 
yükseltidir(özel konum).     Cevap: D

29. Van Gölü volkanik set gölüdür. Manyas Gölü tektonik-
tir, Marmara Gölü ve Bafa Gölü alüyvon set gölüdür. 
Ancak Tortum Gölü heyelan set gölüdür. 

Cevap: D

30. Verilen tüm merkezlerin bulundu!u il do!ru iken 
Ali"ar Yozgat’tadır.  

Cevap: A

31.  Türkiye gibi genç olu"umlu ülkeler levha hareketleri 
ile sıkı"tırılıp yükselmi" da!lık ülkelerdir ve fay hatla-
rı kırılgandır. Da!lık ülkelerde yükselti fazladır, akar-
suların ta"ıma gücü fazladır, akarsular denge profi-
linden uzaktır. Fakat da!ların do!u batı yönlü uzan-
ması Türkiye’nin genç olu"umuyla ilgili de!ildir.

Cevap: E

32. Ya!ı"ın az, bitki örtüsünün cılız oldu!u alanlarda rüz-
gar erozyonu, ya!ı"ın fazla oldu!u alanlarda ise 
akarsu erozyonu etkilidir. Haritada verilen numaralı 
merkezlerden V numaralı merkez bitki örtüsünün 
cılız ve ya!ı"ın az olması nedeniyle rüzgar erozyo-
nunun en etkili oldu!u yerdir. 

Cevap: C

33. Türkiye kı"ın daha çok #zlanda ve Sibirya etkisinde 
altında olan bir ülkedir. Ancak soruda so!uk ve kar 
ya!ı"lı geçti!i bir dönemde denildi!i için daha çok 
Sibirya termik yüksek basıncı etkisi altına girer. 
Türkiye yazın ise daha çok Asor ve Basra basıncı 
etkisi altındadır. Cevap: A

34.  Haritada belirtilen alanlar Yıldız Da!ları, Çanakkale, 
Mu!la Mente"e ve Ta"eli Platosunun bulundu!u 
alanlardır. Buralarda nüfusun az olmasının sebebi 
yer "ekilleridir. Cevap: A

35.  Marmara Bölgesi nüfus yo!unlu!unun en fazla oldu-
!u bölge olmasından dolayı tüketici nüfusun et, 
yumurta, süt ihtiyacını kar"ılamak amaçlı hayvancılık 
faaliyetleri yo!un olarak yapılırken, arıcılık  Marmara 
Bölgesinde sadece Kırklareli ve Tekirda! dolayların-
da da!lık alanlarda  az yapılan hayvancılık türüdür.

Cevap: E

36.  Çukurova ve Bafra ikisi de Türkiye’nin kıyılarında yer 
alan mineralce zengin delta ovalarındandır. Çukurova 
daha güney enlemlerde yer aldı!ı için Çukurova’ya 
ekilen bu!day Bafra’dan daha erken olgunla"ır. 
Güneyden kuzeye do!ru tarım ürünlerinin olgunla"-
ma süresinin uzaması sıcaklık ortalamasıyla yani 
enlemle açıklanır. Cevap: C

37.  Verilen grafiklerden I numaralı grafik karasal iklim 
grafi!idir, II numaralı grafik ise Akdeniz iklim grafi!idir. 
Bu!day karasal iklim ürünüyken, portakal ise 
Akdeniz iklimine ait bir üründür. Cevap: A

38. Demiri sertle"tirmede ve paslanmaz çelik üretiminde 
kullanılan maden kromdur. Aynı zamanda Mu!la 
(Fethiye, Köyce!iz, Dalaman) ve Elazı! (Guleman) 
gibi önemli çıkarım alanları vardır. Ayrıca II. Dünya 
Sava"ı döneminde Türkiye bu madeni ihraç ederek 
ayakta kalmı"tır. Cevap: C

39. Ka!ıt fabrikaları kesilen odunların suda bekletilme-
sinden, demir-çelik fabrikaları so!utmada suyu kul-
landıklarından, nükleer tesisler ise ısınan reaktörleri 
so!utmada su kullandıklarından dolayı su kayna!ına 
yakın kurulmak zorundadırlar. Ancak otomotiv ve 
tütün fabrikalarının su kayna!ı kenarında olması 
zorunlu de!ildir. 

Cevap: D

40.  Türkiye’de her evin çatısında veya damında kurulan 
güne" enerjisi panelleri birer santral sayıldı!ından en 
çok bulunan santral güne" santralidir. 

Cevap: A
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41.  #stanbul’un sanayile"mesindeki en önemli faktör ula-
"ımdır (Avrupa ve Asya’yı birbirine ba!laması) Buna 
ba!lı olarak da birçok yatırımcı sermayesini 
#stanbul’a getirip bu büyük pazara hizmet sunmakta-
dır. Bu nedenle cevap sermaye ve ula"ımdır. 

Cevap: B

42.  Kültür Turizmi Geli"im Bölgesi kapsamında yer alan 
dört il Aksaray, Kayseri, Kır"ehir ve Nev"ehir’dir.

Cevap: E

43. Türkiye’de demir yolu hatları ovaları ve akarsu vadi-
lerini takip eder. Verilen "ıklar arasında Akdeniz 
Bölgesinde Antalya bölümüne demir yolu ula"ımı var 
iken Antalya iline demir yolu ula"ımı yoktur. 

Cevap: C

44. TANAP Hazar do!algazını Avrupa’ya ta"ıyan 
Türkiye’nin en uzun enerji boru hattıdır. Mavi Akım 
Rusya’dan Samsuna gelen do!algaz boru hattıdır. Türk 
Akımı Rus do!algazını Trakya üzerinden Avrupa’ya 
ta"ır. BTE Bakü do!algazını Erzurum’a getiren do!al-
gaz boru hattı iken BTK ise demir yolu hattıdır.

Cevap: E

45. Turizmin geli"ti!i yerlerde i"sizlik artı" göstermez, 
yeni i" imkanları do!ar ve i"sizlik azalır. 

Cevap: B

46.  Hukukun temel amaçları
 Toplumda;
 •  Hukuki güvenli!i sa!lamak.
 •  Barı"ı sa!lamak.
 •  Adaleti sa!lamak.
 •  Düzeni sa!lamak.
 •  Yeni olu"um ve geli"melere cevap vermek.
 Hukuk inanç düzenini korumayı görev edinir ancak 

inanç sistemini düzenlemek gibi bir amacı yoktur.
Cevap: D

47.  Hukuk kurallarının türleri
 *Emredici Hukuk Kuralları
 Kesinlikle uyulması gereken hukuk kurallarıdır. 

Ki"iler bu kuralların aksine sözle"me yapamaz, 
Davranı"ta bulunamazlar.

 *Tamamlayıcı Hukuk Kuralları
 Tarafların sözle"me yaparken ön göremedikleri 

konuların çözümüne yarar.

 Taraflar sözle"me yaparken birincil derecedeki nok-
taları belirtmi" fakat ikinci derece noktaları belirtme-
mi"se bir uyu"mazlık durumunda bu noktaları belirle-
yen hukuk kuralları tamamlayıcıdır.

 *Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
 Bir hukuk kavramının ya da kurumun ne anlama gel-

di!ini açıklayan kurallardır.  Emredici nitelik ta"ır.
 *Yetki Verici Hukuk Kuralları
 #lgilisine yetki veren ki"ilere irade serbestli!i tanıyan 

ki"iyi belli bir davranı"ta bulunmakta serbest bırakan 
hukuk kurallarıdır. Ör. Mirasçının mirası reddetme hakkı

 *Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 
 Bireylerin birden fazla anlama gelen beyan ve 

eylemlerinin hangi anlama geldi!ini saptar.
 Verilen kanun maddesi tacirin tanımını yaptı!ından 

tanımlayıcı hukuk kuralı örne!idir.
Cevap: C

48.  Kanun koyucunun bilerek bıraktı!ı bo"luk türü kural 
içi bo"luktur ve bu durumda hakim takdir yetkisini 
kullanır. Manevi tazminat ki"inin fatura edilemeyen 
yani hesaplanamayan kayıpları için uygulanan yaptı-
rımdır dolayısıyla taraflar miktar konusunda anla"a-
madıklarında hakim hakkaniyete göre takdir edecek-
tir. Bu durum kural içi bo"lu!a örnek te"kil eder. 

Cevap: B

49. 1982 Anayasası Cumhurba"kanlı!ı hükümet modeli-
ni esas alır. 

Cevap: D

50.  Yasama yetkisi genelli!i, yasama organının bir konu-
yu diledi!i ölçüde ayrıntılı olarak düzenleyebilece!i 
anlamına gelir. 

Cevap: A

51.  Cumhurba"kanı olmak için gerekli "artlar, Anayasanın 
101. maddesinde düzenlenmi"tir.

 Bu !artlar !unlardır:

 40 ya"ını doldurmu" olmak,

 Yüksekö!renim mezunu olmak,

 Milletvekili seçilebilme yeterlili!ine sahip bir Türk 
vatanda"ı olmak.

 Milletvekili olan biri tabi ki aday olabilir ancak illa mil-
letvekili olmak "art de!ildir, yeterlilik sa!lamak da 
olabilir.

Cevap: B
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52.  MGK Üyeleri

 •  Cumhurba"kanı

 •  Cumhurba"kanı Yardımcıları

 •  Adalet Bakanı

 •  Milli Savunma Bakanı

 •  #çi"leri Bakanı

 •  Dı"i"leri Bakanı

 •  Genelkurmay Ba"kanı

 •  Kara Kuvvetleri Komutanı

 •  Deniz Kuvvetleri Komutanı

 •  Hava Kuvvetleri Komutanı

 Jandarma Genel Komutanı 2017 anayasa de!i"ikli!i 
ile üyeler arasından çıkarılmı"tır.

 MGK Genel Sekreteri de kurul üyesi de!ildir ancak soru 
kökü üye olanlar veya olmayanlar "eklinde sormamı" 
2017’de çıkarılan "eklinde sormu" dikkat edilirse.

Cevap: D

53.  Hakimler, görevlerinde ba!ımsızdırlar; Anayasaya, 
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine 
göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci 
veya ki"i, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkeme-
lere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru 
sorulamaz, görü"me yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organla-
rı ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; 
bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle de!i"tiremez ve bunların yerine getirilmesini 
geciktiremez. 

Cevap: C

54.  Tedvin derlenip toplanmak anlamına gelir. #dare 
hukuku di!er hukuk dallarından farklı olarak da!ınık 
bir hukuk dalıdır. Kendine ait tek bir kanunu yoktur. 
Bu yeni geli"en bir hukuk dalı olmasından ve devlet 
yönetiminin tek bir kanunda toplanmasının imkansız-
lı!ından kaynaklanır.

Cevap: A

55.  #stanbul’un fethinin sembolü olarak #slami gelenek 
do!rultusunda "ehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya, 
Camiye dönü"türüldü. Fetihten sonraki ilk Cuma 
namazı 1 Haziran 1453 tarihinde Ak"emseddin tara-
fından kıldırıldı. Hutbe de Ak"emsettin tarafından 
Fatih sultan Mehmet adına okundu.

Cevap: C

56.  Büyük ço!unlu!u ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör 
örgütlerinin saldırılarında, bugüne kadar 58’i Türk 
vatanda"ı olmak üzere (31’i diplomat ve aile mensu-
bu) 77 ki"i hayatını kaybetti, çok sayıda ki"i yaralan-
dı.

 Türkiye’ye kar"ı terör yoluyla sava"ma amacını ta"ı-
yan ilk Ermeni terör örgütü ASALA, 1975’te kuruldu. 
Örgütün, a"ırı sol e!ilimli yapısı itibarıyla geleneksel 
Ermeni partilerinden Sosyal Demokrat Hınçak 
Partisine daha yakın oldu!u biliniyor.

 Büyükelçi konumunda "ehit etti!i ilk diplomatımız 
Dani" Tunalıgil olmu"tur.

Cevap: A

57.  BM Genel Kurul Ba"kanlı!ına Türkiye’nin eski AB 
Bakanı Volkan Bozkır seçildi. Bozkır, Türkiye’den bu 
göreve seçilen ilk isim oldu.

Cevap: D

58.  27 Mayıs darbesinin ardından Demokrat Partililerin 
yargılandı!ı adanın ismi artık ‘Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’.

Cevap: B

59.  Hacı Bekta" Veli, özellikle Türklerin din anlayı"ının 
daha çok ahlak temelli bir nitelik kazanmasında etkin 
olan, Anadolu’daki tasavvuf dü"üncesine damgasını 
vuran, Türk dü"ünürüdür. 

Cevap: C

60. Cemil Ta"çıo!lu 1952 yılında Rize’de do!du. 
Ö!renimini Çapa Tıp Fakültesinde tamamladıktan 
sonra ilk görev yeri olan $anlıurfa’ya tayin oldu. 
Daha sonra Çapa Tıp Fakültesindeki görevine ba"la-
dı. COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye’de görü-
len ilk vakalara baktı. Bu muayeneler sırasında koro-
navirüsü kaptı. Uzun bir süre tedavi altında kalan 
Ta"çıo!lu, 1 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 nede-
niyle öldü. Okmeydanı E!itim ve Ara"tırma 
Hastanesinin adı Prof. Dr. Cemil Ta"çıo!lu $ehir 
Hastanesi olarak de!i"tirildi.

Cevap: C
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1.  Parçadaki altı çizili söz ile yapılan delice bir i!in üste-
sinden i!in bilirki!ilerinin bile gelemeyece"i anlatıl-
maktadır. Bunu en iyi vurgulayan seçenek B !ıkkıdır.

Cevap: B

2.  TDK’ye göre “bin dereden su getirmek” deyiminin 
anlamı, birini kandırmak için birçok sebep ileri sür-
mek, dil dökmek; anlamındadır. Bu da A seçene"in-
de verilmi!tir.  Cevap: A

3.  Kesin yargı sorularında yorum yapmadan ve tahmin-
de bulunmadan ba!ta verilen cümleden çıkarılacak 
yargıyı bulmak esastır. Buradan hareketle Safranbolu 
Evleri’nin tarihi XVIII. yüzyıla kadar uzandı"ı bilgisi 
verilmi!tir. Bu bilgi D seçene"indeki ifadenin net ola-
rak cümleden çıkarılabilece"inin kanıtıdır. 

    Cevap: D

4.  I numaralı cümlede insan ya!amı için gerekli 50’ye 
yakın besin ögesi vardır, denilmi! ancak bunların 
neler oldu"undan söz edilmemi!tir. Bu nedenle I 
numaralı cümle ile A seçene"i uyu!mamaktadır.

  Cevap: A

5.  TDK’ye göre; yer adlarında ilk isimden sonra gelen 
ve deniz, nehir, göl, da", bo"az vb. tür bildiren ikinci 
isimler büyük harfle ba!lar: A"rı Da"ı, Aral Gölü, 
Asya Yakası, Çanakkale Bo"azı, Dicle Irma"ı, Ege 
Denizi, Erciyes Da"ı, Fırat Nehri, Süvey! Kanalı, 
Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. 

 Buna göre II numaralı söz yanlı! yazılmı!tır.  

   Cevap: B

6.  TDK’ye göre özel adlara getirilen yapım ekleri, çok-
luk eki ve bunlardan sonra gelen di"er ekler kesmey-
le ayrılmaz. III numaralı sözcükteki kesme i!areti 
yanlı! kullanılmı!tır. Kelimenin do"rusu “Bulgaris-
tanlı” !eklinde olmalıdır. 

 Cevap: C

7.  I. sözcük yanlı! açıklanmı!tır:

 öykü –  nün  ….. ba!lama – sı  

                    TY  TN
 II. sözcük yanlı! açıklanmı!tır:

 anla-: fiil

 -t: fiilden fiil yapan ek

 -ı: fiilden isim yapan ek

 -lar: çokluk eki

 -da: bulunma hali eki

 III. sözcük yanlı! açıklanmı!tır:

 önem: isim

 -li: isimden isim yapan ek

 IV. sözcük do"ru açıklanmı!tır:

 et-: fiil 

 -me: fiilden fiil yapan ek (isim-fiil eki)

 -si: iyelik eki

 V. sözcük yanlı! açıklanmı!tır:

 sıra: isim

 -(y)ı: belirtme hali eki
Cevap: D

8.  B seçene"indeki “gönlüm” sözcü"ü “gönül” !eklin-
de iki hecelidir ve dar bir ünlü ile bitmektedir. Ünlü ile 
ba!layan bir ek gelmi! ve dar ünlüsü dü!mü!tür.

     Cevap: B

9.  Ara!tır- fiil kök ara!tır-ma….fiilden isim yapma eki 
almı!tır.

 Dön-fiil kök dön-mek……fiilden isim yapma eki

 Yaz- fiil kök yaz-ı……fiilden isim yapma eki

 Bak- fiil kök bak-ım….fiilden isim yapma eki

 De"i!- fiil kök de"i!-tir…fiilden fiil yapma eki de"i!-
tir-il….fiilden fiil yapma eki

 De"i!-tir-il-mek…fiilden isim yapma eki 

 Buna göre I, II, III ve V. sözcüklerde yalnızca fiilden 
isim yapma eki kullanılırken IV sözcükte hem fiilden 
fiil yapma eki hem de fiilden isim yapma eki kullanıl-
mı!tır. 

    Cevap: D

10.  I numaralı söz, kullanıl-an: sıfat-fiil eki

 II numaralı söz, kes-me-de: isim-fiil eki

 III numaralı söz, ol-up: zarf-fiil eki 

 Bu sıralamayı A seçene"inde görmekteyiz.  

    Cevap: A

11.  I numaralı cümlenin öznesi vardır ve etkendir, yükle-
mi nesne alamayan bir fiil oldu"u için de geçizsizdir.

 II numaralı cümlenin yükleminde “-l” edilgenlik eki 
vardır ve ara!tırmayı kimin yaptı"ı belli de"ildir. Bu 
nedenle cümle edilgendir. Nesnesine göre de geçi!-
sizdir. Bütün bunları do"ru veren seçenek de B seçe-
ne"idir. 

  Cevap: B
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12.  Parçanın genelinde ö"rencilerin tatil boyunca kitap 
okumaları ve kitap okuma alı!kanlı"ının öneminden 
söz edilmi!tir. Ancak II numaralı cümlede bireyin 
kitap okuma alı!kanlı"ına geçilerek konu genellen-
mi!tir. Bu nedenle akı! bozulmaktadır.

   Cevap: B

13.  #lk üç cümlede genel olarak demir yolu ula!ımı hak-
kında bilgi verilirken üçüncü cümleden itibaren ula-
!ım sorunlarına geçilmi!tir. Bu nedenle üç numaralı 
yerden parçayı ikiye böleriz. 

   Cevap: B

14.  Dü!ünceyi geli!tirmenin bir yolu yazarın dü!üncesini 
kabul ettirmek için, kendisi ile aynı do"rultuda dü!ü-
nen birinden alıntı yapması, onun sözüne yer verme-
sidir. Ancak bu parçada herhangi bir alıntılama yapıl-
mamı!tır. 

 Parçada geçen “ne yazık ki” ifadesi D, “kazanılma-
sı … kaybedilmesi” sözleri E “a!ır metaller” ifade-
si de C seçene"ini do"rulamaktadır. Parçanın gene-
linde de üçüncü ki!ili anlatım tercih edilmi!tir. 

  Cevap: A

15.  I numaralı cümlede kehribarın bir “reçine” oldu"un-
dan söz edilmektedir. III numaralı cümlede de “bu 
pahalı reçine” ifadesiyle I numaralı cümleye atıfta 
bulunulmaktadır. Demek ki I numaralı cümleden 
sonra III numaralı cümle gelmelidir. Bunun için de II 
ile IV yer de"i!tirmelidir. 

   Cevap: C

16.  Parçada birçok insanın gelece"i dü!ünmekten bugü-
nü ya!ayamadı"ından söz edilmi! ve bu durum ele!-
tirilmi!tir. Bu nedenle bu anlamı destekleyen A, B, D 
ve E seçenekleri ile parçayı tamamlayabiliriz. Ancak 
plan yapmayı tavsiye eden C seçene"i ile tamamla-
yamayız.

   Cevap: C

17.  Parçada geçen “…elle tutulur nesnelere de"er veri-
yorlar. #lle de yarar bekleniyor her !eyden. Yarar yani 
paraca kazanç!” ifadesi soruda yakınılan durumu en 
iyi özetleyen ifadedir. 

   Cevap: C

18.  Unutkanlık nedenleri ve çe!itleri hakkında bilgi veren 
bu parçada her iki unutkanlıkta da bilginin ihtiyaç 
halinde hatırlanamaması söz konusudur. Bu durum 
en iyi B seçene"inde anlatılmaktadır.

   Cevap: B

19.  Parçada sözü edilen kitabın en belirgin özelli"i par-
çanın son kısmında “Refik Halit Karay, ‘Memleket 
Hikâyeleri Yazarı’ diye anılır neredeyse.” cümle-
siyle verilmi!tir. A seçene"i güçlü bir çeldirici olup 
eserin özelli"i olan son cümle cevaptır.

    Cevap: B

20.  Üslup, bir eserde kullanılan dildir. Bu parçada söz 
konusu eserin nasıl bir dil ile yazıldı"ından söz edil-
memi!tir. Di"er seçenekler parçada vardır.

Cevap: B

21.  Parçanın son cümlesinde geçen “…sizi takip eden 
birçok göz oldu!unun bilinciyle yazmaya ba"lar-
sınız yazılarınızı” ifadesi yazarın yazılarını yazar-
ken bazı !eylere dikkat etti"i anlamını ta!ımaktadır. 
Bu nedenle bo!lu"u doldururken bu anlamı veren bir 
ibare bulmak gerekir. Bu da A seçene"inde kar!ımı-
za çıkmaktadır.   Cevap: A

22.  Parçada geçen “Habitatların küresel ısınmadan 
nasıl etkilenece!ine, bunun canlılar açısından ne 
gibi sorunlar olu"turaca!ına dair ara"tırmalar 
sürüyor.” cümlesi söz konusu ara!tırmaların henüz 
tamamlanmadı"ını, gelecekte de sürece"ine i!aret 
etmektedir. Bu ifadeyi de B seçene"inde görmekteyiz. 

    Cevap: B

23.  Parçada toplumun tutumunun kadınların siyasetteki 
yerini ve kadına uygun i! seçimini belirlemesi üzerin-
de durulmu!tur. Buradan hareketle parçadan I ve III 
numaralı genellemelere ula!ılabilir. Ancak kadınların 
siyasette yer almamalarını toplumun sorun etti"i genel- 
lemesine ula!ılamaz.    Cevap: B

24.  Yazarların nasıl çalı!tıkları, yapıtlarını olu!tururken 
ne tür pratik yöntemlere ba!vurdukları, hangi saatler-
de kendilerini çalı!maya verdikleri okurlar tarafından 
hep merak edilmi!tir. Yazarların bir romana ba!lama-

              B
 dan önce ne gibi ara!tırmalar yaptıkları, do"rudan 

do"ruya mı ba!ladıkları, yoksa kısa kısa notlar ala-
rak bir ön çalı!ma mı yaptıkları filologlar, ele!tirmen-
ler ve edebiyat tarihçilerinin bilmek istedikleri konu-
lardır. Ne var ki ya!arken onların bu merakını gidere-
cek bir caba içinde olan yazarların sayısı fazla de"ildir. 

                 A
 Yazarlar genellikle bu tür etkinliklerini kıskançlıkla 
    E
 kendilerine saklarlar. Ya!amlarını yitirdikten sonra 

çalı!ma masalarının üstünde ortaya çıkan belgeler-
den, notlardan yararlanılarak onlar hakkında ilginç 

       C 

 bilgiler toplanır. Seçenekler parça üzerinde gösteril-
mi!tir. Parçadan D seçene"i çıkarılamaz. 

    Cevap: D
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25. Parçada geçen “mevcut yapay zekâ, ancak dört 
ya"ındaki bir çocu!un zekâsıyla kıyaslanabile-
cek düzeyde” ifadesi I numaralı cümleye i!aret 
etmektedir. Ancak II ve III numaralı cümlelere parça-
da de"inilmemi!tir. 

   Cevap: A

 

26.  Parçada geçen “öykünün yazar için bir tür parmak 
jimnasti"i olarak de"erlendirilmesine itiraz eder” ifa-
desi Capote’nun kısa öyküyle ilgili olarak kar!ı çıktı-
"ı durumun kolay yazıldı"ını dü!ündü"ü anlamına 
gelir.

    Cevap: B

 Çözüm 27 – 30: Bu soruda ula!ım araçları, yardım 
malzemeleri ve ülkeler olmak üzere üç grup vardır. 
Bu tip sorularda grup içeri"ine bakılmaz öncelikle 
gruplar liste halinde çıkarılır.

 Ula"ım     Yardım

 Araçları Malzemeleri     Ülkeler

 Uçak Sa"lık A

 Tren Gıda B

 Gemi  C

    D

    E

    F

    G

 Ula!ım araçları ve yardım malzemelerini açarız ülke-
leri de kesi!im noktalarına yazarız:

 

 

Uçak Tren Gemi

Sa!lık

Malzemesi

Gıda

Malzemesi

 Tablomuz hazır, !imdi verilenleri yerle!tirmeye ba!la-
yabiliriz. 

•  Bir ülkeye sadece bir malzeme gönderilmi!tir. 
(Ülkelere birden fazla malzeme gönderilmesini 
dü!ünmeyelim diye yapılmı! bir uyarıdır.)

•  Üç ülkeye gıda türünde malzeme gönderilecektir. 
(O halde toplam ülke sayısı 7 oldu"u için geriye 
kalan dört ülkeye de sa"lık malzemesi gönderile-
cektir.)

•  Tren ile sadece bir ülkeye malzeme gönderilmi!tir.

 

Uçak Tren (1) Gemi

Sa!lık (4)
Malzemesi

Gıda (3)
Malzemesi

•  Uça"ın malzeme ta!ıdı"ı ülke sayısı geminin mal-
zeme ta!ıdı"ı ülkeden fazladır. (Toplam 7 ülkeye 
malzeme ta!ınmı!tır, bir ülkeye tren ile malzeme 
gönderilmi! geriye 6 ülke kalmı!tır. Bu altı ülkeye 
de uça"ın gemiden daha fazla malzeme ta!ıyabil-
mesi için uçak ile 4, gemi ile 2 ülkeye malzeme 
ta!ınmı! olması gerekir.)

•  Gemi ile E ülkesine gıda malzemesi gönderilmi!tir.

 

 

Uçak (4) Tren (1) Gemi (3)

Sa!lık (4)
Malzemesi

Gıda (3)
Malzemesi

E

•  A, C ve D ülkelerine aynı türdeki malzeme farklı 
ula!ım araçlarıyla gönderilmi!tir. (Bu malzeme 
kesinlikle sa"lık malzemesidir çünkü sa"lık malze-
mesi 4 ülkeye gönderilmektedir. Ancak hangi ülke-
ye hangi ula!ım aracıyla gönderildi"i kesinlik kaza-
namaz. Kesinlik kazanan tek !ey tren ile yalnızca 
bir ülkeye malzeme ta!ınacaktı bu malzeme sa"lık 
malzemesidir. Bu nedenle gıda malzemesi bölümü-
nü tren için kapatırız.)

 

 

Uçak (4) Tren (1) Gemi (3)

Sa!lık (4)
Malzemesi

A / C / D C / A / D D / C / A

Gıda (3)
Malzemesi

E

•  A ve F ülkelerine aynı ula!ım aracı ile farklı tür mal-
zeme gönderilmi!tir. (A’ya uçak ile malzeme gön-
derildi"i için F ülkesine de uçak ile malzeme gön-
derildi"i kesinle!ir.) 

 

 

Uçak (4) Tren (1) Gemi (3)

Sa!lık (4)
Malzemesi

A C / D D / C

Gıda (3)
Malzemesi

F E

 Tabloya yerle!tiremedi"imiz B ve G ülkelerinin de 
uçak ile gönderildi"i kesinle!ir ancak malzeme türü 
kesinlik kazanmaz. 

$imdi bu son tabloya göre soruları çözebiliriz. 
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27.  F ülkesine uçak ile malzeme gönderildi"i kesindir.

   Cevap: D

28.  Uçak ile A, B, F ve G ülkelerine malzeme gönderil-
mi!tir. Buradan hareketle B ve G ülkelerine aynı araç 
ile malzeme gönderilmi!tir. 

   Cevap: B

29.  C ve G ülkelerine aynı türde yardım malzemesi gön-
derildi"i bilgisi tabloya eklenir. C ülkesine sa"lık mal-
zemesi gönderildi"i için G ülkesine de sa"lık malze-
mesi gönderilmi!tir. B ülkesine de gıda malzemesi 
kalır.

 

 

Uçak (4) Tren (1) Gemi (3)

Sa!lık (4)
Malzemesi

A

G
C / D D / C

Gıda (3)
Malzemesi

F

B
E

 Bu son bilgiyle tablomuzun yeni hali bu !ekilde olur.

  Cevap: C

30  Verilen bilgiler yalnızca verildi"i soruda kullanılır. Bir 
sonraki soruda orijinal tablo kullanır.

 

 

Uçak (4) Tren (1) Gemi (3)

Sa!lık (4)
Malzemesi

A C / D D / C

Gıda (3)
Malzemesi

F E

 Buna göre A, F ve E ülkelerine gönderilen malzeme-
nin türü kesin olarak belirlenir. G ve B’ye uçak ile 
gönderildi"i kesindir ancak hangi malzemeyi ta!ıdı"ı 
kesin de"ildir. C ve D’ye de sa"lık malzemesi gönde-
rildi"i kesindir ancak hangi ula!ım aracı ile gönderil-
di"i kesin de"ildir.  

Cevap: A

31.  

1
2  � 

1
5  

2
3  � 

3
5

 : 
3
1   = 

� 
3
10 

  
1

15 
 : 

3
1  

= 
3
10 .

 15
1  .

 1
3  = 

3
2  

(5)

(5)

(2)

(3)
3     

              

         Cevap: A

32. 1 + 5 = 2 + 4 o  AB C DE

15 3 24

15 3 42

51 3 42

51 3 24

 

                              o   Birde tersleri
                                 olmak üzere
                                8 sayı var
  

  1 + 4 = 2 + 3 o�8 sayı vardır.����
o�

��
Toplam 24 sayı  

                          vardır.  2 + 5 = 3 + 7 o�8 sayı vardır.�

         Cevap: D

33. A = 3B + 5 B > 5

  B = 2C + 4 C > 4 ��C = 5 en az  

  B = 2 . 5 + 4 = 14� A = 3 . 14 + 5 = 42 + 5 = 47       

          Cevap: D

34. |x – 2| + |y – 3| = 1    x        y  

     1            0     o     3  .  3 = 9         En büyük de"eri

     0            1     o     2  .  4 = 8                 
9

     – 1          0     o  – 1  .  3 = – 3         

     0           – 1   o     2  .  2 = 4

                           Cevap: B

35. 
7 . 8 . 7! � 6 . 7!

7 . 6! ��2 . 6!

 
= 

7! (56 � 6)

6!(7 � 2)

 
=

 7 . 6! . 50

6! . 5

  
10

  

                   = 70

          Cevap: E

36. a . b = 2x � 1 . 9x + 1               

               = 2x

2  . 9
x . 9 = 18x . 9

2  =  4 . 9
2  = 18

          Cevap: C

37.
 1

�5 + �2

 
+ 

1

�8 + �5

 
= 

�5 � �2 + �8 � �5

 3

 
=

 �2

3

       (�5 � �2)  (�8 � �5)                    

          Cevap: A
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38.
 

  

(x ��2) . (x2 + 2x + 4)

 (x � 2) . ( x + 2)

 
.
 x(x + 2)

x2 + 2x + 4

 
= x

   Cevap: D

39. a2 < a ��0 < a < 1

  |b| < b ��b < 0

 I)   a . b < 0 ama a .b < � 1 her zaman do"ru de"il

 II)  a + b için i!aret yorumu yapılamaz.

 III) a � b > 0   a < b   o   her zaman do"ru

             Cevap: B

40.   a                 b              c   

  çift               tek            çift

 Buna göre, I) Ç . T + Ç = Ç

   II) Ç + T + Ç = T       II ve III tektir.

   III) Ç . Ç + T = T

          Cevap: B

41. x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 5x + 3

                            4x + 12 = 5x + 3

        x = 9

  En büyük = x + 6 = 15
            Cevap: D

42. (x + 1)
3

 = a      f(a) = 2 . ( 3a � 1) + 4

  x + 1 = 3a       f(a) = 6a + 2 = 3a  
                            

  x = 3a � 1       6a + 2 = 3a      3a = � 2                                  

      a = 
� 2

  3
          

         Cevap: C

43. 3 � 2 � x � 1 = 3     x = 4   �  x . y � 4  = 16 � 4 = 12

                  
  y

  2
 = 2    y = 4

              Cevap: E

44.  4 gözleme    5 tost            

         2              1     o   f��4
  2
p f��5

  1
p = 6 . 5 = 30         

 

        3               0     o���f��4
  3
p f��5

  0
p = 4 . 1 = 4

          Cevap: C

45.              Menü 1                     Menü 2    

  Ki!i               x                           10 � x

                     50 TL                 30 TL

  T. ücret       50X + 300 � 30x  = 420      

        20x = 120

             x = 6  
 Cevap: C

46.             5 TL    2 TL     0 TL              
  Ki!i             x        y           z     x + y + z = 40
  Para          5x      2y          0     5x + 2y = 73
  z’ nin  en az olması için x + y en çok olmalı

  5x + 2y = 73     x + y = 1 + 34 = 35 o�en çok

    p�����p����������������������� � ��1     34            z = 5 o�en az�

     Cevap: A

47. Baba  2 çocuk   

    5x         x     4x yıl geçer 2 çocuk için 1 ki!i için 2x

     7x        5x                   

  7x + 5x = 72 12x = 72  �  x = 6

                                       Baba = 5 . 6 = 30 ya!ında 
          Cevap: E

48. Anne
Kız

 = 
 60

 40
 = 

�3x

 2x

         

  A         K      P  O  

          3x  +   2x  +  3x = 480 Bin 

  
Anne
O"lu

 = 
 50

 50
 = 

�3x

 3x
                               8x = 480 Bin        

                                 x = 60 Bin 
                          Anne = 180 Bin

Cevap: D

49. 4 siyahtan 1 o f��4  1 p = 4        

 3 beyazdan 1 o f��3  1 p = 3               24 istenen  
                                durum

                         2 kırmızıdan 1 o f��2  1 p = 2  

 

 Tüm durum = f��9  3 p= 
9.8.7

3!
 = 84 

#stenen
Tümü

 

= 
24
84

 = 
2
7

 

   
         Cevap: A
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50. 
' 1 2 3 4 5

1 4 5 1 2 3

2 5 1 2 3 4

3 1 2 3 4 5

4 2 3 4 5 1

5 3 4 5 1 2

birim eleman = 3

  2 ' 2� 1 = 3 � 2� 1 = 5

 4 ' 5 = 1 � 1 ' x = 3          

           p

� � ��������� 
5
                      

           Cevap: A

51. x + 
10
�x

 = x +

 
x + �x

��x
 

                              

              = x + 
x
�x

 + �x
�x

 

  
      = x + �x + 1 = 11 

          
;

       10           
Cevap: B

52.         A                          B         

  3 saat 180 km 3 saatte 180 � 60 = 120 km 
   1 saat 60 km 1 saatte 40 km      

           
   
A B60 km

60 40

t=
60

60+40
 = 

60
100

 saat ��
60
100

 

. 60=36 dk 
            

     Cevap: B

53. A ve B 3 saat sonra yanyana geliyor.

   
60

40
  1 saatte A – B = 20 km

      2 satte 40 km olur.

      Toplamda 5 saat

                       Cevap: E

54. 1 saat sonra mesafe 40 km’ye dü!er.

  A 2 saat durdu B 80 km gitti

  Toplam mesafe 120 km oldu.

  3 saat sonra
A B120 km

80 40

 
120

80 � 40
 = 

120
40

 = 3 saat

  1 + 2 + 3 =   Toplamda 6 saat  

          Cevap: D

55. 120 = 23 . 31 . 51

  (23 � 22) .(31 � 30) .(51 � 50) = 4 . 2 . 4 = 32 tane

     Cevap: B

56. 1 d x d 72  � 72 = 23 . 32

  � (23 � 22) . (32 � 31) = 4 . 6 = 24 tane x vardır.

                       Cevap: C

57. 

D8 2

h x

A C

B

x2 = 22 + 42

  x2 = 20

  x = 2�5 
 

   h2 = 2 . 8                   

           h = 4   
          Cevap: A

58. 
A

B C

D

x

2a
3a a

100°

                  

                 4a = 100° �  a = 25

                               x + 100 + 2a = 180

                            x + 150 = 180

                                        x = 30°

Cevap: C

59. x
2  + 

y
3  = 1 �  x = 4 �  

4
2  + 

y
3  = 1

     
                                    

y
3  = � 1  y = � 3     

           
Cevap: B

60. 
A E B

D C

F

x

2x
2x

x
2�5

4�2

       x2 + 4x2 = (2�5)2

                                            5x2 = 20

                  x2 = 4

                              x = 2

                      ��Alan = (4�5)2 = 32

          

     
          Cevap: A
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1.  Parçada, Roma’ya ba"ımlı özerk bir ya!am oldu"u 
vurgusu yoktur. Kaldıki ona ba"ımlı ve özerk olsa 
Roma’dan nasıl haraç alıp vergiye ba"layabilir.

 Parçada, Roma parası kullandıklarını görüyoruz. 
Kendilerine özgü parası olan bir devlet ba!ka devle-
tin parasını kullanmaz. Kaldı ki biz Türk Devletleri 
içerisinde ilk parayı daha Göktürklerin kullandı"ını 
biliriz. Göktürkler de Avrupa Hunlarından sonra 
ya!amı!tır.

 Parçadan Roma ile hiçbir zaman sava! yapmadıkla-
rı bilgisi yoktur. Hatta Roma’yı haraca sava!arak 
ba"layacaklardır.

  Cevap: B

2.  Asya Hun Devletinin kurucusu bilinmemektedir. 
Ancak bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır. Mete Han 
ise Asya Hun Devletine en parlak dönemini ya!at-
mı!tır.

  Cevap: E

3. Birinci Beylikler; Artuklar, Saltuklar, Mengücekler, 
Dani!mentler, Çakabeyli"i, Tanrıvermi!o"ulları, #nal-
o"ulları, #nanço"ulları, Dilmaço"ulları, Ahlat!ahlar, 
Çubuko"ulları’dır. Bu beylikler Malazgirt Sava!ından 
sonra kurulmu!tur.

 #kinci Beylikler; Osmano"ulları, Karaseo"ulları, 
Germiyano"ulları, Saruhano"ulları, Mente!eo"ulları, 
Hamito"ulları, Karamano"ulları, Çobano"ulları, 
Tacettino"ulları, Dulkadiro"ulları, Ramazano"ulları, 
Tacettino"ulları, Eretna Beyli"i, Kadı Burhaneddin 
Beyli"i’dir. Bu beylikler de Köseda" Sava!ından sonra 
kurulmu!tur.

   Cevap: C

4.  Karahanlılar (840-1212)
•   Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.
•   Ba!kenti Balasagun’dur.
•   Satuk Bu"ra Han döneminde #slamiyet’i kabul 

etmi! ve hükümdar “Abdülkerim” unvanını kullan-
maya ba!lamı!tır.

•   En parlak dönemini Yusuf Kadir Han zamanında 
ya!amı!tır.

•   Türk – #slam kültürünün temelini atmı!lardır.
•   Türk – #slam kültürüne ait birçok ilk onlara aittir. 

Mimari, vakıf, kervansaray (ribat), medrese, gulam 
sistemi gibi.

•   Medreselerde ilk kez burslu ö"renci okutmu!lardır.
•   #lk düzenli posta örgütünü kurdular.
•   Resmi dilleri Türkçe’dir. Uygur alfabesini kullandılar.

 Karahanlılar ordusunda paralı askerlik bulunduran 
bir devlet de"ildir. Ordusunda paralı askerlik bulun-
duruna ilk Türk #slam devleti Gazneliler’dir. #slam 
Öncesinde ise Hazarlar ordusunda paralı askerlik 
bulundurmu!tu.

   Cevap: E

5.  Gulam; Dev!irme çocuklardan olu!turulan 3 ayda bir 
Bistgani adında maa! alan ordudur. Osmanlı Devleti 
de bu sistemle Yeniçerileri olu!turmu!tur.

 Hassa; Türkmen ya da sava! esirlerinden olu!turu-
lan, ikta sistemiyle beslenen orduydu. 

 #kta; Vatanda!lardan olu!turulan ikta sitemiye besle-
nen en kalabalık orduydu.

   Cevap: B

6.  Osmanlı Devleti 1606’da Avusturya ile imzaladı"ı 
Zitvatorok Antla!masıyla; artık Avusturya ar!idükü-
nün (imparator) Osmanlı sadrazamına de"il padi!a-
hına protokolde e!it olaca"ını kabul ederek daha 
önce elde etti"i üstünlü"ü kaybetmi!tir.

  Cevap: C

7.  Osmanlı Devleti Avrupa’ya ilk geçici elçileri Lale 
Devrinden itibaren göndermi!tir. Bu do"rultuda da ilk 
geçici elçimiz Paris’e giden Yirmi sekiz Mehmet 
Çelebi’dir. #lk Daimi elçimiz ise III.Selim döneminde 
Londra’ya giden Yusuf Agah Efendi olacaktır.

  Cevap: C

8.  Tanzimat Dönemi 1839-1876 yılları arasıdır. Bu 
arada; Abdülmecid (1839-1861) Abdülaziz (1861-
1876) hükümdarlık yapmı!tır. Tanzim kelimesi düzen 
kökünden gelir. Bu dönemde devlet ciddi düzenleme-
ler yaptı"ı için Tanzimat ismiyle anılmı!tır.

   Cevap: E

9.  Osmanlı devletinde Kuzey Afrika toprakları yani 
Mısır, Trablusgarp, Tunus, Cezayir ve Fas mukataa 
topraklarıdır. Bu toprakların gelirleri do"rudan devlet 
hazinesine giderdi. Vergiler ise bu topraklarda iltizam 
sistemiyle toplanırdı.

   Cevap: C

10.  Piri Reis: Dünya haritasını çizen ilk ki!idir. Hint deniz 
seferlerinde donanmasını terk etti"i için idam edil-
mi!tir. Eseri Kitabı Bahriye’dir. 

 Seydi Ali Reis: Hint Deniz Seferlerine katılmı!tır. 
Eseri Miratül Memalik’tir. 

   Cevap: C

11.  Hacı Arif Bey: Müzisyendir. Kürdili Hicazkar Makamı 
ile Müsemma usulünü bulmu!tur.

  Cevap: C
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12.  Balkan Sava!larının Genel Sonuçları

•   Osmanlı Devleti, Batı Trakya, Makedonya, Ege 
Adaları, Girit ve Arnavutluk’u kaybetti.

•   Günümüzdeki Batı Trakya Türkleri ve Ege Adaları 
sorunu ortaya çıktı.

•   #ttihat ve Terakki Partisi Babı Ali Darbesiyle yöne-
time tam olarak hakim oldu.

•   Osmanlıcılık fikir akımı zayıflarken yerine 
Türkçülük fikir akımı ön plana çıktı.

•   Osmanlı – Almanya yakınla!ması doruk noktası-
na ula!tı ve Almanya’dan subaylar getirilerek ordu 
düzeltilmeye çalı!ıldı.

   Cevap: E

13.  Türklerin Kurdu"u Yararları Cemiyetler

 #zmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

 Reddi #lhak Cemiyeti

 Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti

 Do"u Anadolu Müdafai Hukuku Milliye  Cemiyeti

 Kılikyalılar  Cemiyeti

 Trakya Pa!aeli Cemiyeti

 Milli Kongre Cemiyeti

 Karakol Cemiyeti 

 Mim mim grubu

 Türklerin Kurdu"u Zararlı Cemiyetler

 Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

 #slam Teali  Cemiyeti

 Hürriyet ve #tilaf Fırkası

 Kürt Teali Cemiyeti

 Nigehban Askeri Cemiyeti

 #ngiliz Muhipler Cemiyeti

 Wilson #lkeleri Cemiyeti

 Azınlıkların Kurdu"u Zararlı Cemiyetler

 Mavri Mira Cemiyeti

 Etniki Eterya Cemiyeti

 Pontus Rum Cemiyeti

 Hınçak ve Ta!nak Cemiyetleri

 Maccabi ve Alyans #srailit Cemiyetleri

   Cevap: A

14.  Parçada, Mustafa Kemal Pa!a #stanbul Hükümetinin 
teslimiyetçi tutumundan rahatsız oldu"u için yönetici-
lerden yardım istiyor. Sadece #zmir’in de"il tüm ülke-
nin i!galine kar!ı çıkılmasını istemi!tir.

    Cevap: D

15.  Misakı Milli Kararları (28 Ocak 1920)

 Kapitülasyonlar hiçbir devlete verilmeyecektir.

 Azınlıklara dengemizi bozacak ayrıcalık verilmeye-
cektir.

 Bo"azlar, #stanbul’un güvenli"i sa"lanırsa dünya tica-
retine açılacaktır.

 Borçlar, Osmanlıdan ayrılan devletler arasında bölü-
!ülecektir.

 Sınırlar, Mondros imzalandı"ında i!gal edilmeyen 
her yer sınır olarak kabul edilmi!tir.

 Arap illerinde gerekirse bir halk oylaması yapılacaktır.

 Referandum, yapılacak di"er bölgeler Batı Trakya ve 
Vilayeti Selase illeridir.

 Kurtulu! Sava!ını yönetecek bir Heyeti Temsiliye 
kurulmalıdır. Cümlesi ise Amasya Genelgesinde geç-
mektedir.

   Cevap: C

16.  Osmanlı Anayasası Kanuni Esasiye göre antla!ma-
ları sadrazam ba!kanlı"ında 10 ki!ilik bir heyet olu!-
turulur ve buna Saltanat !urası denir bu heyet imza-
lardı. Damat Ferit ba!kanlı"ında olu!turulan Saltanat 
!urası Sevr Antla!ması’nı imzalamı!tır.

   Cevap: B

17.  Soruda Gediz yenilgisinin faturasına Ali Fuat Bey, 
Eski!ehir Kütahya yenilgisinin #smet Beye kesildi"ini 
görüyoruz C seçene"inde ma"lubiyetlerin faturası 
komutanlara kesilir tam da bunu açıklamaktadır.

   Cevap: C

18.  II. #nönü Muharebesi’nden sonra Mustafa Kemal 
Pa!a #smet Pa!a’ya “siz orada yalnız dü!manı de"il 
milletin makus talihini de yendiniz” sözünü söylemi!-
tir. Ayrıca bu muharebeden sonra Fransızlar Zon-
guldak’ı bo!altmı!, #talyanlar ise Anadolu’yu bo!alt-
ma kararı almı!tır.

   Cevap: B

19.  Lozan Antla!ması’na göre Türkiye ve Yunanistan 
nüfus de"i!ikli"i yapacaktı ancak bu de"i!iklikte 
Yunanlar #stanbul ve Adalardaki Rumları götürmeye-
cek, Türkler ise Batı Trakya’daki Türkleri getirmeye-
cekti yerinde kalan de"i!ikli"e tabi olmayan Türk ver 
Rumlara Etabli denilmi!tir.

   Cevap: D



'
R
N
WU

LQ
�<

D
\
ÕQ

OD
UÕ

Di!er sayfaya geçiniz9www.doktrinkitap.com

GENEL KÜLTÜR 

Çözümler
DENEME-2

20.  Cumhuriyet Halk Fırkası 1923 yılında, Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında, Serbest Cumhuriyet 
Fırkası 1930 yılında kurulmu!tur. Dolayısıyla 
Cumhuriyet Halk Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası II.TBMM dönemi Serbest Cumhuriyet Fırkası 
ise III. TBMM döneminde kurulmu!tur.

    Cevap: D

21. 1 Kasım 1928’de Arap harflerini bırakıp yeni harflere 
geçilmesiyle okur yazar oranı artmı!tır çünkü yeni 
harfleri ö"renmek daha kolaydı. Okur yazar oranı 
artınca haliyle kitap baskı sayısı artmı!tır. Bu yenilik 
biraz da Avrupa ile ticari ili!kileri geli!tirmek için yapıl-
mı!tır çünkü onlarda Latin harflerine kullanıyordu.

  Cevap: E

22.  Atatürk dönemi 1923 ile 1938 arasıdır. 

 Ankara Dil ve Tarih Co"rafya Fakültesi 1935’te açıl-
mı!tır 

 Millet Mektepleri 1929’da açılmı!tır 

 Köy Enstitüleri 1940’ta açılmı!tır 

 Dolayısıyla Köy Enstitüleri #smet #nönü dönemi geli!-
mesidir.

   Cevap: D

23. Balkan Antantı 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugos-
lavya ve Romanya arasında ortak bir savunma siste-
mi kurmak için olu!turulmu!tur. Bunda Almanya ve 
#talya’nın Balkanlarda yayılmacı politika gütmesinin 
etkisi vardır. Ancak Balkan Antantı Nüfus Mübade-
lesinin çözümüne katkı sa"lamı! olamaz çünkü bu 
sorun 1930’da çözülmü!tü.

   Cevap: D

24.  Halkın yönetimde söz sahibi olabilmesi kendi kendi-
ni yönetmesi demektir. Bu da Atatürk’ün Cumhu-
riyetçilik ilkesiyle açıklanabilir. E"er seçeneklerde 
halkçılık olsaydı soruyu çözmek zorla!ırdı. o yüzden 
2 cevap çıkmaması için seçeneklere halkçılı"ı ekle-
medik.

   Cevap: E

25. II. Dünya Sava!ı öncesinde Almanya Japonya ve 
#talya yayılmacı politika gütmü! ve tüm dünyayı 
büyük bir sava!a sürüklemi!tir. Almanya, I Dünya 
Sava!ındaki yenilginin öcünü almak istiyordu. #talya 
ise I Dünya Sava!ı sonrasında vaadedilen toprakla-
rın kendisine verilmeyip kandırılmasının öcünü 
almak istiyordu. Japonya, Asya’da Avrupa ve 
Amerika’nın Sömürgecilik faaliyetinden rahatsızdı. 
Bu yüzden bu üç Devlet yeni bir sava!ın çıkmasını 
çok istiyordu.

   Cevap: E

26.  Barbarossa Harekatı 1941’de Almanya’nın SSCB’ye 
saldırmasıyla ba!lamı!tır.

 Pearl Harbour Saldırısı Japonya’nın 1941’de ABD’ye 
saldırmasıyla ba!lamı!tır. 

 Normandiya çıkartması ise 1944’te ortak müttefik 
ordusunun Almanya’ya saldırmasıyla ba!lamı!tır. 

 Dolayısıyla sadece Barbarossa Harekatı Alman sal-
dırıları ile ba!lamı!tır.

   Cevap: A

27. ABD ba!kanı Nikson, Cumhuriyetçilerin lideriydi. 
Rakip parti demokratların merkezine dinleme cihazı 
yerle!tirirken yakalandı"ı için istifa etmek zorunda 
kaldı. Buna tarihte Watergate Skandalı denir. 
#rangate Skandalı ise ABD’nin Irak - #ran Sava!ı 
esnasında #ran’a silah sattı"ını ispatıdır bu olayda 
ise ABD ba!kanı Ronalt Reygan istifa etmi!tir.

  Cevap: B

28. Nusaybin Mardin üzerinden Suriye’ye, Islahiye 
Gaziantep üzerinden Suriye’ye, Kumlu Hatay üzerin-
den Suriye’ye , Ceylanpınar $anlıurfa üzerinden 
Suriye’ye ba"lantılı sınır kapısıdır ama Habur $ırnak 
üzerinden Irak’a ba"lantılı sınır kapısıdır. 

   Cevap: E

29. #stanbul’da güne!in tepe noktasında olması ö"len 
saat 12.00 demektir. 45 do"u boylamı olan I"dır ise 
daha do"uda bir merkez oldu"u için I"dır’da güne!in 
ufuktaki pozisyonu 12.00 dan daha ileridedir. III , IV , 
V numaralı merkezlerden IV numaralı merkezde saat 
15.00 V numaralı merkezde saat 18.00 dır.  Türki-
ye’nin en do"usu ile en batısı arasında 76 dakikalık 
bir fark oldu"u için cevap III numaralı merkezdir. 

   Cevap: C
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30.  Do"u Karadeniz e"im ve ya"ı!tan dolayı sık sık 
heyelana maruz kalmaktadır, Egede da"ların kıyıya 
dik uzanması kıyı ile iç kesimler arası ula!ımı kolay-
la!tırmaktadır, Marmara’nın düz olması makineli tarı-
mın yapılmasına olanak sa"lamaktadır, yükseltinin 
kısa mesafede de"i!mesi bitki tür ve çe!itlili"ini art-
tırmı!tır. Bunların hepsi yer !ekillerinin etkisi ile açık-
lanabilirken maden rezervleri yer altıyla jeolojik 
yapıyla ilgilidir. 

   Cevap: E

31.  Ege Denizi Dördüncü Jeolojik zamanda Egeid kara-
sının çökmesiyle olu!mu!tur. Karadeniz Üçüncü 
Jeolojik Dönemde bir göl olarak olu!tu, Çanakkale 
Bo"azı ise Dördüncü Jeolojik Dönemde buzulların 
erimesiyle Karadeniz’e giren buzul sularının etkisiyle 
olu!tu. 

    Cevap: B

32.  Kıyı bölgelerimizde Karadeniz’de Bafra ve Çar-
!amba, Egede Dikili, Menemen, Selçuk, Balat, 
Akdeniz’de Göksü ve Çukurova deltaları akarsu 
a"ızlarında olu!mu!tur. Karadeniz’de Kuzey Anadolu 
Da"ları bulunur, Akdeniz’de Toroslar bulunur, Egede 
Murat Da"ları; Emirda" ve Sandıklı gibi kıvrım da"lar 
bulunur. Deniz kıyılarında nemden kaynaklı sıcaklık 
farkı azdır. Sanayi genellikle Karadeniz’de Samsun, 
Egede #zmir, Akdeniz’de Adana gibi yerlerde görülür. 
Fakat karstik araziler Türkiye’nin kıyı bölgelerinin 
ortak özelli"i de"il Akdeniz Bölgesinde yo"undur. 

   Cevap: E

33.  Mardin, yazın Basra alçak basıncının etkisine girerek 
daha sıcak olur, aynı zamanda Samyeli rüzgarı da 
Mardin’e sıcaklık getirir. Yazın karaların erken ısın-
masından dolayı Mardin Antalya’dan daha sıcak olur. 
Ayrıca Mardin’de nem oranı dü!ük oldu"u için 
Antalya’ya göre daha sıcak olur. Ancak aynı enlem-
de bulunan bu iki merkezin güne! ı!ınlarını aynı 
açıyla almalarının birinin di"erinden daha sıcak 
olmasında etkisi yoktur.

   Cevap: E

34.  #zlanda ve Basra alçak basınç merkezleri iken Asor 
ve Sibirya Türkiye’yi etkileyen yüksek basınç mer-
kezleridir.  

  Cevap: D

35.  Yükseltinin fazla oldu"u alanlarda havanın yo"unlu"u 
ve su buharı daha az oldu"u için alçak alanlara göre 
enerji kaybı daha fazla olur. Verilen iller arasında en 
yüksek merkez Sivas oldu"u için Sivas’ın ı!ıma 
yoluyla enerji kaybı di"er illerden daha fazla olur. 

Cevap: E

36.  II Teke Bölgesi engebeli e"imli, III Batı Karadeniz, IV 
Kuzeydo"u Anadolu engebeli e"imli, V Do"u 
Anadolu engebeli e"imli iken I #ç Anadolu Bölgesi 
düz bir merkez oldu"u için e"ime ba"lı erozyonun 
etkisi di"erlerinden daha azdır. 

   Cevap: A

37. Ula!ım, iklim, yer !ekilleri, verimli tarım alanları nüfus 
da"ılı!ı üzerinde etkili iken enlemin nüfus da"ılı!ı 
üzerinde etkisi yoktur. 

Cevap: E

38. Yüzölçümümüz hep aynı oldu"u için nüfus yo"unlu-
"umuz sürekli artmaktadır, Türkiye’de kentle!me 
oranı her geçen gün artmaktadır, bir önceki yıla göre 
nüfus artı! hızımız binde 14.7 den binde 13.9 a dü!-
mü!tür, nüfusumuzun 0-15 ve 15-65 ya! arası grup-
ta fazla olması genç ve dinamik oldu"unun gösterge-
sidir. Fakat Türkiye’de nüfus artı! hızı (oran verir) , 
kimi yıllar artı! hızımız artmaktayken kimi yıllar artı! 
hızımız azalmaktadır. 

    Cevap: A

39. Türkiye’de genellikle i! imkanının oldu"u büyük !ehir-
lere göç edilir, kırsalın olanaksızlıkları ve !ehirlerin 
çekicilikleri göçe yönlendirir, göçe katılanların ço"u 
erkekler oldu"u için göç veren yerlerde kadın nüfusu 
daha fazladır, göçe katılanların ço"unlu"u çalı!ma 
ça"ındaki nüfus olan 15-65 yani medyan nüfustur. 
Türkiye’de beyin göçü olmasına ra"men bu sayı 
azdır, ço"unlukta de"ildir. 

    Cevap: C
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40.  Köy altı yerle!meleri köyden daha küçük oldukları 
için az nüfusludurlar, genellikle ekonomik fonksiyon 
daimi yerle!keyse tarım; geçici yerle!keyse hayvan-
cılı"a dayalıdır, bu yerle!meler su kaynaklarına yakın 
olmayı tercih ederler, kırsal ve da"lık alanlardaki yer-
le!meler oldukları için daha çok da"lık yerle!imler 
görülür. Ancak köy altı yerle!melerinin idari fonksiyo-
nu yoktur, en küçük idari birim köydür.

    Cevap: E

41.  Verilen körfezler içerisinde tuzluluk oranı en fazla 
olan #skenderun Körfezi balıkçılı"a en az elveri!li 
olan yerdir. 

   Cevap: D

42.  I numaralı merkez Balıkesir, Bursa bor çıkarım alan-
larıdır. II numaralı merkez Artvin Murgul bakır yatak-
larıdır. III numaralı merkezde ise Antalya (Alanya, 
Gazipa!a) barit yatakları gösterilmi!tir. 

    Cevap: C

43.  Türkiye’de yük ve yolcu ta!ımacılı"ında karayolunun 
payının en fazla olmasının nedeni Türkiye’de her 
yere karayoluyla ula!ılabilir olmasıdır.

    Cevap: B

44.  Kırıkkale’deki petrokimya stratejik, #stanbul’da 
pamuklu dokuma pazardan dolayı, Ankara’da oto-
motiv pazardan dolayı, #skenderun’da demir-çelik 
ula!ımdan dolayı kurulmu!ken Zonguldak Çaycu-
ma’da kurulan ka"ıt endüstrisinde a"açlar yani ham 
maddeye yakınlık esas alınmı!tır. 

    Cevap: A

45.  Turizm geliri, enerji nakil hatları, endüstri kurulu!ları 
arttıkça ve deniz ticaret filosu büyüdükçe dı! ticaret 
açı"ı azalır iken okur-yazar oranının artması sadece 
nitelikli bir nüfus gücü olu!turur. 

   Cevap: E

46.  Hukuk Kurallarının Özellikleri

 Toplumsal hayatı düzenleri

 Yaptırımı maddidir.

 Cebridir.

 Geneldir.

 Ki!ilik dı!ıdır.

 Soyuttur. (bir olaya de"il benzer özellikler gösteren 
tüm olayları kapsayacak !ekildi düzenlenmi!tir.)

 De"i!kendir.

 Süreklidir.

   Cevap: A

47.  Memurlara uygulanacak disiplin cezalarından aylık-
tan kesme maa!ın en az otuzda bir ve en çok sekiz-
de biri olacak !ekilde düzenlenmi!tir.

   Cevap: E

48.  Suçun manevi unsurları ki!inin suçu i!lerken sahip 
oldu"u niyet sorgulandı"ından kast ve taksir kavram-
larıdır. #cra, fiil, fail, ihmal gibi hareketsel kavramlar 
ise maddi unsurları olu!turur.

   Cevap: A

49.  Bir ülkede e"itim, cinsiyet gibi ayrımlar gözetilmeden 
tüm vatanda!ların oy kullanabilmesi genel oy olarak 
ifade edilir. Herkesin aynı de"erde oy kullanmasına 
vurgu yapılırsa e!it oy kavramı çıkar kar!ımıza.

   Cevap: B
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50.  TBMM i!lemleri kanun ve parlamento kararı !eklinde 
ikiye ayrılır. Kanun dı!ında yapılan i!lemler parla-
mento kararıdır. Kanunlar arasında özel nitelikli 
kanunları da bilmeliyiz. Bütçe Kanunu, Kesin Hesap 
Kanunu, Uluslararası Antla!maların Onaylanmasını 
Uygun Bulma Kanunu, Para Basılmasına Dair 
Kanun, Genel ve Özel Af Kanunları özel kanunlardır. 
Verilenlere göre sava! ilanı kararı kanun !eklinde 
de"il parlamento kararı !eklinde yapılır.

   Cevap: A

51.  Cumhurba!kanlı"ı Kararnamesi hukuk sistemimize 
1982 Anayasası ile girmi!tir. 1982 Anayasası 2017 
de"i!iklikleri ile kapsamı geni!letilmi!tir.

   Cevap: A

52.  Anayasaya göre tüm iç hukuk yollarının tüketilmesi 
kaydıyla Anayasa ve Avrupa #nsan Hakları 
Sözle!mesindeki hak ihlallerine kar!ı Anayasa 
Mahkemesine bireysel ba!vuru yapılabilir.

 Bu düzenleme anayasamıza 2010 de"i!iklikleri ile 
girmi!tir.

   Cevap: D

53.  Merkezden yönetimin ba"kente yardımcı kuru-
lu"ları;

 *Danı!tay

 *Sayı!tay

 *Milli Güvenlik Kurulu

 *Ekonomik ve Sosyal Konsey !eklindedir.

   Cevap: A

54.  #lçe idaresi kaymakam, #lçe #dare $ube Ba!kanları 
ve #lçe #dare Kurulundan olu!ur.

  Cevap: D

55.  Kamuoyunda ‘Kudüs $airi’ olarak tanınan ve Kudüs 
hakkındaki eserleriyle bilinen !air, yazar Nuri Pakdil, 
1934’te Kahramanmara!’ta ba!layan hayatı boyunca 
onlarca deneme ve !iir kaleme aldı.

   Cevap: B

56.  Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ula!ım ya da 
ziyaret gibi i!lemlerde kurumlarla ve ki!ilerle, Covid-
19 hastalı"ı açısından herhangi bir risk ta!ıyıp ta!ın-
madı"ını güvenli !ekilde payla!ma amaçlı geli!tirilen 
kod sistemi Hayat Eve Sı"ar uygulamasının ba! 
harflerinden olu!an kısaltma HES !eklindedir.

   Cevap: D

57.  Artvin #li Çoruh Nehri üzerinde yer alan Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın 3. en büyük barajı Yusufeli bara-
jıdır.

   Cevap: C

58.  Türkiye’nin ilk ve tek !ehir hologram merkezi olma 
özelli"i ta!ıyan “Kastamonu Hologram Merkezi”dir.

  Cevap: D

59.  E-devlet uygulamasının adı Dijital Türkiye olarak 
de"i!tirilmi!tir.

   Cevap: A

60.  #sveç Parlamentosu, sigarayı tüm ülkede yasaklama 
kararı aldı. Alınan karara göre, sigara kullanımı 
kademeli olarak kısıtlanacak, 2025 yılında ise ülkede 
tütün ve tütün ürünlerinin satı!ı yapılmayacak.

   Cevap: A
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1.  Altı çizili sözde geçen “herkese seslenen” ifadesi 
ile “evrensellik” kastedilmektedir. “dünya bilgesi” 
ifadesiyle de “bilgili ve anlayı!lı” olma kastedilmek-
tedir. Bu ikisini aynı veren seçenek E’dir.

   Cevap: E

2.  I numaralı söz “oku-” eylemidir ve gerçek anlamıy-
la kullanılmı!tır. Di"er numaralı sözler ise gerçek 
anlamları dı!ında kullanılmı!tır ve mecaz anlamlıdır.

   Cevap: A

3.  “Farklı kollar halinde” sözüyle “aralarında fark 
bulunan, de"i!ik, ayrımlı bir !eyin ayrıldı"ı bölüm-
lerden her biri” ifade edilmektedir. Bunu en iyi veren 
seçenek C’dir.

   Cevap: C

4.  Kesin yargı sorularında yorum yapmadan ve çıka-
rımda bulunmadan ba!ta verilen cümleden çıkarıla-
cak yargıyı bulmak esastır. Bu cümlede geçen “pek 
çok yazarın aksine” ifadesi di"er yazarlardan farklı 
bir yol izledi"ini, “ara ara görünür” ifadesi de söz 
konusu anıların belirsiz oldu"una i!aret eder. Bunu 
en iyi yansıtan seçenek A seçene"idir. Di"er seçe-
neklerde yorum söz konusudur.

   Cevap: A

5.  II numaralı “koronavirüs” sözü yanlı! yazılmı!tır. 
Do"rusu “korona virüs” !eklinde olmalıdır. Di"er 
sözlerin yazımı TDK’ye uygun !ekilde yazılmı!tır. 

   Cevap: B

6. Düzeltme i!areti; yazılı!ları bir, anlamları ve söyle-
ni!leri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunu!ları 
uzun olan ünlülerin üzerine konur. B seçene"indeki 
“tali yol” sözünde uzun ünlü yoktur. Bu nedenle 
yanlı! yazılmı!tır.

   Cevap: B

7.  A, B, D ve E seçeneklerindeki altı çizi sözler zarf 
görevinde kullanılırken C seçene"indeki sözcük sıfat 
görevinde kullanılmı!tır. 

 Cevap: C

8.  I numaralı söz: ak/"=yumu!ama

 II numaralı söz: üzere-y-(i)ken= yardımcı ses

 III numaralı söz: su-y-u= yardımcı ses

 IV numaralı söz: geçme-y-ince= yardımcı ses

 V numaralı söz: bekleme-y-e= yardımcı ses

 Farklı ses olayı I numaralı sözde vardır.

   Cevap: A

9.  I numaralı sözcük –dık sıfat-fiil ekini almı!tır; baktı-
"ım kediler

 II numaralı sözcük yardımcı eylemle yapılan birle!ik 
fiildir; kaybolup

 III numaralı sözcük hem fiilden isim yapma eki hem 
de isimden isim yapma ekleri almı!tır; dokunaklı

 IV numaralı sözcük bul-un fiilden fiil yapma eki 
almı!tır. Duyulan geçmi! zamanın hikayesi ile çekim-
lenmi! bir birle!ik zamanlı fiildir; bulunmu!tu.

 Ancak V numaralı büyü- sözcü"ü bilinen geçmi! 
zaman ve !ahıs ekleri almı!tır. Ek fiil almamı!tır.

    Cevap: E

10.  Parçada geçen “çalı!-ma-ları” ve “ol-ma-sı” sözlerin-
de isim-fiil eki kullanılmı! olup ba!ka da fiilimsi alan 
sözcük yoktur.

   Cevap: B

11.  Eksiltili cümle yüklemi olmayan cümledir. 

 A seçene"inde “dü!er” yüklemdir.

 B seçene"inde “bekler” yüklemdir.

 C seçene"inde “gidiyorlardı” yüklemdir.

 D seçene"inde “uzansaydık” yüklemdir.

 E seçene"inde yüklem yoktur. Bu nedenle eksiltili 
cümledir.

   Cevap: E

12.  Parçanın ilk cümlesinde “uyuz” hastalı"ından bah-
sedilmi! ve bu hastalı"a yakalanan ki!i sayısından 
söz edilmi!tir. III numaralı cümlede de bu ki!ilere 
gönderme yapılarak cümleye devam edilmi!tir. 
Sonrasındaki cümleler de birbirinin devamı niteli"in-
dedir. Ancak II numaralı cümlede Dünya Sa"lık 
Örgütü ile ilgili genel geçer bir bilgi verilerek konu 
bütünlü"ü dı!ına çıkılmı!tır.   Cevap: B

13. Parçada geçen “Bu dondurma gerçekten de buz 
kalıbı gibi kaskatı olurdu.” cümlesinde benzetme 
vardır. “oluk oluk” ifadesi ikilemedir. 

 Parçada alaturka dondurma ile alafranga dondurma 
kar!ıla!tırılmı!tır. Parçanın genelinde de açıklama 
yapılmı!tır. Ancak parçada tahminde bulunulmamı!tır. 

   Cevap: D

14.  I numaralı cümlede !eker ile ilgili genel bir bilgi verili-
yor. II numaralı cümlede ise ke!fedilen yeni bir bilgi-
den bahsediliyor ancak II numaralı cümlede böyle bir 
yeni bilgi söz konusu de"il. Demek ki II numara yer 
de"i!tirmelidir. Bu da V ile olursa anlamlı bütünlük 
sa"lanmı! olur.

   Cevap: C



'
R
N
WU

LQ
�<

D
\
ÕQ

OD
UÕ

Di!er sayfaya geçiniz2www.doktrinkitap.com

GENEL YETENEK 

Çözümler
DENEME-1

15.  VI numaralı cümleye kadar konut mimarisi ve bu 
alandaki geli!melerin tarihi sıralaması ele alınmı!tır. 
VI numaralı cümleden sonra kurulan derne"in logo-
suna geçilmi!tir. Bu nedenle VI numaralı cümleden 
itibaren parçaya ikiye bölebiliriz. 

   Cevap: E 

16. Parçada Platon, servetin önemli olmadı"ını asıl 
önemli olanın erdemli biri olmak oldu"unu vurgula-
mak istemi!tir. Bunu en iyi özetleyen seçenek A 
seçene"idir.  

   Cevap: A

17.  Parçanın bo!luktan sonraki kısmında “… söz konu-
su maddeler” ifadesi bo!lu"a “madde” ile ilgili bir 
!eyler gelmesi gerekti"ine i!aret eder. Bunu da B 
seçene"inde görmekteyiz. 

   Cevap: B

18.  Parçada iki farklı ö"retmen davranı!ının sonuçların-
dan bahsedilmi!tir. Buna göre ö"retmen davranı!la-
rının ö"renci üstünde etkisi oldu"unu rahatlıkla söy-
leyebiliriz. 

    Cevap: D

19.  Parçada geçen “Osmanlı kahvehaneleri XVI. yüz-
yıldan” ifadesi söz konusu mekanların öncesinde 
ba!ka amaçlar için kullanıldı"ına i!aret eder. Bu 
anlamı da E seçene"inde görmekteyiz. 

   Cevap: E

20.  Ba!arılı insanların hayatlarını inceledi"inizde aynen 
bunu göreceksiniz: Gerek akademik hayatında gerek 
i! hayatında gerek sosyal ya!amında ba!arılı olan 
insanlar, geçmi!te ya!adı"ı olumlu-olumsuz tüm 
deneyimlerinden ders almı! ki!ilerdir. Yaptı"ınız i!in 

                   B 

 sonuçları sizi veya birilerini tatmin etmedi"inde bahane 

            A 

 üretmek yerine, nerede hata yaptı"ınızı veya neyi 
eksik yaptı"ınızı dü!ünmelisiniz. Anlık olarak “hata” 

                  D

 gibi görünen neticelerden ders çıkarmayı seçti"imiz 
zaman onları birer hata olmaktan çıkarır, tecrübe 
sınıfına koyarız. 

          E

 Böyle dü!ündü"ümüzde, hayatta ba!arılı olmamızı 
sa"layacak tecrübelerimize bir yenisi ekledi"imizi 
çok net görürüz.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. 

   Cevap: D

21.  Yemek yemek istemeyen çocu"unuzla bo!una inat-

    A

 la!mayın. “Peki, sen bilirsin.” demek ona verilebile-
cek en iyi yanıttır. Bu sırada sakin davranmanın çok 
önemli oldu"unu hiç mi hiç unutmayın. Bunu ba!arır-

   B

 sanız, inanın, çocu"unuz acıktı"ında yemek yemek 
istedi"ini size kendisi söyleyecektir. Çocu"unuz acık-

    C

 tı"ını söyledi"inde taba"ına istedi"i kadar yeme"i 
kendisinin koymasına izin verin.

                     D

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. 

   Cevap: D

22.  Öyle anlar gelir ki görünü!te en karamsar, en bunal-
tıcı tabloları yansıtan bir romandan bile istersek bir 
iyimserlik kokusu alabiliriz. #yimserlik ve umut sana-

                A

 tın özünde vardır, bir esere umutsuz damgasını bas-
mı!sak böyle bir sonuca varı!ımızın sebebini biraz 
da kendi çözümlemelerimizin yanlı!lı"ında arayalım. 

         E

 Bu belki de kendi ıkıntılarımızın, romandaki olaylar-
da yansımasını görmemizden kaynaklanıyor olabilir.

             C-D

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Romanların 
umut a!ıladı"ına dair bir bilgiye parçadan ula!ıla-
maz. 

   Cevap: B

23.  Parçaya yerle!tirilmek için verilen cümle, “Bütün 
bunlar…” ifadesiyle ba!lıyor. Yani parçada birçok 
söylendikten sonra parçayı özetleyecek nitelikte bir 
ifadedir. Bu nedenle verilen cümle parçanın sonuna 
getirilmedir. 

   Cevap: E

24.  Parçanın ilk cümlesi bir !eyin açıklaması, tarifi niteli-
"indedir. Parçanın devamında da “otosansür” den 
bahsetti"i için bu parça D seçene"indeki soruya 
kar!ı söylenmi!tir. 

    Cevap: D
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25.  Müzi"in, insanlar üzerinde psikolojik bir etkisinin 
oldu"u sürekli vurgulanmaktadır. $arkı söylemek, 
ritimle hareket etmek, dinlemek ve çalgı çalmak bire-
yin müzikal olu!umları ö"renmesini sa"lar ve bu et-

               E

 kinlikler, ki!inin bedensel koordinasyon, zamanlama, 

     B

 hafıza, konsantrasyon ve dinleme becerilerini geli!

     A

 tirmeye yardımcı olur. Tabii müzik de kendi içinde 
farklı türlere ayrılıyor ve yapılan ara!tırmalarda görü-
lüyor ki klasik müzik, insan psikolojisi ve fizyolojisi 
üzerinde en olumlu etkileri yaratan tür olarak ilk sıra-
da yer alıyor. Hatta “anne karnındayken, bebeklere 
klasik müzik dinletin” tavsiyesini hepimiz duymu!uzdur.

                       C

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Parçada 
müzi"in kendini ifade etme biçimine etki etti"ine dair 
bir bilgiye yer verilmemi!tir. 

  Cevap: D 

26.  Parçada geçen “…klasik müzik, insan psikolojisi 
ve fizyolojisi üzerinde en olumlu etkileri yaratan 
tür olarak ilk sırada yer alıyor” ifadesi sorunun 
do"ru cevabını vermektedir.

    Cevap: E

 Çözüm 27 – 30:

 Bu soru sıralamaya ba"lı bir tablo sorusudur. Buradan 
hareketle sıralamayı kriter alarak terzi ve pantolon 
boylarını gösteren bir tablo yapmalıyız. 

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi

Pantolon boyu

 Tablomuz hazır !imdi verilenleri yerle!tirebiliriz.

•  Her bir pantolon sadece bir terzi tarafından dikil-
mi!tir. (Aynı sıraya birden fazla terzi yazmamız 
için yapılmı! bir uyarıdır.)

•  Yasemin toplam dört pantolon dikmi!tir. (Toplam 
yedi adet pantolon dikildi"ine göre geriye kalan üç 
pantolonu da $ule dikmi!tir.)

•  Defilede üçüncü ve altıncı sırada gösterilen pan-
tolonların boyu aynıdır. (Aynı i!areti koyarız.)

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi

Pantolon boyu  

•  Defilede birinci ve yedinci sırada gösterilen panto-
lonlar aynı terzi tarafından dikilmi!tir.  (Aynı i!are-
ti koyarız.)

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi V V

Pantolon boyu  

•  Kısa pantolonlar, defilede art arda gösterilmemi!tir. 
(Bu bilgi çok önemli ancak !u an için kullanamıyoruz. 
Bütün bilgiler yerle!ince tekrar de"erlendirece"iz.)

•  Defilede üçüncü sırada gösterilen pantolonu 
Yasemin dikmi!tir.

•  Dördüncü sıradaki kısa pantolonu $ule dikmi!tir.

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi V Y # V

Pantolon boyu  Kısa 

•  Defilede, Yasemin’in dikti"i kısa bir pantolondan 
hemen sonra $ule’nin dikti"i uzun bir pantolon 
gösterilmi!tir. (Bu bilgiyi önce not alıp sonra tablo-
ya yerle!tirebilir miyiz diye bakarız.)

       
Y #

K U

 Bu bilgiyi 1 ve 2. sırada kullanmalıyız. Çünkü 5 ve 6. 
sırada kullanırsak iki kısa pantolon art arda gelir. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi Y # Y # Y

Pantolon boyu kısa uzun uzun kısa uzun uzun

 1. sıradaki terzi ile yedinci sıradaki terzi aynı olaca"ı 
için 7. sıraya da Yasemin’i yazarız. 4. sırada kısa 
pantolon oldu"u soru tarafından söylenmi!ti bu 
nedenle 3 ve 5. sıralara da kısa pantolon yazarsak 
kısa pantolonlar art arda gelir ki bu kural ihlalidir. Bu 
nedenle 3, 5 ve 6. sıraya uzun pantolon yazmak 
durumundayız.

 Verilen bilgiler tablomuza bu !ekilde yerle!ir. $imdi 
sorulara geçebiliriz.
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27.  5 ve 6. sıralardan $ule’nin dikti"i bir pantolonun ser-
gilenece"i kesindir. #ster 5. ister 6. sıradaki pantolon 
$ule’ye ait olsun her ko!ulda uzun bir pantolon ola-
caktır. 

  Cevap: D

28.  Üç, be! ve yedinci sıradaki pantolonlardan sadece 
yedinci pantolon kısa olabilir. Di"erlerinin uzun oldu-
"u zaten tespit edilmi!ti.

 Cevap: C

29.  Yasemin; iki, be! ve altıncı pantolonlardan be!inci ve 
altıncı pantolonu dikmi! olabilir. Çünkü ikinci pantolo-
nun $ule tarafından dikildi"i zaten tespit edilmi!ti.

    Cevap: E

30.  Birinci ve yedinci sırada gösterilen pantolonların aynı 
boyda oldu"u bilgisi yalnızca bu soru için tabloya 
eklenir. Birinci pantolonun boyu kısa oldu"u için 
yedinci sıradaki pantolonun da boyu kısa olacaktır.

 

1 2 3 4 5 6 7

Terzi Y # Y # Y

Pantolon boyu kısa uzun uzun kısa uzun uzun kısa

 Buna göre dördüncü ve yedinci sıradaki pantolonla-
rın boyu aynıdır.

   Cevap: D

31.
 0,12

0,06

 

= 12
6

 

= 2 
 

                               

  0,6
0,12

 

= 60
12

 

= 5    
 
2 + 5 = 7  

 

           
Cevap: E

32.   
  

  

ABC

63

342
  684  

3 ile çarpılmı! 
yarısı

6 ile çarpılmı! 

  7182   
            

Cevap: C

33.      ab = (3x � 1) . (a + b)          
ba = (2x � 2) . (a + b)  +  ––––––––––––––––––––––

     
11(a + b) = (5x + 1) . (a + b) 

          5x + 1 = 11
    5x = 10  x = 2             

Cevap: B

34.  x = 1 için  6
1  

=
 

  y

  4  
=

 

  2
  3

   y = 24

   z = 18        +        –––––––––
                   43

           
Cevap: D

35. x ve y tam sayı o�Negatif olabilir o�üste oldu"unda 
yorum yapılamaz. Yani I. ve IV seçenekler için yorum 
yapamayız.

 II)  xz + yz o�Ç + T  = tek (z do"al sayı yani pozitif)

 II)  x + y + z = Ç + T + T = çift

 V)  x2 + xy = Ç + Ç = çift              Cevap 1 tane

     Cevap: B

36. y2 = 32x + 2 

  

  2

  3
 = 

 2x + 2

 2x + 4
  y3 = 32x + 4                               

4x + 8 = 6x + 4        >   
2x = 4     x = 2

  
   

   
Üsler oranı

  e!it olmalı

        Cevap: B

37. 4x + 1 = 4x . 4 = (2x)2 . 4 = 32 . 4 = 36

 8x = (2x)3 = 33 = 27 � 36 ��27 = 9

     Cevap: A

38. |x| d 3 � ��3 d x d 3  ,  2x � y = 3 ise

 
 y = 2x � 3   ,   2 / ��3 d x d 3 � ��6 d 2x d 6 

      ��3   ��3   ��3

  � ��9 d 2x ��3 d 3 � ��9 d y d 3

                 
;             y y = ^��9, � 8, ........, 3`

      13 tane de"er alır.

Cevap: C

39. (�3 + 2 � 1) . (�3 + 2 � 2) . (�3 + 2 � 3)

  (�3 + 1) . (�3) . (�3 � 1) = �3 . (3 � 1) = 2�3  
                      

Cevap: B
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40. 
 
f 3�2 + 5�2

3�3 � 2�3
p. �6

  4  
=

 

8�2 

�3

 
.
 
�6

  4  

  =
 

  8

  4  
.
 
� 6.2

  3  
= 2 . 2 = 4

  Cevap: A

41. A35B 36 o�4 ve 9’ a tam bölünmeli

  
p�����p�

��4 + 8 = 12
� �

8 m 2
  4 m 6

   

                             
Cevap:C 

42. A � D  ise��D = {1, 2 ...}

  D içinde  {1, 2} kesin olmalı

  D � B  ise  B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  ise
                                    \  
                     

 {3, 4, 5, 6}’ da herhangi birileri olabilir.
    ���p
 4 eleman �24 = 16  alt küme   

            Cevap: C

43. Kesilen parçaların farkının yarısı kadar kayma olur.

  |x � 40|

     2  
= 15 |x�40| = 30  x ��40 = 30         x = 70 cm

        x ��40 = ��30
      

x = 10 cm                                 +                                 –––––––––––
                                              80 cm

                                Cevap: E

44.          3’ er çık                 2’ !er in                  Basamak
  Adım        2x                        3x      6x
     3x � 2x = 15   x = 15 ��Basamak = 6.15 = 90

              Cevap: B

45.         Anne   2 çocuk Y.F     

  10          6x          x        �    6x + 10 = 8x

  yıl      6x + 10      x                2x = 10

                  x = 5

                                  Anne = 6 . 5 = 30   
                                                                    Cevap: B

46.    M              F              K                 

    4x      +      3x     +     2x   =  180

  ����  9x    =  180

                            x    =  20  m o 4 . 20 = 80

                                Cevap: C

47.    #lk 20       Son 10     

      2,4       1,8                           

  puan (2, 4) . 20 + (1, 8) . 10 = 48 + 18 = 66

  ortalama =   66

 30
 =  22

 10
 = 2,2

                   
Cevap: D

48.      1. i!          =       2. i!           �   120

10 . 6 . 4

 

=

 360

x . 8 . 6

 

5 2

3  

  Di"er veriler    Di"er veriler             

             x = 15

   15 � 10 = 5  ki!i i!e alınmı!tır.

           Cevap: E

49.                 Ya!               Kuru     

  Miktar        10 kg      % 60    4 kg 

  Fiyat          10 TL          32 TL   
                     x                        x        ––––––––           ––––––––
                  100 TL              128 TL          
                  Maliyet               Satı!   

                           % 28  Kar 

           Cevap: D

50. 40 . 2
5

 

=

 

16 litre döküldü   24 lt kaldı

  
% 40 +

24
3

% 60 +

16
2

x

40
5

    

� � 3.40 + 2.60 = 5.x�

� � ���������������x = 48

            Cevap: C

51. S(E) = 25 = 32

  
S(A) = TTYYY o

 
5!

3! . 2!

 

=

 
120

6 . 2

  

= 10

                                 P(A) =  10

 32
 =  5

16
 

    Cevap: E
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52. 247 # 250   
���250 + 370 = 620

  372 # 370

    Cevap: C

53. F`f(1)j ��f(1) = 2 + 4 = 6

                  f(6) = 2 . 6 + 4 = 16

    Cevap: D

54. A partisi %30 oy almı!.

  20.000 . 30

100

 
= 6.000 oy almı!tır.

     
          Cevap: A

55.    A               B              C               D              

  %30          %20         %40           %10

  B+D=% 30 oy almı!.  C�(B+D) = %10 farkı vardır.

  Toplam Seçmen = 10x  
10x . 10

100

 

= x = 2400 

� � ��Seçmen = 10 . 2400   

           = 24.000     

          Cevap: C

56.    A           B          C          D             

  %30      %20      %40     %10

   Açı   3x    +     2x   +  4x    +  x = 360°  ��10x = 360°

                   
p

                                            x = 36°          
                   2 . 36° = 72°             

Cevap: B

57. 

D C

x

y
y

A BE
50°

40°

  2y = 130°

                  y = 65°  x + y = 90°

                       x = 90° ��65° = 25°

   

            Cevap: A

58. A

B C

F

x

E

3k 3

2

2k

D

 

                          

 3k

 2k
 =  5

 x
 

   

                              x =  10

  3
 

   

            Cevap: A

59. Küpün ayrıtı = a    yüzey alanı = 6a2

� � ���y . A = 6.42 = 6 . 16 = 96 cm2

     
          Cevap: E

60. 
      

II I

III ,9��E|OJH

m � 3 > 0    2m � 13 < 0

  m > 3          2m < 13

                                                           m <  13

  2
����������
�� � ����������������������������x > 0

                           y < 0� �
����������

              m = ^4, 5, 6`����4 + 5 + 6 = 15

          Cevap: E



'
R
N
WU

LQ
�<

D
\
ÕQ

OD
UÕ

Di!er sayfaya geçiniz7www.doktrinkitap.com

GENEL KÜLTÜR 

Çözümler
DENEME-3

1.  Asya Hun Devleti döneminde herhangi bir yazılı kay-
nak olmadı ve herhangi bir alfabeye ula!ılamadı"ı 
için onlarla ilgili bilgilere genelde Çin kaynaklarından 
ula!ıyoruz. Ayrıca kurulu! yıllarındaki birçok bilgi 
günümüzde aydınlatılamamı!tır. Çin Seddi’nin yapıl-
ması ise yazılı kültürle geç tanı!ılmasından de"il 
sava!çı bir kültüre sahip olmasındandır.

   Cevap: D

2.  Manas Destanı, Kırgızlar döneminden günümüze 
kalmadır. Göç Destanı, Uygurlar döneminden günü-
müze kalmadır. Bozkurt Destanı, I. Göktürkler döne-
minden günümüze kalmadır. $u Destanı, #skitler 
döneminden günümüze kalmadır. O"uz Ka"an 
Destanı, Asya Hun Devleti döneminden günümüze 
kalmadır. Ayrıca Uygurlar döneminden günümüze 
Türeyi! Destanı da kalmı!tır.

    Cevap: B

3.  Haçlı Seferleri 1096 ile 1270 yılları arasında Avrupa 
tarafından do"unun zenginliklerinden faydalanmak 
için yapılmı!tır. Avrupalılar toplam 8 büyük Haçlı 
Seferi yapmı!lardır. Bu seferlere Anadolu Selçuklu 
Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Eyyubi Devleti, 
Memlük Devleti kar!ı koymu!tur Toluno"lu ve Ak!it 
devletleri 9.yy’da ya!adı"ı için bu seferlerle kar!ıla!-
mamı!tır.

   Cevap: C

4.  Mevlana’ya ait eserler; Mektubat, Fihi Ma fih, Divan’ı 
Kebir ve Mesnevidir. Makalat adlı eser  Hacı Bekta!-ı 
Veli’ye aittir.

   Cevap: E

5.  Türbe alimlerin mezarlarına verilen isimdir. Kümbet 
devlet adamlarının mezarlarına verilen isimdir. 
Dolayısıyla bu iki kavram dini mimari ile ilgilidir. 
Ancak Bimarhane Akıl hastanesidir. O da sivil mima-
ri ile ilgilidir.

  Cevap: D

6.  Osmanlı Devleti’nde #stanbul’u ilk ku!atan hükümdar 
Yıldırım Bayezid’dir. Sonra o"lu Musa Çelebi ku!at-
mı!tır. Daha sonra II. Murat ku!atmı!tır. Fakat bu 
hükümdarlar alamamı!tır. #stanbul’u almak II.
Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet’e nasip olmu!tur.

   Cevap: E

7.  Osmanlı Devleti’nde Köprülü ailesi sadrazamlı"ı 
dönemi duraklama içerisinde yükselme olarak bilinir. 
Çünkü bu dönemde devlet otoritesi Anadolu’da yeni-
den kurulmu! ve uzun süredir duran fetih hareketleri 
yeniden ba!lamı!tır. Bu dönemde sırasıyla Köprülü 
Mehmet Pa!a, Köprülü Fazıl Ahmet Pa!a, Merzifonlu 
Kara Mustafa Pa!a sadrazamlık yapmı!tır.

   Cevap: C

8.  Osmanlı Devleti’nde 1839 ile 1876 arasındaki döne-
me Tanzimat dönemi denir. Bu dönemde Sultan 
Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz hükümdarlık yap-
mı!tır. Onlar döneminde ya!anan her olay Tanzimat 
dönemi geli!mesidir. 

 #lk Osmanlı matbaası Lale Devri’nde açılmı!tır. Yani 
Tanzimat dönemi de"ildir. 

 #lk resmi gazete II Mahmut döneminde çıkarılmı!tır 
yani Tanzimat dönemi de"ildir.

 Yeniçeri Oca"ı’nın kurulması Birinci Murat dönemin-
dedir. Yani Tanzimat dönemi de"ildir.

 Nizam-ı Cedid ordusu II. Selim döneminde kurul-
mu!tur yani Tanzimat de"ildir.

 Ancak Müslüman olmayanların askere gitmesi 
Tanzimat Fermanı ile olmu!tur. Tanzimat Fermanı da 
Tanzimat Döneminde yayınlandı"ı için do"ru cevap 
budur.

   Cevap: B

9.  Osmanlı Devleti’nde Avrupa mimarisi Lale devrinden 
sonra model alınmaya ba!lanmı!tır. Nuruosmaniye 
Camisi de Lale devrinden sonra Avrupa mimarisi 
model alınarak yapılan ilk camidir.

   Cevap: E
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10.  #znik, hem Anadolu Selçuklu Devleti’ne hem de 
Osmanlı Devleti’ne ba!kentlik yapmı!tır. Ancak 
Bursa ve Edirne sadece Osmanlı Devleti’ne ba!kent-
lik yapmı!tır.

   Cevap: A

11.  Yukarıda yapılan açıklamalardan da anla!ıldı"ı üzere 
devlet Merkezi otoritesini güçlendirmeye çalı!ıyor. 
Aslında taht kavgalarının önüne geçmeye çalı!ıyor.

   Cevap: D

12.  I. Balkan Sava!ı’na Yunanistan Bulgaristan Sırbistan 
ve Karada" katılmı!tır. II. Balkan Sava!ı’na ise bun-
ların dı!ında Romanya katılmı!tır.

   Cevap: C

13.  Süleyman Askeri Bey, Irak Cephesi’nin genel komu-
tanıdır bu cephede $uaybe yenilgisini aldıktan sonra 
tabancasıyla intihar etmi!tir.

   Cevap: B

14.  Amasya tamimi yani genelgesi Kurtulu! Sava!ı’nın 
amacını yöntemini ve gerekçesini belirtmi!tir. a ve b 
seçeneklerinde Kurtulu! Sava!ı’nın gerekçesi vurgu-
lanmı!tır C seçene"inde ise Kurtulu! Sava!ı’nın hem 
amacı hem de yöntemi anlatılmaktadır. Amaç ulusal 
ba"ımsızlık yöntem ise halk sava!acaktır.

   Cevap: C

15. #tilaf Devletleri #stanbul’u resmen i!gal edip Son 
Osmanlı Mebuslar meclisini da"ıtınca Anadolu’da 
Mustafa Kemal Pa!a ve ekibi TBMM’yi kurmak 
zorunda kalmı!lardır. Hıyanet-i Vataniye Kanunu 
TBMM açıldıktan sonra ona kar!ı isyanları bastırabil-
mek için çıkarılmı!tır.

   Cevap: D

16.  Sevr Barı! Antla!ması’nı #tilaf Devletleri biraz da 
Osmanlıyı savunmasız bırakmak için imzalatmı!lar-
dır. I. Öncülde asker sayısını kısıtlaması, II. Öncülde 
donanma sayısını kısıtlaması, ayrıca III. Öncülde 
bo"azları sava! durumunda bile herkese açık hale 
getirmesi aslında tamamen Osmanlı’ya savunmasız 
bırakmak üzerinedir.

   Cevap: E

17.  Kurtulu! Sava!ı Batı Cephesi’nde Yunanlılarla yapı-
lan I. #nönü Muharebesi, II. #nönü Muharebesi ve 
Eski!ehir-Kütahya Muharebelerini bizzat #smet Pa!a 
yönetmi!tir. Son 2 muharebe olan Sakarya Meydan 
Muharebesi ve Ba!komutanlık Meydan Muharebesini 
Mustafa Kemal Pa!a ve Fevzi Çakmak Pa!a yönete-
ceklerdir.

  Cevap: A

18. Türk ordusu Eski!ehir-Kütahya Muharebelerinde 
yenilgi alınca daha önce genelkurmay ba!kanı olan 
#smet Pa!a görevden alınmı! yerine Fevzi Çakmak 
Pa!a göreve getirilmi!tir. Ayrıca Mustafa Kemal 
Pa!a’ya Ba!komutanlık yetkisi verilerek ordunun 
ba!ına bizzat ge!mesi istenmi!tir. Ordunun ba!ına 
geçen Mustafa Kemal Pa!a da halktan ordunun ihti-
yaçlarını kar!ılayabilmek için Tekalif-i Milliye Emirleri 
ile malzemeler istemi!tir.

    Cevap: C

19.  Lozan Barı! Antla!ması’nda dı! borçlar Fransa ile 
Osmanlı Devleti’nin kar!ı kar!ıya getirmi!tir. Çünkü 
Osmanlı’nın en çok borcu Fransa’ya vardı. Ayrıca 
Lozan’da yabancı okullar konusunda yine Fransa ile 
kar!ı kar!ıya gelindi çünkü en çok yabancı okul da 
Fransızlarındı. Patrikhane meselesinde Osmanlı 
Devleti daha çok Ortodoks ülkeler ile kar!ı kar!ıya 
geldi özellikle de Yunanistan’la kar!ı kar!ıya gelindi.

   Cevap: D

20.  Halk Fırkası günümüzdeki Cumhuriyet Halk partisi-
dir. Bu parti ilk kongre olarak Sivas kongresini ba!-
langıç olarak kabul etmi!tir. Hatta bu parti Anadolu 
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altyapısının 
üzerine kurulmu!tur.

 Cevap: B
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21.  Türk Tarih Kurumu, Türk tarihini ara!tırmak ve geli!-
tirmek ve en eski Türk devletlerinin nerede ne zaman 
kuruldu"unu tespit etmek için kuruldu.  O sıralarda 
#ngilizler Türklerin barbar oldu"u ve bir tarihin olma-
dı"ı iddialarında bulunuyordu. Bunu da yıkabilmek 
için ve Türklerin çok eski bir medeniyet oldu"unu 
ba!ta #ngiltere olmak üzere Avrupa’ya gösterebilmek 
için kuruldu.

   Cevap: E

22.  Ankara Hukuk Yüksek Okulu 1925’te açıldı. 

 Uluslararası rakamlar 1928’de kabul edildi. 

 Soyadı kanunu 1934’te kabul edildi.

 Taksim Cumhuriyet Anıtı 1928’de yapıldı.

 $eriye ve Evkaf Vekaleti 1924’te kapatıldı.

   Cevap: C

23. 1934’te kurulan Balkan Antantı’na Türkiye, Yuna-
nistan, Yugoslavya ve Romanya katıldı. Bu antanta 
Bulgaristan katılmadı. bu antant, Almanya ve 
#talya’nın saldırgan tutumlarını engelleyebilmek için 
kuruldu. Bu antantla Türkiye Batı sınırının güvenli"i-
ni sa"ladı.

   Cevap: D

24.  Parçada dikkat edilirse Müslüman ve Hristiyan ayrı-
mını engellemek, kadın ve erkek ayrımını engelle-
mek amaçlanmı!tır. Ayrıca halkın tamamının ya!am 
ko!ullarını iyile!tirmek amaçlanmı!tır. Dolayısıyla 
burada halkçılı"a vurgu vardır.

    Cevap: A

25.  Parçada anlatılan ünlü Türk dü!ünürü Ziya Gökalp’tir. 

 Gaspıralı #smail, sorulsa idi tercüman  gazetesinin 
kurucusu, Alemi Nisvan ve Alemi Sıbyan dergilerinin 
kurucusu olarak sorardı.

 Ahmet Zeki Velidi Togan sorsaydı #stanbul 
Üniversitesi Genel Türk tarihi kürsüsünü kurdu"u 
vurgusunu yapıp Tarihte Usul adında önemli eserini 
verirdi. 

 Yusuf Akçura’yı sorsaydı muhakkak Üç Tarzı Siyaset 
adlı eserinin vurgusunu yapardı.

   Cevap: A

26.  So"uk Sava! Dönemi 1945 yılında baçlar 1963 yılı-
na kadar devam eder. 1945 ile 1950 arasında #smet 
#nönü cumhurba!kanlı"ı yapmı!tır. 1950 ile 1960 
arasında Celal Bayar cumhurba!kanlı"ı yapmı!tır. 
Ancak Adnan Menderes hiçbir zaman Cumhurba!-
kanlı"ı yapmamı!tır. O sadece Ba!bakan olarak görev 
yapmı!tır.

   Cevap: D

27.  1959’da Ba"ımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu"unda 
ilk Cumhurba!kanı bir Rum’dur. O da Makarios’tur. 
Yardımcısı ise bir Türk’tür. O da Dr Fazıl Küçük’tür. 
E"er soru Kuzey Kıbrıs’ın ilk cumhurba!kanı kimdir 
deseydi o zaman cevabımız Rauf Denkta! olurdu.

   Cevap: A

28. En uzun sınırımız 911 km ile Suriye ve en yeni sını-
rımız 1939 yılında Hatay’ın katılımıyla Suriye’dir. 
Aras Nehri Ermenistan ile sınır çizmektedir. Ancak 
en çok Türk #ran’da ya!amaktadır.

   Cevap: C

29.  A, B, C ve D !ıklarında verilen tüm adaların bulundu-
"u denizler do"ru iken E !ıkkında verilen Sisam 
Adası Ege Denizindedir. 

    Cevap: E

30. Türkiye’de ya"ı!ın fazla oldu"u alanlarda da"ların 
kıyı çizgisine paralel uzandı"ı, yükseltinin fazla oldu-
"u, denize göre konum, hakim rüzgarların da" uza-
nı!ına esi! do"rultusu etkili iken da"ların do"u-batı 
yönlü uzanması Arap-Avrasya levha tektoni"i ile ilgi-
lidir. 

   Cevap: D
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31. #!aretli alanlar Bafra ve Çukurova oldu"u için deniz 
kıyısında yer alan bu iki merkezin yalnızca yükselti 
de"erleri ortaktır. Ya"ı! miktarları farklı, bitki örtüsü B 
merkezinde orman iken M merkezinde makidir, ya"ı! 
rejimleri ise dü!en ya"ı!ın yıl içerisindeki da"ılımı 
demektir; B merkezinde ya"ı!lar dört mevsim dü!er-
ken M merkezinde kı!ın dü!mektedir. 

    Cevap: B

32.  Yer kökenli do"al afetler: deprem, tsunami, volkan, 
heyelan, kaya dü!meleri ve çamur akıntılarıdır. 
Atmosfer kökenli do"al afetler ise: sel ve ta!kınlar, 
a!ırı kar ve tipi, çı", dolu, sis, fırtına, kuraklık, orman 
yangını, yıldırım dü!mesidir. 

    Cevap: D

33. Ergene ve Tosya Kaf Hattı üzerinde tektonik ovalar 
iken, Elbistan Daf Hattı üzerinde tektonik bir ovadır, 
Silifke ise bir delta ovasıdır fakat Acıpayam bir kars-
tik ovadır.

   Cevap: C

34.  II Adana, IV Do"u Karadeniz sahil kesimi, V #zmir 
yo"un nüfuslu iken I Kırklareli Yıldız Da"ları ve III 
Çanakkale yöresi seyrek nüfusludur.

    Cevap: B

35.  Van Akdamar Kilisesinden kaynaklı turizm, Kayseri 
eski #pekyolu güzergâhından dolayı ula!ım, Batman 
petrol rafinerisi ile maden, #zmir do"algaz ve petrol 
tesisleriyle, sanayi fonksiyonlarıyla ön planda iken 
Diyarbakır daha çok tarım ve kısmen sanayi fonksi-
yonlarıyla ön plandadır. 

    Cevap: B

36.  Daimi köy altı yerle!kesi olan mezralar ülkemizde 
daha çok Do"u Anadolu Bölgesinde görülmektedir. 
Bundan dolayı cevap $ırnak çevresidir. 

   Cevap: E

37.  Yılda birden fazla ürün almak için uygun iklim ko!ul-
ları ve sulama ko!ulları gerekli iken makinele!me 
sadece hasat sürecini kısaltır, tarım alanlarının geni! 
olması ise sadece daha fazla ekim yapabilmekle ilgi-
lidir. 

    Cevap: A

38.  Mera ve otlaklarımız makineli tarımdan dolayı git 
gide azalmaktadır, büyükba! hayvanlarımızın et ve 
süt verimi di"er ırklara göre dü!üktür, küçükba! hay-
vancılık ülkemizde daha yaygın yapılır, veterinerlik 
hizmetleri yeterince geli!memi!tir. Besili ahır hayvan-
cılı"ı tüketici nüfusun ihtiyacını kar!ılamak için büyük 
kentlerin etrafında geli!mi!tir. 

    Cevap: E

39.  Tarımsal ham maddenin kullanıldı"ı sanayi tesisle-
rinde ham maddenin bozulması veya kalitesinin dü!-
mesine ba"lı olarak kurulumda ham maddeye yakın-
lık esas alınır. Bunun için konserve, ya", çay, !eker 
sanayisinde ham maddeye yakınlık esas alınırken 
petrokimya sanayisinde bu zorunluluk en azdır. 

   Cevap: D

40.  Silopi Santrali enerji kayna"ı olarak asfaltit, Sugözü 
Santrali kömür, Orhaneli Santrali linyit, Bandırma 
Santrali do"algaz kullanır. Hirfanlı Santrali ise bir hid-
roelektrik santralidir ve çevreyi kirletmez. 

    Cevap: E
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41.  Türkiye’de yeterlilik oranı en fazla olan tarım ürünü 
2019 TÜ#K verileri ile fındıktır, aynı zamanda üreti-
minde dünya birincisi oldu"umuz fındı"ın payı dı! 
ticaretimizde di"erlerinden daha fazladır. 

    Cevap: A

42. Bandırma, Kars ve Batman’a demir yolu ile ula!ım 
varken, Kastamonu ve Mu"la’ya demir yolu ula!ımı 
yoktur. 

    Cevap: B

43.  UNESCO dünya miras listesinde bulunan hem do"al 
hem kültürel yalnızca iki eserimiz bulunmaktadır, 
bunlar: Pamukkale ve Kapadokya’dır. Pamukkale’deki 
travertenler do"al olu!um iken Hierapolis Antik Kent’i 
ise Pamukkale’nin kültürel yönüdür. 

    Cevap: D

44. I numaralı merkez Bafra’da kıyı ile iç kesimler arası 
ula!ım rahat çünkü Canik Da"ları çok geriden uza-
maktadır. IV numaralı merkez Ege’de ise da"lar kıyı-
ya dik uzandı"ı için kıyı ile iç kesimler arası ula!ım 
rahattır. Fakat II Ta!eli Platosu ve III numaralı merkez 
Do"u Karadeniz ise engebeli oldu"u için ula!ım 
buralarda zordur. 

    Cevap: B

45.  2020 TÜ#K verilerine göre en çok elektrik üretimi 
Hidroelektrikten sa"lanmaktadır. Çünkü bize soruda 
kömür ta! kömürü ve linyit kömürü !eklinde verildi"i 
için hidroelektri"in payı daha yüksektir.

    Cevap: D

46.  Ki!inin malvarlı"ı üzerindeki hakları maddi malvarlı"ı 
ve maddi olmayan malvarlı"ı !eklinde ikiye ayrılır. 
Maddi malvarlı"ı somut olan e!yaları, maddi olma-
yan malvarlı"ı ise somut olmayan e!yaları yani telif, 
marka, patent gibi e!yaları ifade eder.

 Buna göre alacak hakkı ve telif hakkı malvarlı"ı üze-
rindeki haklarıdır.

    Cevap: D

47.  Do"um bildirimi 30 gün, ölüm bildirimi ise 10 gün 
içinde yapılmalıdır.

    Cevap: C

48.  Ki!inin kar!ı tarafın hakkını kabul etmekle birlikte 
özel bir sebebe dayanarak edimin ifasından kaçın-
ması defi olarak ifade edilir. Zamana!ımı en bilinen 
defi örne"idir.

   Cevap: D

49.  Yarı do"rudan demokrasi modelinde karar alma yet-
kisi halkın seçti"i temsilcilerde olmakla birlikte bazı 
yollarla halk da yönetime katılabilmektedir. Bu yollar;

 *Halkın giri!imi

 *Halkın vetosu

 *Temsilcinin azli

 *Referandum yollarıdır. Bu yollardan bir tek referan-
dum ülkemizde de uygulanmaktadır.

   Cevap: A

50.  TBMM seçimleri 5 yılda bir ve CB seçimleri ile aynı 
gün birlikte yapılır. TBMM ve CB yasama dönemi dol-
madan seçim yenileme kararı alabilir ancak kararı 
hangi makam alırsa alsın iki seçim birlikte yapılır.

   Cevap: D
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51.  Cumhurba!kanı halk tarafından 5 yıllı"ına seçilir ve 
bir kimse iki defa cumhurba!kanı seçilebilir. Cumhur-
ba!kanı aday gösterme !ekilleri;

x  Siyasi parti grupları

x  En az 100.000 seçmenin imzası

x  Meclis dı!ından tek ba!ına veya birlikte %5 oy 
sahibi partiler aday gösterebilir.

   Cevap: D

52.  Anayasamıza göre mahkemelerin kurulması, kaldırıl-
ması gibi düzenlemeler kanunlar yapılır. 

   Cevap: A

53.  Devlet hizmetlerinin kesintiye u"ratılmaması idarenin 
süreklilik ilkesi ile ifade edilir.

   Cevap: C

54.  Kamu düzenini korumak ve bozulan kamu düzenini 
yeniden sa"lamak amaçlı faaliyetlere kolluk faaliyeti 
denir. Suçu önleme amaçlı yapılan faaliyetler idari 
kolluk, suç i!lendikten sonra yapılan faaliyetler adli 
kolluk olarak tanımlanır. #stihbarat faaliyetleri ise 
siyasi kolluktur.

   Cevap: B

55.  Ülkemizde uygulanmakta olan 11. Kalkınma Planı 
2019 ve 2023 aralı"ını kapsamaktadır.

   Cevap: C

56.  #stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Ö"retim Üyesi Doç. Dr. #brahim Sırrı Yüzba!ıo"lu’nun 
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ke!fetti"i endemik bitki 
türü Keltepe Çi"demi olarak adlandırılmı!tır.

   Cevap: B

57.  Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta 
tüm dünya yüzeyi gibi çok geni! bir alanda yayılan ve 
etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel 
addır.

 En basit tanımıyla dünyada e!zamanlı olarak çok 
yaygın bir !ekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden 
bula!ıcı hastalıklara verilen isim.

   Cevap: B

58.  Ilısu Barajı’na adı verilen Türk siyasetçi ve eski 
bakan Veysel Ero"lu’dur.

   Cevap: D

59.  Güne! Sistemi’nin en fazla uydusu olan gezegen 
unvanı artık Satürn’e ait. Bilim insanları Satürn çev-
resinde 20 yeni uydu tespit etti. Böylece Satürn çev-
resindeki uyduların sayısı 82’ye yükseldi. Daha önce 
bu unvan 79 uyduya sahip olan, Güne! Sistemi’nin 
en büyük gezegeni Jüpiter’e aitti.

    Cevap: E

60.  Amerika Birle!ik Devletleri’nde sokak ortasında polis 
!iddetine maruz kalan ve bo"ularak öldürlen George 
Floyd tüm dünyada gündeme dü!tü ve büyük tepki 
çekti. Özellikle Amerika’da Afro-Amerikan vatanda!-
lar tarafından ırkçı saldırı olarak algılanan olay ülke-
de büyük infial yarattı.

  Cevap: A
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1.  “ne olacaksa olsun” sözü bu parçaya kesinlik anla-
mı katmaktadır. Artık her !eyi göze aldı"ı anlamını 
vermektedir.

     Cevap: D

2.  “farklı dünyalara adım atma” sözü bu parçada bir 
mekân için kullanılmı!tır. Bu nedenle daha önce gör-
medi"imiz bir mekândan söz eden E seçene"i do"ru 
cevaptır. 

   Cevap: E

3. Kesin yargı sorularında yorum yapmadan ve çıka-
rımda bulunmadan ba!ta verilen cümleden çıkarıla-
cak yargıyı bulmak esastır. Bu cümlede geçen “yeni 
bir rekora imza atmı!tır” ifadesi söz konusu !irke-
tin sektörde en çok büyüyen !irket oldu"unu kanıtlar 
niteliktedir.

   Cevap: C

4.  Yunus Emre, “Nefistir seni yolda koyan, yolda 
kalır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kalır sabır 
kimde ise o nasip alır.” sözleriyle sabırlı olmanın 
ki!iye olumlu anlamda faydaları olaca"ını vurgula-
mak istemi!tir.

    Cevap: D

5.  TDK’ye göre V numaralı sözün do"ru yazımı “tekno-
loji” !eklinde olmalıdır. Di"er sözlerin yazımı do"ru-
dur.

   Cevap: E

6.  IV numaralı yere virgül getirilemez çünkü “kasaba-
nın dı!ı” bir isim tamlamasıdır ve tamlamaların ara-
sına virgül getirilmez. 

  Cevap: D

7.  I. söz al-an sıfat-fiil eki

 II. söz dinle-(y)erek zarf-fiil eki

 III. söz gelebil-ecek sıfat-fiil eki

 IV. söz ara!tır-ma isim fiil eki

 V. söz yayınlanıyor-mu!: !imdiki zamanın hikâyesi

   Cevap: E

8.  akımları-y-la= kayna!tırma

 !iir akımlarıyla= ulama

 gittik/"i= ünsüz de"i!imi (yumu!aması)

 ba!lamı!-dır= ünsüz benze!mesi (sertle!mesi)

 Cümlede ünsüz dü!mesi yoktur. 

    Cevap: C

9.  Güne!in do"masına yakın saatlerde/Zarf Tümleci

 Çıkarırdı / yüklem

 Heybesindekileri: Nesne

 Kuytu bir kö!ede: Dolaylı Tümleç

 Buna göre: Zarf Tümleci-Yüklem-Nesne-Dolaylı 
Tümleç sıralaması A seçene"inde kar!ımıza çık-
maktadır. 

   Cevap: A

10.  I  numaralı söz, et-me-si: isim-fiil

 II  numaralı söz, sa"la-y-an: sıfat-fiil

 III  numaralı söz, denil-en: sıfat-fiil

 IV  numaralı söz, kullanıl-dı"(k)-ında: sıfat-fiil

 V  numaralı söz, ol-an: sıfat-fiil

 Buna göre I numaralı sözde isim-fiil kullanılırken, 
di"er sözlerde sıfat-fiil kullanılmı!tır. 

   Cevap: A

11.  I, III ve IV numaralı sözler niteleme amacıyla kullanıl-
mı!tır. “Nasıl?” sorusuna cevap vermektedir. Di"er 
sözler nasıl sorusuna cevap vermedi"i için nitelik bil-
dirmemektedir.  

  Cevap: D

12.  Parçanın ilk iki cümlesinde Egzistansiyalizm teriminin 
nasıl ortaya çıktı"ı ve yayıldı"ı üzerinde durulurken III 
numaralı cümleden sonra “Egzistansiyalizm”in eser-
lerdeki yansımasına geçilmi!tir. Bu nedenle parçayı III 
numaralı cümleden itibaren ikiye bölmek gerekir. 

  Cevap: B

13.  Parçaya yerle!tirilmek üzere verilen cümlede “i!lev” 
ibaresi yer almaktadır. Parçanın son cümlesinde de 
“i!lev”den bahsedilmi!tir. Bu nedenle verilen cümle-
yi VI numaralı cümleden sonra getirmek gerekir. 

   Cevap: E

14.  I numaralı cümlede “sürtünme” kavramından bahse-
diliyor ve V numaralı cümlede de “bu sürtünme” ifa-
desi ile bu cümle kastediliyor. Bu iki cümlenin pe! 
pe!e gelebilmesi için I ve IV numaralı cümlelerin yer 
de"i!tirmesi gerekmektedir. 

   Cevap: C

15.  Parçadaki bo!luktan hemen önceki “…ama övgüye 
de"er olmayan bir filmi översen” ifadesi bo!lu"a 
gelecek ifadenin olumsuz olması gerekti"ine i!aret 
eder.

   Cevap: C
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16.  Birbirine zıt görü!lerin sergilendi"i ve yazarın kendi 
görü!ünün do"ru oldu"unu benimsetmeye çalı!tı"ı 
anlatım biçimine tartı!macı anlatım denir. Bu parça-
da da Osmanlının yedi harikası tartı!macı bir üslup-
la ele alınmı!tır.

   Cevap: B

17.  Parçanın son cümlesinde geçen “Bu yüzden böyle 
dü!üncelerin do"rulu"undan bahsedemeyiz.” 
ifadesi sorunun do"ru cevabını vermektedir. D seçe-
ne"indeki soruda “…dü!üncesini nasıl de"erlen-
diriyorsunuz” ifadesi bir dü!üncenin açıklama nite-
li"inde parçada kar!ımıza çıkaca"ına i!aret etmekte-
dir. 

   Cevap: D

18.  “Millet” sözcü"ü aslen Arapça olup “din veya mezhep;
              B                  A

 bir din veya mezhebe ba"lı olan cemaat” anlamında-
dır. Osmanlı Türkçesinde 20. yüzyıl ba!larına kadar 
bu anlamda kullanılmı!tır. 19. yüzyıl ortalarından iti-

              E

 baren aynı sözcük Fransızca/#ngilizce nation kavra-
mına kar!ılık olarak kullanılmı!tır. Türkçe “ulus” söz-
cü"ü, 1932 yılında aynı kavramın Yeni Türkçesi ola-
rak benimsenmi!tir. Orhun Yazıtları ve Kâ!garlı Mah-
mud’un 1072-1074 yılları arasında yazdı"ı Divânu 
Lügati’t-Türk adlı kitabında millet sözcü"ünün Türkçe 
kar!ılı"ı “budun” sözcü"üdür.

                    D

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Millet sözcü-
"ünün Avrupa’da hangi anlamda kullanıldı"ına de"i-
nilmemi!tir.  

   Cevap: C

19.  Okumayan insanın bize aktaraca"ı önemli bir görü-
!ü, dü!üncesi ya da bilgisi olamaz. O yüzden, iyi yazı 

                       A        D

 yazmanın ilk ko!ulu, ba!kalarının yazdıklarını oku-
maktır. Kendini yenilemeyen, kendi sanatında yeni 
bir a!ama yapmayan yazarlar, ço"u zaman okuma-
makla suçlanır. Yeterince okumadıkları yargısına va-

          E

 rılır. Hele hiç okumadan yazı yazmaya kalkı!anlar 
ayıplanır. Kitap okumak, yalnız yazar olmanın, yazı 
yazmanın de"il, iyi bir aydın olmanın da gere"idir.

      C 

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Parçada B 
seçene"i ile ilgili bir bilgi yoktur. 

  Cevap: B

20.  Gazeteci kanunlara saygılı, ahlaklı, namuslu, dürüst, 

              I 

 çalı!kan ki!ilerdir. Gazetecilik mesle"inin okulların-
dan alınan e"itimli ki!iler mesleklerinde ba!arılı, 
kurallarına uyan, uygun davranı!larda bulunan ki!i-
lerdir. Gazetecilik bölümünde okuyanlar ruhsatlı 
gazetecilerdir. Gazetecilik vasıflarına yatkın ki!ilerdir. 
Bu bölümü okuyanlar, akademik olarak da ba!arılı 
olabilir, serbest piyasada veya kurum çatısı altında 
da çalı!abilirler.

           II

 Parçada gazetecilik mesle"inin zorluklarından bah-
sedilmemi!tir.

   Cevap: C

21.  Kafasını me!gul eden bir !eyler vardır daima= 
sürekli sorgulayan

 Zira her insan onu anlamayacaktır= anla!ılması güç

 onların zamanın pe!inden ko!u!larını alaycı bir 
bakı!la seyreder= sıra dı!ı

 kendisini caddelere, bulvarlara, pasajlara atar= 
özgür ruhlu

 Parçada B seçene"ini destekleyen ifadeler gösteril-
mi!tir.

 Cevap: B

22.  Parçanın son cümlesi “Yapılan bir çalı!mada, git-
tikçe asitle!en okyanus suyunun kimyasal yapı-
sına benzer yapıya sahip bir ortamda yeti!tirilen 
genç palyaço balı"ının, okyanusa yerle!tirilen, 
sesler yayan bir hoparlöre do"ru kayıtsızca yüz-
dü"ü gözlemlendi.” sorunun do"ru cevabını ver-
mektedir. 

   Cevap: C

23.  $iirin, dü!ünenlerin bir faaliyeti olarak göreve dön-

          D 

 mesi gerekiyor. $iir, bugün dü!ünce hayatının dı!ına 
dü!mü!tür. Daha zor tüketilirmi!, varsın öyle olsun, 

     C        A

 !iirin bir zorlu"u olacak tabii, sıkılık ya da kapalılık 
denen !eyden daha önemlidir bu. $iirin entelektüel 
faaliyeti de bakmaktır, taramaktır. Bakarak dü!ün-
mezsek somutla alakasını kaybetmi!ler toplulu"unun 
içine dü!eriz. Somuta bakmayan dü!ünce küflenir.

                     B

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Parçada !ii-
rin dil a"rılı"ı anlam kapalılı"ı ile ilgili bir bilgi yoktur. 

   Cevap: E
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24.  Parçanın son cümlesinde geçen “Kültürün karma-
!ık akı!ı içinde kesin ve belirgin çizgilerle ifade 
edilebilecek ba!langıçlar ve biti!ler olamaz.” ifa-
desi sorunun do"ru cevabını vermektedir. Kültürün 
ba!langıcının ve biti!inin olamayaca"ı vurgulanmak 
istenmi!tir. 

   Cevap: B

25.  I numaralı cümlede do"adaki denge ile ilgili bir 
durum açıklanmı! ve örneklenmi!tir. II numaralı cüm-
lede de aktarılan bilgi benzer bir örnekle desteklen-
mi!tir. 

    Cevap: B

26.  Sarı humma sivri sinekler ile bula!an  mikrobik hasta-
   C  E

 lıktır. Hastalık sahra altı Afrika ve Güney Amerika’da 

    D  
görülmektedir. Bu bölgeye seyahat yapacak ki!ilerin 
Sarı humma a!ısı olmaları a!ı pasaportu edinmeleri 
gereklidir. Hastalık nadiren bu bölgeler dı!ında da 
görülmektedir. Sarı humma viral bir enfeksiyon has-
talı"ıdır. Hastalı"ın etkili bir tedavisi yoktur ancak a!ı 
ile korunmak mümkündür.

                A 

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Sarı 
humma hastalı"ının nasıl bula!tı"ına dair bir bilgi 
parçada yoktur.  

  Cevap: B

 Çözüm 27 – 30:

 Öncelikle soruda kaç grup oldu"unu tespit edelim.

 Sınıflar  Sandalyeler Masalar

 Ku! Kırmızı Pembe

    Arı Turuncu Ye!il

 Sincap Mavi Sarı

 Soruda sınıflar, sandalyeler ve masalar olmak üzere 
üç grup vardır.

 Sandalye ve masalar sınıfa yerle!tirildi"i için tabloyu 
yaparken sınıfları açarız.

 

Sınıflar Ku! Arı Sincap

Sandalyeler

Masa

 Tablomuz hazır !imdi verilenleri yerle!tirebiliriz.

 • Ku! sınıfına yalnızca turuncu renk sandalye, Arı 
sınıfına yalnızca turuncu ve mavi sandalye, Sincap 
sınıfına ise her üç renk sandalye de yerle!tirilmi!tir.

 

Sınıflar Ku! Arı Sincap

Sandalyeler Turuncu
Turuncu
Mavi

Turuncu
Mavi
Kırmızı

Masa

 • Kırmızı sandalye yalnızca pembe masa, turuncu 
sandalye ye!il ve pembe masa, mavi sandalye ise 
her üç renk masa ile kullanılmı!tır.

 

 

Sınıflar Ku! Arı Sincap

Sandalyeler Turuncu
Turuncu
Mavi

Turuncu
Mavi
Kırmızı

Masa

Ye!il

Pembe

Ye!il
Pembe
Sarı

Pembe
Ye!il
Sarı

 $imdi soruları bu son tabloya göre çözebiliriz.

27.  Sarı masa Arı ve Sincap sınıflarında vardır. Her iki 
sınıfta da mavi masa oldu"u kesinlikle do"rudur. 

    Cevap: C

28.  Ku! sınıfında ye!il ve pembe masalar vardır. Bu 
nedenle Ku! sınıfında sarı masa olması mümkün 
de"ildir. 

   Cevap: D

29.  Arı sınıfında üç renk masa da bulunmaktadır.

    Cevap: E

30.  Kırmızı sandalyenin oldu"u bir sınıf yalnızca Sincap 
sınıfıdır. Sincap sınıfında da üç renk masa da kulla-
nılmı!tır. 

   Cevap: C
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31. 

  

2 � 
4

5  =  
8

5   3 � 
1

3  =  
10

3  

8

5  . 
10

3  

1,6

 
= 

16
3  
16
10 

 = 
16

3  . 
10

16 = 
10

3  

2

          Cevap: A

32. 150

  n  
=

 

21 . 31 . 52

      n  

  8 pozitif böleni varsa (1 + 1) . (1 + 1) . (1 + 1) olmalı 
yani n = 5 

Cevap: C

33. ab � ba = (10a + b) ��(10b + a)

  ��9(a � b) = (a � b) . (a + b) 

  a + b = 9 a � b = 0

  1    8   a = b
  2    7 1    1
  .          4 8 tane 2    2   4  9 tane Toplam 17 tane 
  . 
  8    1 9    9                                   

Cevap: D

34. x2 + xy = x . (x + y) = tek ise x tek y çift 

  A) x3 + x + y = T + T + Ç = Ç

Cevap: A

35. ��x + �1�7 ����x + �2  = 3 
��x + �1�7 ����x � �2  = k  
(x + 17) ��(x + 2)  = 3k

                       15 = 3k

                       5 = k
   

                     
          Cevap: E

36. 35(1 + 32 + 34 + 36)

3�11(36 + 34 + 32 + 1  
= 316

                  

                                          Cevap: E

37. |x – 3| – 5 = 4  |x – 2| – 5 = – 4 

|x – 3| = 9   |x – 3| = 1

   x – 3 = 9        x – 3 = 1      

         x = 12           x = 4

   x – 3 = – 9     x – 3 = – 1

  x = – 6           x = 2

 De"erler toplamı  2 – 6 + 4 +2 = 12          

             Cevap: B

38. 
(x – 3) . (x + 2)

(x � 2) . (x + 2)  
. 

2 . (x + 1) . (x � 2)

  (x � 3) . (x + 1)  
= 2

  II. Yol

  x = 4 yaz sonucu !ıklarda bul

         Cevap: C

39. 73 2

36

  3x = 36 o max. x = ^6, 5, 4, ... 0`  

         7 tane de"er alır.

      Cevap: D

40. x ' e = e ' x = x    e birim eleman

 x + e � 3 = x   

       e � 3 = 0    

      e = 3

 2 ' 2� 1 = e = 3 2 + 2� 1 � 3 = 3 ��2� 1 = 4

 1 ' 1� 1 = 1 + 1� 1 � 3 = 3 ��1� 1 = 5

 ��4 ' 5 = 4 + 5 � 3 = 6

 ��6 ' 3 = 6 + 3 � 3 = 6   

           Cevap: B
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41. f(x) = 
2x – 4

 x � 3
 f� 1(x) = 

3x – 4

 x � 2

  a – 3 = 0                           b – 2 = 0
        a = 3                                 b = 2
                           a + b = 3 + 2 = 5
                        Cevap: D

42. x = 2    
alınmalı y = 0

 y2 + x2 + x = 02 + 22 + 2 = 6
       Cevap: C

43. 1,�1 + 8,�8 = 9,�9 = 10  

 2,�2 + 7,�7 = 9,�9 = 10

 3,�3 + 6,�6 = 9,�9 = 10

 4,�4 + 5,�5 = 9,�9 = 10
               +              ––––––
                      40
      Cevap: B

44. Son gün 4 m çıkacak.

 1 günde 2 m çıkmı! oluyor.

 7 günde 14 m çıkar.

 8. gün dı!arı çıkmı! olacaktır.

                     Cevap: D

45. 1 müdür = 3 müdür yardımcısı = 30 ö"retmen

                1 okulda çalı!an sayısı

 1 okulda 34 ki!i

 x okul        680 ki!i

  34x = 680

      x = 20            
                     Cevap: A

46.   Gizem         $ule  

         x             40 � x                           

          80 � 2x           x       

  ya! farkı de"i!ime x � (40 � x) = 80 � 2x � x

         2x � 40 = 80 � 3x

                 5x = 120

                   x = 24

           Cevap: E

47. 30 km o 1 br  1. o�C

 60 km o  2 br gider. 2. o�E

     3. o�A

     4. o�C

     5. o�E

     6. o�A

     7. o�C  

                  Cevap: C

48. Batarya 100x olsun 

 40x  40 dk  bo!alıyor   o���� 60x  30 dk  doluyor

 x       1 dk   bo!alıyor 2x     1 dk   doluyor.

 Bo! kısım %50 = 50x 
  50x
2x � x

 = 50 dk dolar. 

  
       Cevap: B

49. Ürün sayısı        10  tane

 Ürün maliyeti     10  TL olsun
                +                             ––––––
                    100
  Toplam m o 100 TL 

  Satı!                 Fiyat

  2 ürün   Kırılmı!       0  

1 ürün   Hasarlı      10

 7 ürün   Sa"lam     16 

 1 . 10 + 7 . 16 = 122

 % 22 kar yapmı!.

     Cevap: D

50.      1.                  2.                 3.                   

        3 yanlı!        2 yanlı!         2 do"ru    

   5 kart            4 kart             3 kart

  
3

5  . 
2

4  . 
2

3  = 
1

5  
              Cevap: A

51.     1.                   2.                 3.                

          5 ki!i             4 ki!i            3 ki!i      olabilir.

  5 . 4 . 3 = 60
                       Cevap: C
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52. 

 

2x x 2x

A B

    5x = 45        x = 9

 s(A) = 27    
                            Cevap: C

53.    A               B              C               D              

    75°           75°            90°           120°

  
D

C  = 
120

90  = 
4

3  
     Cevap: E

54.    A        B       C        D              

    75°     75°    90°     120°

               p���

� � ������
75°

��
+ 12 = 90° o 15°      12 ki!i   15.x = 12.360

                                  360° 
 
    x        x=12.24=288

     Cevap: A

55. 
 4

5

3

12

     A . B = 12 en çok

  

             Cevap: C

56. 

  

  

2

6

5

x = 6  olabilir.

x = 5  olabilir.

11
+

41

2

5

1

34

 

         

   Cevap: C

57. 
  

1.

2. 3.

1.

     1. bölgeye {5, 6} gelebilir.

     2. bölgeye 2 tane gelebilir.

   3. bölgeye 2 tane gelebilir.

   (Bakınız çözüm 56)

   2 . 2 . 2 = 8 tane 

                Cevap: D

58.   

  

A

D E

a

a
b

c

b

x

3
2

5

B

2
8  = 3

x + 2     
   

                         x + 2 = 12

                             x = 10         

          

                      Cevap: D

59.   
  

C D

x

A B

E

50°

50°50°

 
      

                             

                              x + 100 = 180

                                        x = 80°         

                        

Cevap: A

60.   
  8

4 4

y = 2x

x = 4

  

                       4 . 8
2  = 16 

            

                                 

                        Cevap: C
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1.  Ölenlerin vücutları bozulmadan öbür dünyaya ula!-
sın diye mumyalanır. Mezar kültürü de yine ölüyü 
muhafaza edip öbür dünyaya ula!tırmak için yapılır. 
Balbal ta!ı ise ölenin sa"lı"ında dü!mandan öldür-
dü"ü insan sayısı kadar dikilir. #nanca göre bu ki!iler 
öbür dünyada öldürenin hizmetkarı olacaktır.

   Cevap: E

2.  #slam Öncesi Türk Devletleri; #dikut, $anyü, Tanhü, 
Ay Tengri, Ka"an, Han, Hakan, #lteri! gibi unvanlar 
kullanmı!tır. Ancak !ah, padi!ah, malik, Keykavus, 
keyhüsrev, Rükneddin, sultan, halife gibi unvanları 
Türkler, Müslüman olduktan sonra kullanmaya ba!la-
mı!tır.

  Cevap: E

3.  Büyük Selçuklu Devletinin yıkılma nedenleri;

 Merkezi otoritenin zayıflaması,

 Taht kavgaları,

 O"uz #syanı,

 Haçlı Seferleri,

 Atabeylerin ba"ımsız hareket etmesi,

 Batıni tarikatının çalı!maları,

 $iilerin yıpratmaları,

 $ehzade Ayaklanmaları,

 Katvan Sava!ı gibi etkenlerden bahsedilebilir.

   Cevap: E

4.  Kadilkudat; $eri Hukukçusudur.

 Emiridat; Örfi hukukçusudur.

 Meliküssevahil; Deniz Kuvvetleri komutanıdır.

   Cevap: A

5.  Divri"i Ulu Camii ve $ifahanesi, Mengücekli Beyli"ine 
aittir. Bu beylik günümüz Sivas’ın Divri"i ilçesi, 
Erzincan ve Kemah civarında varlı"ını sürdürmü!tür.

   Cevap: B

6. Fatih Sultan Mehmet döneminde Balkanlarda 
Arnavutluk, Eflak-Bo"dan, Bosna-Hersek, Mora gibi 
topraklar fethedilmi!tir.   Cevap: B

7.  Osmanlı Devleti Avrupa’yı ilk kez Lale Devrinde 
mimari ve teknik alanda model almaya ba!lamı!tır. 
Bu model alma gerileme ve da"ılma dönemi boyun-
ca devam etmi!tir.

 Bu arada özellikle hangi ülkeyi model almı!tır !eklin-
de bir soru ile kar!ıla!ırsanız cevabınız Fransa olma-
lıdır.   Cevap: A

8.  II. Mahmut Devlet memurlarını normal vatanda!tan 
ayırabilmek için ilk kez fes, pantolon ve setre giyme 
zorunlulu"u getirmi!tir. Ayrıca devlet memurlarına 
maa! ba"latmı!tır.

   Cevap: A

9.  Kazaskerleri; hem adalet hem de e"itim bakanı sta-
tüsündeydi. O yüzden kadıları yani hukukçuları onlar 
atardı. Ayrıca müderrisleri yani ö"retmenleri de onlar 
atardı. $eri hukuku çok iyi bilirlerdi. Divanı Hümayun 
içinde ilmiye sınıfını temsil ederlerdi. Zamanla ülke 
büyüdükçe Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olmak 
üzere sayıları 2’ye çıkmı!tır.

   Cevap: C

10. Çiftbozan vergisi; topra"ını 2 yıl pe!pe!e ekmeyen 
dirlik sahiplerinden alınırdı. Burada amaç üretimin 
süreklili"ini sa"lamaktır.

 Vakıf toprakları; bu türle kamu binaları ve hayır 
kurumlarının masrafları kar!ılanmı!tır. Ancak bu top-
ra"ın geliri iltizam sistemiyle toplanmaz. Vergisi 
#ltizam sistemiyle toplanan toprak türü Mukataa’dır. 
Kuzey Afrika’daki topraklardır.

 Ocaklık, yurtluk, malikane, muataa, pa!maklık gibi 
topraklar Miri arazi içinde yer alır. Miri araziler de 
devlet topra"ıdır. #!letme hakları ba!kalarına devre-
dilir.

   Cevap: D

11.  Osmanlı Devletinde vakanüvizm, devlet tarihçilerine 
verilen isimdir. #lk kez 18.yüzyıldan itibaren böyle bir 
meslek olu!mu!tur. #lk vakanüvis Naima Efendi’dir. 
Son vakanüvis ise Abdurrahman $eref’tir. Vaka-
nüvizm mesle"inden önce tarih yazarlarına !ahna-
meci denirdi.

   Cevap: D

12. I. Dünya Sava!ının nedenleri arasında;

 Devletler arası sömürgecilik yarı!ı,

 Balkanlarda Avusturya-Macaristan ile Rusya arasın-
daki Panslavizm ve pangermenizm rekabeti

 Almanya ile Fransa arasındaki ALsace-Loren mese-
lesi gibi !eyler sayılabilir. 

 Ancak Sovyet Rusya’nın olu!ması ve orada komü-
nizmin ilanı I. Dünya Sava!ı devam ederken olmu!-
tur. Dolayısıyla I. Dünya Sava!ının nedeni olamaz.

    Cevap: D
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13. Parçada anlatılan biyografi Halil Kut Pa!a’ya aittir. 
Burada Fahrettin Pa!a Çöl Aslanı ya da medine 
müdafii olarak da bilinir. Bunun dı!ında Süleyman 
Askeri Bey de Irak Cephesinin genel komutanıdır ve 
$uabiye Muharebelerinde ba!arısız oldu"u için inti-
har etmi!tir.

   Cevap: A

14.  Mustafa Kemal Pa!anı sözlerinden anla!ıldı"ı üzere 
sinei millete dönerek halktan biri oldu"unu ve onlarla 
hareket edece"ini belirtmi!tir. Ayrıca #stanbul 
Hükümeti Anadolu’ya tabi olacaksa yok sayılmı! ve 
bu sava! da Anadolu’dan yönetilecektir demek iste-
mi!tir.

   Cevap: E

15.  I ve II. Öncülde Saltanat makamı yok sayılmaktadır. 
Normalde TBMM’nin üstünde Saltanat olurdu ancak 
yoktur diyor. Ayrıca egemenlik Osmano"ullarına aitti 
ve artık milletindir diyor. Bu da saltanat yani sultanın 
yok sayıldı"ının göstergesidir.

   Cevap: D

16.  Her iki öncülde A,B,C,D seçeneklerine vurgu yapıl-
mı! ancak E seçene"inde yer alan bo"azlar sava!ı 
dı!ı durumlarda açık olmayacak. Hem sava! surumu 
hem de barı! durumda tüm devletlere açık olacaktır.

  Cevap: E

17. Londra Konferansında #stanbul Hükümetini Tevfik 
Pa!a, TBMM’yi ise Bekir Sami Bey temsil etmi!tir.

  Cevap: B

18. Halktan çorap, çama!ır istenmesi Türk ordusunun 
zorda oldu"unu, 

 Mustafa Kemal Pa!aya ba!komutanlık görevinin 
verilmesi askerlik görevine döndü"ünü,

 Hıyaneti Vataniyeden uymayanların yargılanması bu 
emirlere uymanın zorunlu oldu"unu göstermektedir.

  Cevap: E

19.  Lozan’a göre Yunanistan; Karaa"aç ve Bosnaköy’ü 
Türkiye’ye sava! tazminatı olarak verecekti. Türkiye 
ise #tilaf devletlerine sava! tazminatı verecekti.

   Cevap: C

20.  Parçadan anla!ıldı"ı üzere yenilikleri yapması, inkı-
lapçı oldu"unu,

 Yasama, yürütme ve yargıyı kendinde toplaması 
kuvvetler birli"ini benimsedi"ini,

 Yeni bir ülkenin kurulu! felsefesini olu!turması da 
kurucu oldu"unu göstermektedir.

  Cevap: E

21.  Türk Dil Kurumu;

 Türkçeyi ara!tırmak ve geli!tirmek,

 Dünyada itibarlı diller arasında yerini aldırmak,

 Yabancı dillerin etkisinden kurtarıp kendine özgü 
yapıya büründürmek,

 Yeni icat, ke!iflerin Türkçe kar!ılı"ını bulup yeni keli-
meler kazandırmak amacıyla kurulmu!tur.

   Cevap: E
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22.  Mustafa Kemal Pa!a;

 $emsi Efendi Mahalle Mektebi

 Selanik Mülkiye Rü!tiyesi

 Selanik Askeri Rü!tiyesi

 Manastır Askeri #dadisi

 #stanbul Harp Okulu

 #stanbul Harp Akademisi 

 Okullarında okumu!tur.

   Cevap: D

23. Akdeniz Paktı; Almanya ve #talya’nın Akdenizdeki 
yayılmacı faaliyetlerini engellemek için Türkiye, 
#ngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya tarafından 1936’da 
kurulmu!tur.

   Cevap: B

24.  Atatürk ilkeleri daha çok 1920-1923 arasında benim-
senmeye ba!lanırken, devletçilik 1930’dan sonra 
dünya ekonomik krizinden kaynaklı zorunlu olarak 
uygulanmı!tır.

 Soruda Türk halkı tarafından ilk benimsenen ilke 
hangisidir deseydi cevabımız Milliyetçilik olurdu.. 
Çünkü Kurtulu! sava!ı milliyetçi ruhla kazanılmı!tır.

   Cevap: D

25.  1929 Dünya Ekonomik Krizi ya da Büyük Buhran;

 Türkiye’nin liberal ekonomiyi bırakıp devletçi ekono-
miyi benimsemesine

 Paranın olmamasından kaynaklı takas ve kliring 
(malımı alanın malını alırım) sistemini benimsemesine

 Yerli malı kullanımın te!vik edilmesine,

 Merkez Bankasının kurulması ve Türk parasının 
de"erini korumaya çalı!masına,

 Tasarruf ve #ktisat Cemiyetinin kurulmasına neden 
olmu!tur.

   Cevap: E

26.  #lk iki seçenek Batı Blo"unun örgütlenme a!aması 
iken üçüncü seçenek do"u blo"unun örgütlenme 
a!amasıdır.

  Cevap: D

27.  Nüfus Mübadelesi meselesi 1930’da çözüldü. 

 Ancak;

 FIR Hattı Sorunu

 Ege Adalarının Silahsızlandırılması Sorunu

 Kıta Sahanlı"ı Sorunu

 Karasu Sorunu

 Batı Trakya Türkleri Sorunu

 Gibi sorunlar Yunanistan ve Türkiye arasında sorun 
olmaya devam etmektedir.

 Cevap: D

28. Türkiye’de demir yol ba"lantılı sınır kapıları Yuna-
nistan ile Uzunköprü, Bulgaristan ile Kapıkule, 
Gürcistan ile Canbaz, Ermenistan ile Akyaka, #ran ile 
Kapıköy, Suriye ile Nusaybin, Islahiye, Çobanbey’dir. 

    Cevap: E

29.  Küre ve Kaçkar Da"ları olu!um yönüyle kıvrım da", 
Erciyes ve Tendürek volkanik da" iken, Nur Da"ları 
kırıklı da" olu!uyla gruplandırmanın dı!ında kalır. 

   Cevap: B

30.  Ki!i ba!ına dü!en milli gelir, gayrı safi milli hasılanın 
toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Türkiye’de 
hızlı nüfus artı!ına ba"lı olarak toplam gelir artsa da, 
ki!i ba!ına dü!en milli gelir artmaz. 

    Cevap: C

31.  GAP kapsamındaki iller Diyarbakır, Batman, Siirt, 
Adıyaman, Urfa, Mardin GDA bölgesinden olan iller 
olup, $ırnak Do"u Anadolu’dan Kilis ise Akdeniz’den 
projeye dahil edilmi!tir. 

   Cevap: E
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32.  Bafa alüvyon set gölüdür, Abant heyelan set gölüdür, 
Çıldır ve Aygır volkanik set gölleridir. Türkiye’de bir 
koyun önünün kıyı kordonuyla kapanması sonucu 
olu!an set gölleri Büyükçekmece, Küçükçekmece, 
Terkos (Durusu), Akyatan gölleri gibi göllerdir. 

   Cevap: C

33.  Ayçiçe"i ve kanola-kolza vertisol toprak sever; ya"lık 
bitkilerdir, pirinç ve !eker pancarı ise bol sulama ister. 
Dolayısıyla verilen ürünlerin yeti!tirilmesine en 
uygun olan ova Trakya’daki  Ergene Ovasıdır. 

    Cevap: E

34.  Türkiye’de en çok görülen yer kökenli do"al afet 
heyelan iken, yıkıcı etkisi fazla olan depremdir. 

   Cevap: B

35.  Ya! gruplarının verildi"i bir grafikte 0-15, 15-65, 65 
ve üzeri nüfus gösterilir iken bu nüfusun yo"unlu"u-
na ula!ılamaz çünkü yüzölçümü bilinemez. Kırsal ve 
kentsel nüfus oranına nüfusun da"ılı!ıyla ilgili oldu"u 
için ula!ılamaz. Aktif nüfus çalı!an nüfus demektir, 
ula!ılamaz. Kim hangi sektörde çalı!ıyor buna ula!a-
mayız fakat 15-65 ya! grubu çalı!ma ça"ındaki nüfu-
su ifade etti"i için çalı!ma ça"ındaki nüfusa ula!abi-
liriz. 

   Cevap: A

36.  Lozan’a göre Türkiye Yunanistan arasında yapılan 
göçe Mübadele yani kar!ılıklı Türk ve Rum nüfusu-
nun de"i!tirilmesi adı verilir. 

    Cevap: D

37.  Tarımsal verimi arttırmak için modern yöntemler, top-
rak analizleri, tohum ıslahı çalı!maları faydalı iken 
tarım alanlarını geni!letmek tarımsal verimi arttır-
maz. 

   Cevap: B

38.  #!aretli alanlar da"lık alanlar oldukları için tarımsal 
nüfus yo"unlu"u fazla, az nüfuslu, yol yapım maliyet-
leri fazladır fakat iklimler hepsinde elveri!siz de"ildir 
ve hepsinde mikroklima özellik görülmez. 

  Cevap: C

39.  Küçükba! hayvancılı"ın yapıldı"ı yerlerde step (boz-
kır) bitki örtüsü görülür ve buralar genellikle karasal 
iklim bölgeleri olmalarından dolayı az ya"ı!lıdır. 

   Cevap: A

40.  Bir da"ın kuzey ve güney yamaçlarında bitki örtüsü-
nün farklıla!ması ya"ı! ve sıcaklıkların farklı oldu"u-
nun göstergesidir. Küre Da"larının Karadeniz’e 
bakan kuzey yamaçlarında deniz seviyesinden itiba-
ren geni! yapraklı a"açlar görülürken, güney yamaç-
larında ise daha çok i"ne yapraklı a"açlar görülür 
bunun nedeni ya"ı! ve sıcaklıkların farklı olmasıdır.

Cevap: D

41.  Giresun Aksu ka"ıt fabrikası, Ere"li’de demir-çelik 
fabrikası, Eski!ehir’de lokomotif, Bursa Gemlik’te 
otomotiv endüstrisi var iken Adana’da rafineri yoktur. 

   Cevap: E

42.  Verilen grafikte nüfus hem miktar olarak hem de artı! 
hızı olarak gösterilmi!tir. 2010-2012 yılları arası 
nüfus azalmı!tır ifadesi yanlı!tır çünkü kutucuklar 
miktarı ifade eder ve Türkiye’de miktar hiçbir zaman 
azalmamı!tır. 

   Cevap: B

43.  Batman’da petrolün, Bandırma’da borun, Af!in’de 
linyitin, Elazı"’da kromun ham maddesi varken 
#skenderun’da demir çıkarılmadı"ı halde ula!ım 
fonksiyonuyla demir-çelik fabrikası kurulmu!tur. 
Hatta dı!arıdan ithal kömür ile çalı!ır. 

   Cevap: A

44. Avrupa-Asya arası önemli bir güzergahtayız, ticari 
amaçlı Trabzon, #stanbul, Mersin, #zmir gibi limanla-
rımız mevcut, birçok petrol ve do"algaz boru hattı 
Türkiye üzerinden geçer, demir yolu yatırımlarında 
özellikle son yıllarda yüksek hızlı tren yatırımlarımız-
la tüm kom!ularımızdan öndeyiz. Ancak deniz yolu 
ta!ımacılı"ında Avrupa’da öncü de"iliz. 

   Cevap: D
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45.  Sakin !ehirlerimiz 1.Seferihisar 2.Akyaka 3.Gök-
çeada 4.Yenipazar 5.Taraklı 6.Vize 7.Per!embe 
8.Yalvaç 9.Halfeti 10.$af!at 11.Uzundere 12.Göynük 
13.Gerze 14.E"irdir 15.Mudurnu 16.Köyce"iz 
17.Ahlat 18.Güdül 

    Cevap: C

46. Kovu!turma, !üpheli hakkında yapılan soru!turma 
neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkeme 
tarafından kabul edilmesiyle ba!layan yargılama 
sürecini ifade eder (CMK m.175/1). Kovu!turma 
evresi, savcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki 
fiil ve fail hakkında yargılama yapılmasıdır. Kovu!-
turma, sadece ceza mahkemelerinin ceza davası 
hakkında yaptı"ı yargılamayı tanımlamak için kulla-
nılan bir ceza muhakemesi hukuku kavramıdır.

 Savcılık, soru!turma a!amasında topladı"ı delillerin 
dava açmak için “yeterli !üphe” olu!turmadı"ı kana-
atine vardı"ında “kovu!turmaya yer olmadı"ı kararı” 
verir. Bu durumda, iddianame tanzim edilip dava açı-
lamadı"ı için kovu!turma evresine geçilemez.

    Cevap: C

47.  Yazılı ve yazısız kaynaklar ya!anabilecek bo!luk 
hukuk bo!lu"u olarak tanımlanır. Bu durumda hakim 
kanun koyucu gibi hareket eder ve hukuk yaratır. Bu 
karar farklı davalar için ba"layıcı de"ildir ve üst mah-
keme denetimine tabidir. Kamu hukuk dallarında 
kanunilik ilkesi oldu"undan hukuk yaratma yoluna 
gidilemez.

    Cevap: C

48.  Sosyal Devletin Araçları

 1-) Vergi Adaleti.

 2-) Kamula!tırma.

 3-) Devletle!tirme.

 4-) Planlama.

 5-) Sosyal Haklar.

 Not: Sosyal devlet ilkesi, Anayasa hukukumuza 
1961 Anayasası ile girmi!tir. 1982 Anayasasında da 
Cumhuriyetin özellikleri arasında yer almı! ve ayrın-
tılı olarak düzenlenmi!tir.

   Cevap: A

49.  Özel nitelikli kanunlar

x  Bütçe Kanunu

x  Kesin Hesap Kanunu

x  Para Basılmasına Dair Kanun

x  Genel ve Özel Af Kanunları

x  Milletlerarası Antla!maların Onaylanmasını Uygun 
Bulma Kanunu

                    Cevap: C

50.  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalı!ma-
larındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri 
dü!üncelerden, o oturumdaki Ba!kanlık Divanının 
teklifi üzerine Meclisce ba!ka bir karar alınmadıkça 
bunları Meclis dı!ında tekrarlamak ve açı"a vurmak-
tan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya 
sonra bir suç i!ledi"i ileri sürülen bir milletvekili, 
Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekile-
mez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. A"ır cezayı 
gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soru!tur-
masına ba!lanılmı! olmak kaydıyla Anayasanın 14 
üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dı!ındadır. 
Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve 
do"rudan do"ruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bil-
dirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmi! bir 
ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının 
sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamana!ı-
mı i!lemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında 
soru!turma ve kovu!turma, Meclisin yeniden doku-
nulmazlı"ını kaldırmasına ba"lıdır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama 
dokunulmazlı"ı ile ilgili görü!me yapılamaz ve karar 
alınamaz.

   Cevap: E

51. Ülke genelini ilgilendiren yönetmelikler Resmi 
Gazete’de yayımlanır, ülke genelini ilgilendirmiyorsa 
yayımı zorunlu de"ildir. Resmi Gazete’de yayımla-
nan yönetmelikler Danı!tay tarafından, yayımlanma-
yan yönetmelikler ise #dare Mahkemeleri tarafından 
denetlenir.

   Cevap: A
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52.  Ola"anüstü Hal

x  Cumhurba!kanı en fazla 6 aylı"ına ilan eder.

x  Resmi Gazetede yayımlanır. Aynı gün Meclis ona-
yına sunulur.

x  Meclis; onaylayabilir, süresini kısaltabilir, yürürlük-
ten kaldırabilir.

x  Gerekiyorsa TBMM, her defasında 4 ayı geçme-
mek üzere uzatma kararı alabilir.

x  OHAL süresince CB, OHAL Kararnameleri çıkara-
bilir.

x  OHAL Kararnameleri ile çekirdek haklar dı!ında 
temel haklar da düzenlenebilir ve bu kararnamele-
rin yargısal denetimi YOKTUR!

 OHAL Sebepleri;

 Do"al Afetler

 A"ır Ekonomik Bunalım

 Salgın Hastalık

 Kamu Düzeninin Ciddi Biçimde Bozulması

 Sava! (uzatmada süre aranmaz)

 Ayaklanma / #syan

 Vatana Kar!ı Eylemli ve Kuvvetli Kalkı!ma

 $iddet Olaylarının Yaygınla!ması

 Cumhuriyet Düzenini Tehdit

 Seferberlik

 Not: Yalnızca sava! hallerinde TBMM kararıyla, her 
defasında 1 yılı geçmemek kaydıyla seçimler ertele-
nebilir.

   Cevap: D

53.  Anayasa Mahkemesi Yüce divanı sıfatı ile: 

 Cumhurba!kanını

 CB Yardımcıları / Bakanları

 Yüksek mahkeme ba!kan ve üyelerini 

 Yargıtay cumhuriyet ba!savcısı ve vekilini 

 HSK ve Sayı!tay ba!kan ve üyelerini 

 TBMM ba!kanını 

 Genel Kurmay Ba!kanını 

 Kuvvet komutanlarını yargılar. 

 YSK üyeleri yüce divanda yargılanmaz. Adalet 
Bakanı yardımcısı HSK üyesi oldu"undan yüce 
divanda yargılanan tek bakan yardımcısıdır.

   Cevap: D

54. Valiler Cumhurba!kanı kararıyla, kaymakamlar ise 
Cumhurba!kanı onayıyla atanır.

  Cevap: A

55.  Türkiye’nin silahlı ve silahsız #HA filosunu güçlendir-
mek için yapılan çalı!malar devam ediyor. Bunların 
arasında en göze çarpan yüksek irtifa uzun havada 
kalı! (HALE) sınıfı Akıncı Taarruzi #HA projesi. 
Akıncı #HA Projesi kapsamında 5 ton a"ırlı"ında, 
900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük ta!ıya-
bilecek bir #HA.

   Cevap: A

56. Kanuni, önceki adıyla Sertão, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklı"ı’nın sahibi ve i!letmecisi oldu"u 
ultra derinsu sondaj gemisidir.

   Cevap: E

57. Borel Türkiye’nin bor madeninden Türkiye’nin el 
dezenfektanıdır.

   Cevap: B

58. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Botanik Anabilim Dalı Ö"retim Üyesi, Botanik 
Bahçesi ve Herbaryum Ara!tırma ve Uygulama 
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hasan 
Yıldırım ile #stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Ö"retim 
Üyesi Prof. Dr. Osman Erol tarafından yeni bir ende-
mik çi"dem türü ke!fedildi. Yeni türe “Karacao"lan 
çi"demi”, bilimsel olarak ise “Crocus asymmetricus” 
ismi verildi.

   Cevap: C

59.  Üç yıl, üç ba!bakan ve iki seçimden sonra #ngiltere 
sonunda Avrupa Birli"i’nden (AB) ayrıldı.

   Cevap: D

60.  Dünya tarihinde ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer 
silah deposundan vazgeçen ilk ülke Kazakistan’dır.

   Cevap: C
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1.  “ayrı bir tadı olmak” sözü bu parçaya, yapılan i!ten 
daha farklı keyif ve zevk almak anlamında kullanıl-
mı!tır. Çeldirici olan D seçene"ine dikkat ediniz, 
çünkü söz konusu zevkin miktarı ile ilgili bilgi bulun-
mamaktadır. 

    Cevap: A

2.  Parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen bir !eyi 
olu!turan bütün etmenlerin bir arada oldu"udur. A 
!ıkkında “bütün bölgeler”, B !ıkkında “hayatıma 
dokunan olayların tamamı”, D !ıkkında “her türlü 
gıda”, E !ıkkında ise “her teklif” sözleri aynı anla-
mı vermektedir. Ancak C !ıkkında böyle bir anlam 
yoktur. 

   Cevap: C

3.  Kesin yargı sorularında yorum yapmadan ve çıka-
rımda bulunmadan ba!ta verilen cümleden çıkarıla-
cak yargıyı bulmak esastır. Bu cümlede geçen “sonu 
gelmeyen fil di!i kaçakçılı"ı” ifadesi fillerin di!leri-
ni hala avlamak isteyenlerin oldu"una i!aret etmek-
tedir. Bunu en iyi veren seçenek de D seçene"idir.

    Cevap: D

4.  V numaralı cümlede sigara için gençlerin sayılarında 
bir artı! oldu"undan bahsedilmektedir. Ancak E 
seçene"inde “azalma” olarak verilmi!tir. Di"er seçe-
nekler ile verilen cümleler birbiri ile uyumludur.

   Cevap: E

5.  TDK’ye göre III numaralı sözün do"ru yazımı “i! bir-
li"i” !eklinde ayrı yazılmalıdır. Di"er sözlerin yazımı 
do"rudur. 

   Cevap: C

6.  Üç noktanın kullanıldı"ı yerlerden biri de bitmemi! 
cümlelerin sonuna gelmesidir. V numaralı cümlenin 
yüklemi vardır ve cümle bitirilmi!tir. Ancak di"er cüm-
leler eksiltili olup sonuna üç nokta getirilmesi uygun-
dur.

   Cevap: E

 

7.  I numaralı cümlede “modern ölçüt”

 II numaralı cümlede “öneli unsur”

 III numaralı cümlede “görsel unsur”

 IV numaralı cümlede “bu sebeple” ifadeleri sıfat 
tamlamasındır. Ancak V numaralı cümlede sıfat tam-
laması yoktur.

  Cevap: E

8.  cellat/dım= ünsüz yumu!aması
 de/iyor= ünlü daralması
 atla-y-arak= kayna!tırma
 ne+asıl= ünlü dü!mesi
 Verilen dörtlükte ünlü türemesi yoktur.  
   Cevap: A

9.  üzer -i-n-den :birden fazla çekim eki var.
 bil-gi: fiilden isim türetilmi!.
 yön-tem-ler-in: hem yapım hem çekim eki var.
 savun-ma-sız: birden fazla yapım eki var.
 güven-lik(")-in: isimden isim türeten ek kullanılmı!-

tır. -lık eki isimlere gelir.
  Cevap: E

10. Parçada geçen “büyüleyen, olan, görülen, gelen 
çıkan” sözcüklerinde sıfat-fiil eki kullanılmı!tır. 

   Cevap: D

11.  III numaralı cümlede kurul-acak, çalı!-malar ve ba!-
la-y-acak olmak üzere üç adet fiilimsi kullanılmı!tır. 
Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan 
cümle vardır. Bu nedenle III numaralı cümle yanlı! 
açıklanmı!tır. Di"er seçeneklerdeki bilgiler do"rudur.

   Cevap: C

12.  “Gök gürlemesi” i!itme, “!ekerli çay” tatma duyu-
suna seslenir. B seçene"i do"rudur.

 “Sımsıcak” kalbimiz ifadesinde peki!tirme vardır. C 
seçene"i do"rudur. 

 “olsun… olsun” !eklindeki ifadeler yinelemedir. D 
seçene"i do"rudur.

 “Ku!lar ötü!erek uçu!sun gökyüzünde.” Cümlesi 
devriktir. E seçene"i do"rudur. 

 Parçada öznel bir anlatım vardır. Bu nedenle A seçe-
ne"i yoktur. 

  Cevap: A

13.  I ve II numaralı cümleler anlamsal ve yapısal olarak 
birbirine ba"lıdır. Bu nedenle bu iki cümle yer de"i!-
tirmemelidir. #çinde I ve II olan seçenekleri eledi"i-
mizde geriye D ve E kalır. Bunları da yerine koyarak 
yaptı"ımızda D seçene"inin do"ru cevap oldu"unu 
görürüz. 

  Cevap: D

14.  Parçanın genelinde üniversite tercihleri ve bunların 
olumlu/olumsuz sonuçları anlatılmaktadır. Ancak VI. 
cümlede genellemenin dı!ına çıkılmı! ve durum bir 
ki!iye indirgenmi!tir. Böylece akı! bozulmu!tur.

   Cevap: E
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15.  Parçanın ilk cümlesinde geçen “… amacım var” ifa-
desi sorunun do"ru cevabını vermektedir. Yazar bu 
paragrafı söz konusu kitabını niçin yazdı"ını anlat-
mak için yazmı!tır. 

    Cevap: B

16.  #lk üç cümlede !iir için sözcüklerin öneminden bah-
sedilmi!tir. Bu ilk üç cümle anlamsam ve yapısal ola-
rak birbirinin devamıdır. Ancak IV numaralı cümleden 
itibaren !airin ruhsal durumunun !iire yansımasına 
geçilmi!tir. Bu nedenle IV numaradan itibaren parça-
yı ikiye bölmek gerekir. 

   Cevap: C

17.  Parçadaki bo!luktan sonraki “Onlar bilgi birikimle-
rini oldu"u gibi ö"rencilerine aktarmak yerine…” 
ifadesi sorudaki bo!lu"a gelecek cümleyi en iyi !ekil-
de ifade etmektedir. Yani bo!lu"a ö"rencilerinin ken-
dileriyle aynı !eyleri dü!ünmemesi gerekti"i ile ilgili 
bir ifade gelmelidir. 

   Cevap: C

18.  Eski Türklerde  herhangi bir sebeple ailede tek o"ul 
           A     B 

 olursa delikanlının kula"ına bir küpe takılırdı. 
Askerde komutan küpeli askeri görünce onu tehlikeli 
görevlere vermezdi çünkü Türk töresi ona bu yetkiyi 
vermezdi. Soyu içerisinde sonuncu erkek olan         
ki!i ise kula"ında iki küpe ta!ırdı. Türk töresi, soyunu 

                   C

 sürdürebilmesi için onu bilhassa korurdu. Orduda 
herkesin hizmet etmesini zorunlu kılan zamanlarda 
erkekler için askerlik mecburi ve !erefli bir hizmetti 
ve askerli"ini yapmamı! erke"e kız bile verilmezdi. 

                 E

 Kız vermeyi bırakın, kızlar askerlik yapmamı! erke"i 
var bile saymazlardı. Küpe, böylesine sert ve kesin 
törenin hüküm sürdü"ü Türk topraklarında bir ailenin 
neslini sürdürebilme imkanını koruması açısından 
cengaverler için sadece toplumsal bir ni!an görevi 
görmü!tür.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir.

   Cevap: D

19.  Zübük ya da tam adıyla Zübük - Ka"nı Gölgesindeki 
#t, Aziz Nesin’in en önemli romanlarından biridir. 1980

         A
 yılında Kemal Sunal’ın ba!rolde oynadı"ı Zübük fil-

minin senaryosu bu kitaptan uyarlanmı!tır. Roman, 
   C
 1992 yılında Suriye’de ba!rolünü komedyen Dureyd 
    E
 Lahham’ın oynadı"ı 20 bölümlük bir televizyon dizi-

sine çevrilmi!tir. Özü itibarıyla, Türkiye’de siyasetin 
ve siyasetçilerin yükseli! öyküleri yo"un bir kara 
mizah diliyle anlatılmı!tır. Zübükzâde #braam’ın halkı 
kandırmasına ra"men önce belediye ba!kanı, sonra 
milletvekili seçilmesi, hiçbir vaadini tutmamasına kar-
!ın desteklenen adam olması kitabın konusudur.

                B
 Parçada Zübük adlı romanda nasıl bir dil kullanıldı"ı-

na de"inilmemi!tir. 
    Cevap: D

20.  Parçanın sonuna do"ru geçen “Seçimlerini yapıyor, 
kimli"ini buluyor, ki!ili"i belirleniyor” ifadesi veri-
len sözün açıklaması niteli"indedir. 

 Cevap: C

21.  Parçada geçen,
 “Sonra dü! kırıklıkları, derin küskünlükler, ba!a-

rısızlıklar, ba!arıyı büyütmeler” ifadesi A,
 “soka"a çıktı"ımda tüm dünya beni tanıyacak 

sanırdım” ifadesi B,
 “zamanla be"enisi inceliyor insanın” ifadesi D,
 “Her !aire, her yazara, her aydına a"zı açık bir 

hayranlık dönemiydi” ifadesi E seçene"ini do"ru-
lar. Ancak parçada söz konusu yazarın arzuladı"ı 
ba!arıyı elde etti"ine dair bir bilgi yoktur. 

   Cevap: C

22.  Parçada gerek ö"retmenlerin gerek ailelerin çocukla-
rına kitap okuma konusunda örnek olmadıkları üze-
rinde durulmu!tur. 

   Cevap: D

23.  Parçada geçen
 “Dünyada on binin üzerinde karınca türü vardır.” 

ifadesi D,
 “Organize koloniler (gruplar) halinde” ifadesi A,
 “topra"ın altında yaptıkları karınca yuvalarında” 

ifadesi B,
 “Karınca kolonilerinin ço"unlu"u i!çi karıncalar-

dan olu!ur” ifadesi E seçene"ini do"rular. Parçada 
C seçene"ini do"rulayan bir ibare yoktur. 

    Cevap: C
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24.  Parçada geçen “ne yazık, insanlı"ın binlerce yılda 
olu!an temel de"erlerini göz ardı edip günlük 
pırıltıların çekicili"ine kaptırıyorlar kendilerini” 
ifadesi parçadaki yakınılan durumu en net ifade eden 
cümledir. 

   Cevap: D

25.  Saksılı bitkiler ev dekorasyonunun vazgeçilmez ele-

    A

 manlarıdır. Peyzaj düzenlemesinde dı! mekân bitki-
lerinden faydalanıyorsak ev dekorasyonlarında da iç 
mekân saksılı bitkilerinden faydalanırız. Göz alıcı 
saksılı bitkilerden yoksun bir evin dekorasyonu 
tamamlanmamı! sayılır. Ev içinde so"uk e!yalar ara

                  C

 sına yerle!tirilen bir ye!illik, ortama bir anda canlılık 
ve hareketlilik kazandırır.

           B – E

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. Parçada 
saksılı bitkilerin dı! mekanlarda kullanılmadı"ına 
dair bir bilgi bulunmamaktadır.

   Cevap: D

26.  Sosyal dı!lanma ki!inin kısa ya da uzun süreli ola-
rak, bir grup tarafından ya da bir birey tarafından dı!

    C

 lanmasıdır ve sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi bilim 
dalları tarafından farklı açılardan yakla!ımlarla ince-

    B

 lenmektedir. Günlük olarak ise birinin bize küsmesi 
(sessiz muamele), olası romantik partner tarafından 
reddedilme ya da birileri tarafından görmezden gelin-
me gibi durumlar dahi sosyal dı!lanmanın olumsuz 

     D

 psikolojik etkilerini ortaya çıkarabilmektedir. Seçenek-

           E

 ler parça üzerinde gösterilmi!tir. 
   Cevap: A

 27 - 30. soruların çözümü:

 Soruda her iki gün için de aynı dersler farklı sırayla 
alındı"ı için bu soruyu sorunun tarifine uygun olu!-
turdu"umuz bir sıralama düzene"i ile çözebiliriz.

 

 Çar!amba Per!embe

1. ders
2. ders
3. ders
4. ders
5. ders
6. ders
7. ders

 Tablomuz hazır, !imdi verilenleri yerle!tirebiliriz.

•  Çar!amba günü, kimya dersinden hemen sonra 
fizik daha sonra da co"rafya dersini almı! ve per-
!embe günü Türkçe dersi birinci ve ikinci ders 
de"ildir. (Bu üç ders pe! pe!e ancak yine de hangi 
sırada oldu"u kesin olarak belirlenemez.)

    

 Çar!amba

Fizik

Kimya

Co"rafya
  

•  Per!embe günü geometri dersini aldı"ı sırada, 
çar!amba günü co"rafya dersini alıyor.

 
 Çar!amba Per!embe

Sıra? Co"rafya Geometri

•  Çar!amba günü Türkçe dersinden hemen sonra 
matematik dersini alıyor ve bunlar son iki ders de"il.

 

    

 Çar!amba

Türkçe

Matematik

•  Çar!amba günü tarih dersinden hemen sonra geo-
metri derslerini alıyor. Per!embe günü de Tarih der-
sinden hemen önce matematik dersini almı!tır.

 

 Çar!amba

Tarih

Geometri
 

 Per!embe

Matematik

Tarih
 

•  Per!embe günü, fizikten hemen sonra kimya der-
sini almı!tır. Çar!amba günü ilk ders tarih de"ildir

    

   

Per!embe

Fizik

Kimya

 $imdiye kadar aldı"ımız bütün notları birle!tirecek 
olursak tarih dersini çar!amba günü ilk ders yapma-
mak üzere iki farklı ihtimal ortaya çıkar:
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 I. ihtimal:

 

 

 Çar!amba Per!embe

1. ders Kimya Matematik
2. ders Fizik Tarih
3. ders Co"rafya Geometri
4. ders Türkçe
5. ders Matematik
6. ders Tarih
7. ders Geometri

 II. ihtimal:

 

 

 Çar!amba Per!embe

1. ders Türkçe Fizik
2. ders Matematik Kimya
3. ders Kimya Matematik
4. ders Fizik Tarih
5. ders Co"rafya Geometri
6. ders Tarih
7. ders Geometri

 Per!embe günü Türkçe birinci ve ikinci ders olamıyor 
ancak geriye kalan yerler fazla ve ihtimal sayısı yine 
de çok oldu"u için soruya geçeriz ve sorunun verdi"i 
bilgiler do"rultusunda hareket ederek soruları çöze-
biliriz.

27.  Her iki ihtimalde de geometri dersinin son ders oldu-
"u kesin olarak tespit edilmi!tir. 

    Cevap: D

28.  Per!embe günü geometri dersinin 5. sırada alındı"ı 
durum yalnızca II. ihtimal için geçerlidir. Bu soruyu 
çözerken II. ihtimale baktı"ımızda çar!amba günü 
fizik dersinin 4. ders oldu"unu görürüz. 

   Cevap: C

29.  Per!embe günü birinci sırada matematik dersinin 
alındı"ı durum I. ihtimal için geçerlidir. Buna göre 
per!embe günü birinci ders olarak matematik alınır-
ken çar!amba günü fizik ikinci ders olarak alınır. 
Per!embe günü ikinci ders de tarih dersi alınmakta-
dır.

  Cevap: D

30.  Per!embe günü Türkçe dersi 6. sırada alındı"ı durum-
da, ihtimaller a!a"ıdaki gibi olur:

 I. ihtimal:

 

 

 Çar!amba Per!embe

1. ders Mantık Matematik
2. ders Fizik Tarih
3. ders Co"rafya Geometri
4. ders Türkçe Fizik
5. ders Matematik Kimya
6. ders Tarih Türkçe
7. ders Geometri Co"rafya

 II. ihtimal:

 

 

 Çar!amba Per!embe

1. ders Türkçe Fizik
2. ders Matematik Kimya 
3. ders Fizik Matematik 
4. ders Vatanda!lık Tarih 
5. ders Co"rafya Geometri 
6. ders Tarih Türkçe
7. ders Geometri Co"rafya

 I. Per!embe günü co"rafya dersi son sırada alınır. 
(Her iki ihtimalde de aynı yerde oldu"u için kesin 
do"rudur.)

 II. Per!embe günü fizik dersi 2. sırada yer alır. (#kinci 
ihtimali sa"lar ancak birinci ihtimali sa"lamaz. Bu 
nedenle kesin kabul edilemez.)

 III. Çar!amba günü fizik dersi 2. sırada yer alır. 
(Birinci ihtimali sa"lar ancak ikinci ihtimali sa"lamaz. 
Bu nedenle kesin kabul edilemez.)

  Cevap: A

31. 3x + 4y = 67
 p�������p
� 1��o� 16
� 5��o� 13��
� 9 �o� 10���4 6 tane 
� 13�o�7 �
� 17�o�4�
� 20�o�1�

         Cevap: C

32. A + 2 = B + 3 = C � 4
 p�����������p�������������p�
� 1     0            7
 2           1           8
 3           2           9 

 3 tane sayı vardır.

             Cevap: A
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33. 1 + 2 . 
4
5  : 2 = 1 + 8

5
 : 2

1
    

                        = 1 + 8
5

 . 1
2

 = 1 + 4
5  = 

9
5

         Cevap: B

34.  (0,2) . (0,3)
     0,06

 = 
0,06
0,06

 = 1   

Cevap: E

35. (n + 1) . n!
        n!

 + 
(n + 2) . (n + 1)!
        (n+1)!

 = 13

  n + 1 + n + 2 = 13

         2n + 3 = 13 � 2n = 10 � 
 8!
 6!  

=
 

8 . 7 . 6!
     6!  

= 56

                                                             

                                        

n = 5   

                        Cevap: B

36.  56 + 23 . 56

  56 � 2 . 55  = 
 56 (1 + 8)
 55 (5 � 2)

 = 5 . 
 9
 3  

= 15

Cevap: E

37. ��25 � �(�2)2

   �9 � �4
 + �49 = 

 5 � 2
 3 � 2  + 7 = 3 + 7 = 10 

Cevap: C

38. 4x + 1 = 4x . 4 = (2x)2 . 4 = 52 . 4 = 100

 
51 = 2x � 2 = 5 

1
x

 

         4 = 25 
1
x

 
 25 

1
x  + 1 

=
 
25 

1
x  . 25 = 4 . 25 = 100

                   100 � 100 = 0
         Cevap: A

39. a2 � 3a � 2 = 0

       a2 � 3a = 2    

 (a � 1) . (a � 2) = a2 � 3a � 2 = 4   

   
>       2  

 a . (a � 3) = a2 � 3a = 2  

                    
4
2

 = 2   

         

Cevap: B

40. �x = a      a + b
 a2 � b2

 . 
    a3 + b3

 a2 + b2 ��ab
 

� �
�y = b

� �
�

  

        a + b
 (a � b)(a + b)  

.
 

 (a + b)(a2 � ab + b2)
       a2 + ab2 ��ab  

=
 

 5
 3   

    3a + 3b = 5a � 5b 

          2a = 8b

            a = 4b  ��
 a

 b  
= 4       

�x
�y  

= 4 ��
 x
 y  

= 16

                                                                        Cevap: D

41.  x � 1 

    2
 + 

 x � 2 

    3
 = 6   

 5x � 1 

    6
 = 

 6 

 1
    (3)          (2) 

   
 5x + 1  = 36

           5x = 35
              x = 7                                                                    Cevap: D

42. 
72 80 8

9 10

  
8

8
8

80

72

    

                               
72 . 80 

  8 . 8 
 = 90

               Cevap: C

43. |x . y| = 2x > 0

 |x| . |y| = 2x ��x . |y| = 2x            

                    |y| = 2

�����������
�

|
�

 x
 2  

| = ��3y > 0 y < 0

  x
 2  

= � 3y
  
x = � 6y   |y| = 2       x = 12        x + y = 10

       y = –2                       (–2+12) 
              Cevap: E

44.           Kahve             Çay            Su

  Fiyat          6                   3               1
  Satı!         20                40               x
                    x                  x         ––––––         ––––––

        120               120              x
  

x
x + 240

 

=

 
1
4

     

4x = x + 240 

       3x = 240

         x = 80                                     
              

          Cevap: B
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45.  80 . 80 
   100

 = 64    D                  Y              Net   

             64 – x       x              44 

 

 64 – x – 
 x 

 4  
= 44     64 – 

 5x 

 4  
= 44

               20 = 
 5x 

 4   
x = 16 o yanlı!

                   Do"ru = 48

Cevap: B

46.  2012  

  198x
           –                         ––––––––     
 1 + 9 + x + 8     �� 2020

    1987
                      –                                       ––––––––     
          33 
  32 – x = x + 18

        2x = 14 

          x = 7

                         Cevap: D

47.     Çupra             Alabalık            Hamsi                

              18x                  12x                   10 x                     

                  +  % 50              + % 20

                       6x                    2x

  18x + 12x + 10x = 40x = 80 TL

                          x =  2 TL � Çupra = 18 . 2 = 36 TL 

                     Cevap: B

48. 

      

% 30 +

15

% 40 =

35

x

50

  15 . 30 + 35 . 40  = 50 . x

              45 + 140 = 5x

                          x = 
 195

5  = 37
    

                   

                                     Cevap: A

49.            #lk 2 sınav                   Son sınav     

  Ort.               65                           x 

  Toplam       130                             x                        

  
130 + x

3  t�70      x + 130 t�210

         x t�80    en az 80  
              
          Cevap: D

50.                F               K             M                

  1 saat       6x      +      2x     +     3x    = 11x

      i!�����������

� � 1 saat 11x

  
6 saat 66 x o i!

 
Ferhat o

 

66x
6x  = 11 saat

� ��                     Cevap: E

51. Parkur = x  12             2x

   18        4x – 12
 
yol gider.

 

  
12 . (4x – 12) = 36x

           4x – 12 = 3x   �  x = 12

         Cevap: A

52. Tümü – #stemeyen

  Tüm = 5!

  #stemeyen AF 3 ki!i

  4! . 2! = 48

  120 – 48 = 72
          

                            
         Cevap: C
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53. 1. gün rastgele biner  
 3
 3 

    

  2. gün ilk günkü araç olacak =  
 1
 3 

 

  II. yol

  T . T + O . O + Tranvay . Tranvay

  
 1
 3  

.
 

 1
 3  

+
 

 1
 3  

.
 

 1
 3  

+
 

 1
 3  

.
 

 1
 3  

=
 

 1
 3  

                             
            Cevap: A

54. Ç(126) = 1 . 2 . 6 = 12

  T(432) = 4 + 3 + 2 = 9

  9 + 12 = 21
        

         Cevap: C

55. Ç(459) = 4 . 5 . 9 = 180

  T(180) = 1 + 8 + 0 = 9

  T(x) = 9 � x = abc
  
� a + b + c = 9

    

             
p����p�����p

   

     
9    0     0 

                         
                          Cevap: B

56. T(123) = 1 + 2 + 3 = 6

  Ç(123) = 6              
            
                          Cevap: E

57. 6  kg için  30 kg kullanıldı ise 

  1  kg için   5 kg süt

  8  kg için  40 süt kullanılır.  
                       
                          Cevap: A

58. 
  

 

  D C

A BE2

a b

b a

4

 
 

   

4
x  = 

x
2    x2 = 8

       x = 2�2 

       Alan = 6 . 2�2 = 12�2  
                    

Cevap: B

59. 115° = 90 + 
x
2  

     25 = 
x
2

      x = 50°

     
          Cevap: C

60. (6 � 3)2 + (b � 7)2 = 52

  (b � 7)2 = 16

  b � 7 = 4 b � 7 = � 4 

        b = 3      b = 11               3 . 11 = 33 
   
           Cevap: C
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1.  #slam Öncesi Türk Devletlerinin kısa süreli yıkılmala-
rında;

 Ülkeyi Do"u – Batı diye ikiye bölerek yönetmeleri

 Boylar Federasyonu !eklinde kurulmaları.

 Ülkenin hanedanın ortak malı olması

 Göçebe olmaları

 Sava!çı olmaları 

 Gibi birçok etkenden bahsedilebilir.

   Cevap: D

2.  Çin ile #pek yolu yüzünden sava!na ilk devlet Asya 
Hun Devletidir. Daha sonra Göktürkler, ondan sonra 
da Uygurlar aynı nedenden Çin ile mücadele etmi!-
tir.

   Cevap: B

3.  Parçada devletin toprak gelirleri ayrıntılı olarak anla-
tılmı! ancak buradan tek gelirin toprak oldu"u vurgu-
su yapılmamı!tır. Devletin ganimet, gümrük vergileri 
gibi gelirleri de mevcuttu.

   Cevap: D

4.  #marethane; a!evidir. Yoksullara ücretsiz yemek da"ı-
tılırdı.

 Divanı Saltanat; Hükümdar ba!kanlı"ında ülkenin 
siyesetini belirlemek için toplanan meclisti.

 Bimarhane; Akıl sa"lı"ını yitirenlerin tedavi edildi"i 
hastaneydi.

   Cevap: B

5.  Naip; hükümdar ve kadı vekilleridir.

 Mustevfi; Maliye Bakanıdır.

 Tu"rai; #ç ve dı! yazı!malardan sorumludur.

 Pervaneci; Toprak da"ıtımından sorumludur.

 Hacip; Sultan ile di"er görevliler arasındaki aracıdır.

   Cevap: D

6.  Osmanlı Devleti tarihte ilk kez 1774 Küçükkaynarca 
Antla!masıyla Rusya’ya sava! tazminatı ödemi!tir.

   Cevap: A

7.  Kuyucu Murat Pa!a; Duraklama Döneminde ya!adı.

 Tarhuncu Ahmet Pa!a; Duraklama Döneminde ya!adı.

 Köprülü Mehmet Pa!a; Duraklama Döneminde ya!adı.

 Köprülü Fazıl Ahmet Pa!a; Duraklama Döneminde 
ya!adı.

 Nev!ehirli Damat #brahim Pa!a; Gerileme Döne-
minde ya!adı. Lale Devri sadrazamıdır.

    Cevap: E

8.  Duyunu Umumiye #daresi; 1881’de II.Abdülhamit 
Döneminde alacaklı devletlerin Osmanlı ekonomisi-
ne el koymak için olu!turdukları komisyondur. Bu 
komisyonla Osmanlı Devleti ekonomik ba"ımsızlı"ı-
nı tamamen yitirmi!tir.

   Cevap: D

9. Osmanlı Da"ılma Döneminde in!a edilen Dolma-
bahçe, Çıra"an, Beylerbeyi, Yıldız Saraylarında batı 
mimarisi model alındı. Bu sarayları Ermeni bir aile 
olan Balyan Ailesi yaptılar.

 Ancak Topkapı Sarayı Erken Dönem Osmanlı 
Mimarisi döneminde yapılmı!tır. 

   Cevap: E

10.  Divanın üyeleri arasında;

 Seyfiyye sınıfından; Sadrazam, vezirler, Yeniçeri 
A"ası, Kaptanıderya bulunur.

 Kalemiyye sınıfından; Defterdar, Ni!ancı, Reisül-
küttab bulunur.

 #lmiyye sınıfından; $eyhülislam, Kazaskeri bulunur.

   Cevap: C

11. Katip Çelebi; Cihannüma, Fezleke ve Ke!fizzünnun 
adlı eserleri yazmı!tır. Aynı zamanda Koçi Beyle bir-
likte ülke sorunlarıyla alakalı IV.Murat’a rapor sun-
mu!tur.

   Cevap: B
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12.  Osmanlının I.Dünya Sava!ına katılmasında;

 Daha önce Balkan ve Trablusgarp Sava!larında kay-
betti"i toprakları geri almak istemesi

 Sava!ın sonucunda topraklarının payla!ımından 
endi!e duyması

 Gerek stratejik konumu gerekse de halifeli"in gücün-
den kaynaklı sava!ı kazanaca"ı inancı.

 Almanların sava!ı kazanaca"ına olan inanç gibi 
etkenlerden bahsedilebilir.

   Cevap: E

13.  Çanakkale Sava!ı 1915’te oldu. Ancak ABD’nin 
sava!a dahil olması 1917’de Almanların kendi ticaret 
gemilerine zarar vermesinden oldu.

    Cevap: C

14.  Mustafa Kemal Pa!a, Amasya Genelgesinden sonra 
askerlik görevini bırakmı! ve bir sivil olarak ilk olarak 
Erzurum Kongresine katılmı!tır.

   Cevap: B

15.  Mustafa Kemal Pa!a, siyasi partilere kutupla!manın 
önüne geçip önceli"i Kurtulu! Sava!ının kazanılma-
sına verdi"i için kar!ı çıkmı!tır. Yoksa demokrasiye 
kar!ı olsa sonraki dönemde Türkiye Cumhuriyetinde 
demokrasiyi in!a etmek için mücadele etmezdi.

   Cevap: D

16.  Temsil Heyeti, Milli Mücadele döneminde sadece 
halka dayanmı! ve onlardan destek almı!tır. #stanbul 
Hükümeti ve #tilaf Devletleri ise tam tersi köstek 
olmu!tur.

   Cevap: A

17.  #tilaf Devletleri, TBMM’yi resmen tanımamak için do"- 
rudan ça"ırmamı!lardır.

   Cevap: B

18.  O dönem Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan sos-
yalistti ve Sovyet Rusya güdümündeydi. Sovyet 
Rusya’nın telkinleriyle bu antla!ma imzalanmı!tır.

   Cevap: B

19.  Lozan Antla!masıyla;
 Kıbrıs; #ngilizlere
 Rodos ve On iki Ada; #talyanlara
 Gökçeada, Bozcada ve Tav!an Adası; Türkiye’ye
 Di"er Ege Adaları; Yunalara verilmi!tir.
   Cevap: C

20.  Cumhuriyetin ilanı öncesinde rejim ve devlet ba!kan-
lı"ı belirsizli"i vardı. #lanla bu sorun çözülmü!tür. 
Ayrıca cumhuriyet halkı yönetime katmak oldu"u için 
demokratikle!me çabasıdır.

   Cevap: E

21.  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarihi Kurumu, tarihimizi ve 
dilimizi ara!tırıp halka milli bir bilinç vermek için olu!-
turulmu!tur. Kılık-kıyafet ise ça"da! bir görünüm için 
de"i!tirilmi!tir.

  Cevap: D

22.  Anadol Otomobil Fabrikası 1967’de açılmı!tır. Ancak 
di"er fabrikalar Atatürk dönemidir.

   Cevap: A

23. Türkiye, tarafsızsa sava! gemileri bo"azlardan 
Türkiye’nin izni olmadan geçemeyecekti.

 Türkiye sava!taysa da istedi"i ülkeye açıp kapayabi-
lecektir.

   Cevap: C

24.  Laik ülkeler mezheplere kar!ı de"ildir. Mezheplerin 
devlet yönetimine müdahalesine kar!ıdırlar. 
Mezhepler Laik yönetimlerde olabilir. Öyle olmasa 
Türkiye tüm mezhepleri yasaklardı.

   Cevap: E

25. II. Dünya Sava!ı öncesinde Japonya’nın diktatör 
lideri Hirohito’tur. Mutsuhito ise 1868-1912 arasında-
ki Japon aydınlanmasını ba!latan lideridir.

    Cevap: B

26.  Türkiye;
 NATO’ya 1952’de
 Avrupa Konseyine 1949’da üye oldu.
 Avrupa Kömür ve Çelik Birli"i ise günümüz Avrupa 

Birli"inin eski ismidir buna da hiç üye olmamı!tır.

   Cevap: D
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27. Mihail Gorbaçov, glastnost (açıklık ve !effaflık) ile 
perestroika (yeniden yapılanma) politikalarıyla 
SSCB’nin da"ılmasının önüne geçmeye çalı!mı! 
ancak ba!arılı olamamı!tır.

   Cevap: B

28.  21 Haziran en uzun gündüz oldu"u için kuzeyde 
gündüz en uzundur, gece en kısadır. Güneye inildi"i 
için geceler uzar. 21 Martta tüm dünyada gece gün-
düz e!itli"i oldu"u için batıya do"ru gidilse de gece 
gündüz süresi de"i!mez. 21 Aralıkta ise en uzun 
gecedir, kuzeye gidildikçe geceler uzar. Dolayısıyla

   Cevap: C

29.  I numaralı plato $anlıurfa Platosudur, tabaka düzlü-
"ü platosu olan bu platoda tarım ve hayvancılık yapı-
lır. II numaralı plato Çatalca-Kocaeli Platosudur, 
Türkiye’nin en alçak a!ınım platosudur. IV ve V 
numaralı platolar Cihanbeyli ve Haymana Platolarıdır, 
tabaka düzlü"ü bu platolar Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak da bilinir. III numaralı plato ise Erzurum-Kars 
platosudur, Türkiye’nin en yüksek lav platosudur, 
DOKAP kapsamında de"il DAP kapsamındadır. 

   Cevap: B

30.  I numaralı kıyı Antalya’da da"lar kıyıya paralel uzan-
dı"ı için boyuna kıyı tipi görülür. II numaralı kıyıda 
da"lar kıyıya paralel uzandı"ından boyuna kıyı tipi 
görülür ve kıta sahanlı"ı ve hinterlandı en dar olan-
dır. III numaralı merkezde da"lar kıyıya dik uzandı"ı 
için enine kıyı tipi görülürken, kıta sahanlı"ı geni!tir. 
IV numaralı merkez Yıldız Da"ları kıyıya paralel 
uzandı"ı için falezler yani yalıyarlar görülür. III numa-
ralı kıyıda da"lar kıyıya dik uzandı"ı için kıta sahan-
lı"ı geni! kıyı ile iç kesim arası ula!ım rahattır. V 
numaralı merkez Samsun’da Canik Da"ları kıyının 
çok gerisinden uzandı"ı için kıta sahanlı"ı geni!, kıyı 
ile iç kesim arası ula!ım rahattır. 

  Cevap: B

31.  Genç olu!umlu ülkeler da"lık, yüksek ülkeler olup bu 
ülkelerde aktif fay hatları, kaplıcalar yaygındır. Aynı 
zamanda yükseltiden kaynaklı akarsular yüksekten 
akar, hızlı akar, ta!ıma güçleri fazladır, hidroelektrik 
potansiyeli fazladır ve denge profilinden uzaktır. 
Fakat da"ların do"u-batı yönlü uzanması genç olu-
!umla ilgili de"il Türkiye’yi sıkı!tıran levhaların hare-
keti sonucunda olu!mu!tur.  

   Cevap: D

32.  Verilen tüm akarsu-baraj e!le!tirmeleri do"ru iken, 
Karakaya Barajı Dicle Nehri üzerinde de"il, Fırat 
Nehri üzerindedir. 

  Cevap: E

33.  Güne!lenme süresi 3250 saat ile en fazla olan GDA 
bölgesinde bulutlu gün sayısı en azdır. Saat bazında 
güne!ten en fazla yararlanan bölgedir. 

  Cevap: E

34.  Verilen da"ların tamamında buzulların erimesiyle 
olu!an çanaklarda buzul gölleri olarak da ifade edi-
len sirk göllerine rastlanır.  

  Cevap: E

35.  Çanakkale’nin ortalama yükseltisi az ve denize kıyı-
sı oldu"u için Kütahya’dan daha sıcaktır. Ancak 
Çanakkale ve Kütahya aynı enlem üzerinde yer aldı-
"ı için sıcaklık da"ılı!ında enlem etkili olmamı!tır. 

    Cevap: C

36.  Bu"day, elma, tütün, üzüm, !eker pancarı (BETÜ$) 
Türkiye’de ekim alanı geni!, iklim seçicili"i az olan 
tarım ürünleridir. Fakat pamuk verilen tarım ürünleri-
ne göre iklim seçicili"i daha fazla olup her bölgede 
yeti!tirilemeyen bir tarım ürünüdür. 

   Cevap: E

37.  Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusunun büyük bir kıs-
mını sava!larda kaybetmi!, Osmanlı bakiyesi olan 
Türkiye nüfusu arttırıcı politikalar izlemi!tir. Toprak 
da"ıtımı, yurtdı!ındakilerin ça"ırılması, çok çocuk 
do"urana madalya uygulaması, kürtaj yasa"ı vb poli-
tikalar uygulanmı!tır. Aile planması ise 1960 sonra-
sında nüfus artı! hızını tekrar kontrol etmek amaçlı 
izlenen bir politikadır. 

   Cevap: A

38.  Türkiye’de maden çe!itlili"inin fazla olmasında farklı 
jeolojik zamanların etkili olması ve farklı kayaç türle-
rinin bulunması belirleyici olmu!ken, orta ku!akta 
bulunmak matematik konum ile ilgilidir, maden çe!it-
lili"ine etkisi yoktur. 

   Cevap: D
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39.  Aritmetik nüfus yo"unlu toplam nüfusun yüzölçümü-
ne bölünmesiyle elde edilen bir yo"unluk hesapla-
ması olup geli!mi!lik hakkında bir bilgi vermez. 

   Cevap: D

40.  Verilen tüm !ehirler ve fonksiyonları do"ru iken Van 
Akdamar Kilisesinden kaynaklı turizm fonksiyonuyla 
ön planda olan bir !ehirdir.  

   Cevap: E

41.  Ege Bölgesinde akarsular graben ovalarından aktık-
ları için akı! hızları yava!, hidroelektrik potansiyelle-
ri dü!üktür fakat Türkiye’nin en kaliteli linyitleri Ege 
Bölgesinde oldu"u için linyit ile çalı!an termik santral 
sayısı da fazladır. 

   Cevap: C

42. Cumalıkızık, Efes, Çatalhöyük ve Göbeklitepe 
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alırken, 
Sümela Manastırı yer almaz. 

Cevap: D

43.  Türkiye’nin ihracatındaki en büyük pay imalat (sana-
yi) ürünlerine aittir, bu sanayi ürünleri içerisinde de 
en büyük pay otomotiv (motorlu kara ta!ıtları)dır. 
Türkiye dı!arıdan daha çok sanayi ürünü ve maden 
ithal etmektedir. En çok ithalat yaptı"ımız ülke ise 
Rusya’dır. 

    Cevap: B

44.  Verilen tüm nakil enerji hatlarının ülke e!le!tirmesi 
do"ru iken, Battı Hattı Rusya üzerinden gelen do"al-
gaz boru hattıdır. 

  Cevap: E

45.  2019 TÜ#K verilerine göre; Türkiye’ye toplamda 50 
milyondan fazla turist girdisi olmu!tur, Türkiye’ye en 
çok turist Rusya’dan geliyor iken sınır kom!ularımız 
içerisinde Bulgaristan’dan en çok turist gelmi!tir, 7 
bölgemizde de kı! turizm tesislerimiz mevcuttur, 
Türkiye’de termal turizm sezonluk de"il yıl boyu 
devam eder. Fakat yaz turizminin geli!ti"i yerlerde 
Ku!adası, Çe!me, Marmaris, Bodrum, Fethiye’de 
çevre kirlili"i azdır. 

   Cevap: D

46. Hakların kazanılmasında geçerli ilke sübjektif iyi 
niyettir. $ıklarda iyi niyet olarak kar!ımıza çıkabilir. 
Kazanılması dı!ındaki durumları ise objektif iyi niyet 
ya da dürüstlük kuralları ile ifade edebiliriz. 

   Cevap: B

47.  Bir örf ve adetin hukuk kayna"ı olmasının !artları;

x  Maddi unsur: süreklilik

x  Manevi unsur: genel inanı!

x  Hukuki unsur: devlet deste"i !eklindedir.

    Cevap: A

48.  Vatanda!lıktan çıkarma kararını Cumhurba!kanı alır 
ve karara yargı yolu açıktır, Danı!taya ba!vurulabilir.

   Cevap: C

49.  Anayasamız “Cumhuriyetinin nitelikleri” ba!lı"ı altın-
da “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî 
dayanı!ma ve adalet anlayı!ı içinde, insan haklarına 
saygılı, Atatürk Milliyetçili"ine ba"lı, ba!langıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir” !eklindeki açıklamasıyla 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Temel #lkelerini 
saymı!tır.

   Cevap: B

50.  TBMM üye tam sayısının be!te üç ço"unlu"uyla 
seçim yenileme kararı alabilir. Bu oran 360 milletve-
kiline tekabül eder.

   Cevap: C

51. Cumhurba!kanı adayı gösterme yolları:

•  Siyasi parti gruplarının aday gösterimi

•  En az yüz bin seçmenden imza toplama

•  Meclis dı!ından tek ba!ına veya oy toplamları %5 
olan partilerin aday gösterimi.

   Cevap: C

52. Anayasamıza göre Yargıtay, Danı!tay, Anayasa 
Mahkemesi ve Uyu!mazlık Mahkemesi yüksek mah-
kemelerdir. Yüksek Seçim Kurulu, Hakimler ve 
Savcılar Kurulu ve Sayı!tay ise yüksek mahkeme 
gibi çalı!ır ancak yüksek mahkeme de"ildir.

   Cevap: E
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53.  #stimval kamunun ola"anüstü zamanlarda ki!inin 
ta!ınır e!yalarına el koymasıdır.

    Cevap: E

54.  Merkezden yönetimin bürokratik katılı"ını azaltmak 
amaçlı ilde valiye tanınan merkez adına karar alma 
yetkisi yetki geni!li"idir.

   Cevap: A

55.  Türkiye Cumhuriyeti Millî E"itim Bakanlı"ı tarafından 
kurulan sosyal nitelikli e"itsel elektronik içerik a"ı 
E"itim Bili!im A"ı kısa adıyla EBA’dır.

    Cevap: A

56.  #lk yerli üretim tramvayımıza ipekböce"i ismi veril-
mi!tir.

   Cevap: A

57.  Birle!mi! Milletlere ba"lı kurulu!ları ba! harflerinden 
tespit edebilirsiniz. 

 I (international – uluslarası), U (united – birle!ik), W 
(World – dünya) harfleriyle ba!layan kurulu!lar 
BM’ye ba"lıdır. Bunlara FAO ve HABITAT’ın eklen-
mesi yeterli.

   Cevap: D

58. DÜNYA M#RAS ALANI #LAN ED#LEN KÜLTÜR 
VARLIKLARI

x  Divri"i Ulu Camii ve Darü!!ifası (Sivas) 1985

x  #stanbul’un Tarihi Alanları (#stanbul) 1985

x  Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nev!ehir) 
1985 (Karma Miras Alanı)

x  Hattu!a: Hitit Ba!kenti (Çorum) 1986

x  Nemrut Da"ı (Adıyaman) 1987

x  Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma 
Miras Alanı)

x  Xanthos-Letoon (Antalya-Mu"la) 1988

x  Safranbolu $ehri (Karabük) 1994

x  Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

x  Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

x  Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

x  Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı #mparatorlu"unun 
Do"u!u (Bursa) 2014

x  Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı 
(#zmir) 2014

x  Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel 
Peyzajı (Diyarbakır) 2015

x  Efes (#zmir) 2015

x  Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

x  Aphrodisias (Aydın) 2017

x  Göbekli Tepe ($anlıurfa) 2018

   Cevap: D

59. ‘’Gül Koklayan Fatih’’ portresini yapan #talyan ressam 
Gentille Bellini’dir.

   Cevap: B

60.  Güne! sisteminde bulunan di"er gezegenler aksine 
saat yönünde dönen gezegen Venüstür.

   Cevap: B
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1.  Parçadaki altı çizili sözle Türk halkının eskisi gibi 
ya!amaya devam etti"i, !ehrin ya!am tarzına uyum 
sa"layamadı"ı anlatılmaktadır. Her üç ifade de bu 
anlama sa"lamaktadır. 

   Cevap: E

2.  Altı çizili sözde geçen “panorama” sözünün anlamı 
“genel görünüm”dür. Bu nedenle altı çizili sözü en 
iyi açıklayan seçenek B seçene"i olmu!tur. 

   Cevap: B

3.  Tanımlama, bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak 
belirtme veya açıklama, tarif etmedir. Parçanın I 
numaralı cümlesinde herhangi bir tanımlama yapıl-
mamı!tır. Di"er cümleler verilen seçeneklerle uyum-
ludur. 

    Cevap: A

4.  Kesin yargı sorularında yorum yapmadan, çıkarımda 
bulunmadan ba!ta verilen cümleden en net çıkarıla-
cak cümleyi bulmak esastır. Bu cümlede, bir neden 
sonuç ili!kisi kurulmu!tur. Fosil yakıtları azaldı"ı için 
yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuldu"u anlamını 
veren seçenek D seçene"idir. 

   Cevap: D

5.  Türkçede bir sözcük “f, s, t, k, ç, !, h, p” ünsüz harf-
lerinden (sert ünsüz) biriyle bitiyorsa bu sözcüklere 
“d” ve “c” ünsüz harfi ile ba!layan bir ek getirildi"in-
de d, t’ye; c, ç ünsüz harfine ye dönü!ür. Buna göre 
II numaralı sözün do"ru yazımı “süpürmekten” !ek-
linde olmalıdır.

   Cevap: B

6.  TDK’ye göre metin içinde ve, veya, yahut, ya … ya 
ba"laçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Bu 
nedenle IV numaralı virgül yanlı! kullanılmı!tır. 

   Cevap: D

7.  Parçada geçen “önce, sonra, ilk kez” sözleri 
zaman zarfıdır,  “görün-ü!-e” kelimesinde isim-fiil eki 
vardır, “çık-an” kelimesinde sıfat-fiil eki vardır, “ise” 
ba"laçtır. Parçada dönü!lülük zamiri yoktur. 

   Cevap: A

8.  IV numaralı cümlede geçen “diyerek” sözcü"ünde 
ünlü daralması vardır. Sözcü"ün aslı de- fiilidir. Di"er 
cümlelerde herhangi bir ünlü daralması yoktur. 

   Cevap: D

9.  “Atamam” ve “a"layamam” sözcükleri yeterlik bir-
le!ik fiilinin olumsuzudur. “Bakakalırım” sürerlik birle-
!ik fiilidir. “Kendi” dönü!lülük zamiri !ahıs zamirleri 
içinde yer alır. Dizelerde birle!ik zamanlı fiil bulunma-
maktadır. 

   Cevap: E

10.  I numaralı söz, ol-mak: isim-fiil

 II numaralı söz, koy-up: zarf-fiil

 III numaralı söz, dola!-ır: geni! zaman

 IV numaralı söz, saç-ar: geni! zaman

 Buna göre I ve II numaralı sözler fiilimsi eki alırken, 
III ve IV numaralı sözler geni! zaman eki almı!tır. 
Do"ru i!aretleme B seçene"inde kar!ımıza çıkmak-
tadır. 

   Cevap: B

11.  Çocuklardan biri, kırmızı kazaklı olanı, bizim mahal-

         Özne                      DT

 lede  oturuyor.

                    Y

 A seçene"inin ögeleri yukarıdaki gibidir. Ara söz de 
öznenin açıklayıcıdır. 

    Cevap: A

12.  Parçanın II. cümlesinden sonuna kadar bir deney 
anlatılmaktadır. Ancak ilk cümle kuzgunlarla ilgili bir 
genelleme yaparak ba!lamı! ve akı! bozulmu!tur. 

   Cevap: A

13.  Cümlelerin do"ru sıralanı!ı: V - III - IV - I - II !eklin-
de olmalıdır. Buna göre ba!tan üçüncü IV olur.

   Cevap: D

14.  Parçada “Zeki Oldu"unu Dü!ünüyor musun?” 
!eklinde bir soru cümlesi varmı! gibi görünse de 
aslında bu bir kitap ismidir. Bu nedenle parçada soru 
cümlesi yoktur. 

   Cevap: C

15.  Parçanın giri!inde yazarların niçin kolaya kaçtı"ın-
dan bahsedilmi! ve popülerli"in buna neden oldu"u 
söylenmi!tir. Bu nedenle bo!lu"a popülerli"i de des-
tekleyen bir ifade getirilmelidir. Bu da A seçene"i ile 
mümkündür. 

 Cevap: A
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16.  #lk dört cümlede balıkların neden çi" !ekilde yenile-
bilece"inden bahsedilmi!tir. V. cümleden itibaren de 
çi" balık yerken nelere dikkat edilmesi gerekti"inden 
bahsedildi"i için bu cümleden itibaren ikinci parçaya 
geçebiliriz. 

  Cevap: D

17.  “…size sizin hikâyelerinizi anlatan yazarlar ve 
!airler kadar etkili olmaları zor.” ifadesi A,

 “Edebiyat konusunda objektif olmaya imkân var 
mı? Elbette yok” ifadesi B,

 “Aradan yüzyıllar geçmi! olmasına ra"men !iir-
leri hâlâ duru Türkçenin en güçlü örnekleri ara-
sında.” ifadesi C,

 “…edebiyat zevki; içinde yeti!ti"imiz kültüre, yöre-
ye ve anadiline ba"lı.” ifadesi E seçene"ini do"rula-
maktadır. 

   Cevap: D

18.  Parçada “merhamet” kavramının ö"renilme zama-
nına i!aret ederek erken veya geç edinilen merha-
met kavramının ne gibi sonuçlar do"uraca"ı üzerin-
de durulmu!tur. 

   Cevap: E

19. Bilgi ça"ında, sa"lıklı bir toplum için son derece 
gerekli olan insan ili!kileri, romana, genelde bireyin 

                 A

 çevresiyle olan ili!kileri, özelde ise kadın erkek ili!ki-
leri biçiminde yansır. Bireyin çevresi ve kar!ı cinsle 
olan ili!kisinin bozulmasına, çıkarcılı"a önem veren 
yeni de"erler sebep olmu!tur. Ça"ın yazarı burada 

                  E
 devreye  girer  ve  kar!ılıklı anlayı!, sevgi, ho!görü 

              B
 gösterilerek  sa"lıklı bir ili!kinin kurulabilece"ini vur-

    D
 gular.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir.

   Cevap: C

20.  I numaralı sorunun cevabı: Meslek seçiminde 
ya!adıkları sıkıntılar, üniversite yılları boyunca birço-
"unun ailelerinden ayrı kalacak olması ve hayatın 
sorumluluklarını tam anlamıyla üstlenecek olmaları 
onların sıkıntı ya!amalarına neden olabilir.  

 III numaralı sorunun cevabı: Bu ba"lamda, üniver-
site ö"rencilerinin ya!am doyumlarıyla negatif ya da 
pozitif açıdan ili!kili olabilecek de"i!kenlerin ara!tırıl-
ması oldukça önemlidir. 

   Cevap: B

21.  Parçanın son cümlesi sorunun do"ru cevabını ver-
mektedir. “Geçmi!in duygusuyla bugünü ve yarını 
de"erlendirmeye çalı!tıkça da gerçeklik algısı 
bozulur ve hayatta aktif ya!amak yerine seyirci 
kalmayı seçebilir.” 

   Cevap: A

22.  … Ö"rencilere yaratıcı olmayı öretmek gerek.

          A
 Durmadan belle"i yüklemek yanlı!tır. Derste verdi"i-

ni sınavda almak isteyen bir ö"renim, biçimcili"e kur- 

   B
 ban gitmi!tir. Anlamadan biriktirilen sözümona bilgi-

ler insanı serseme çevirir. #yi, güzel bütün bunlar. 
Gene de sözden öteye geçilmiyor ço"unlukla. 
Gerekeni gerekti"i gibi yapan az. Eskisi gibi uzayıp 

                       C
 gidiyor eski süreç: Ezberciler kendilerine aktarılan 

ezberleri kendilerinden sonrakilere ezberletiyorlar …

              E
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi!tir. 
   Cevap: D

23.  Bu parçada yalnızca yazarın iki öyküsünden bahse-
dilmi!tir. Yazarın ba!ka öyküleri oldu"u bilgisine bu 
parçadan ula!ılamaz.  Cevap: A

24.  Parçada geçen “isyan ettirici adaletsizlik” ifadesi 
bizi yanıltmasın bu özellik Sabahattin Ali için söylen-
memi!tir. Onun hikayelerindeki bir durumdur. Bu 
nedenle “adil” diyemeyiz.

  Cevap: D

25.  Dostluk kavramı ilk ça"lardan günümüze farklı biçim-
               E
 lerde ele alınmı!tır. Örne"in M.Ö. 500’lerde Homeros’un 

 ya!adı"ı dönemde dostluk, kar!ılıklı bir alı!veri! 
eylemi ve i! birli"inden ibarettir. M.Ö. 300’lerde 
Aristotales, dostlu"u kamusal ba"lamda ele alır ve 
ki!isel bir ili!kiden çok, yurtta!ça bir ba"lılık olarak 
görür. Roma döneminde Cicero; dostlu"u güç, nüfus 

    C
 ve zaaf ba"lamında, daha karma!ık yönleriyle ele 

alır. 16. yy’da Montaigne “iki ayrı bedende tek bir ruh” 
diye nitelendirdi"i dostlu"u mutlak özde!le!me duy-
gusu olarak tanımlar. Günümüzdeyse dostluk artık 
iyice ki!isel ahlakla birlikte ele alınır. Bir insanı her 
türlü öz çıkar dü!üncesinden ba"ımsız bir biçimde

                D 
 sırf kendisi için sevmek demektir. Hangi dönemde 

hangi toplumda olursa olsun dostluk, umutsuz bir 
dünyada bir umut ı!ı"ıdır ve emek ister.

   A
 Seçenekler parça üzende gösterilmi!tir.   

       Cevap: B
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26.  Biz haber etmeden haberimizi alırsın, 

 Yedi yıllık yoldan ku! kanadıyla gelirsin 
   A
 Gözümüzün dilinden anlar, elimizin sırrını bilirsin 

                     B                                E

 Namuslu bir kitap gibi güler 

 Alnımızın terini silersin 

 O gider, bu gider, !u gider dostluk, sen yanı ba!ımızda 
                C 
 kalırsın.

 Seçenekler !iir üzerinde gösterilmi!tir.
   Cevap: D

 27 – 30. soruların çözümü:

 Bu soru tarife dayalı bir konum sorusudur. O halde 
verilen bilgileri tarife göre !ekillendiririz.

 Bir sitede A, B, C, D, E, F, G ve H olarak adlandırılmı! 
sekiz blok vardır. Bloklar arası geçi!ler bazı kurallara 
ba"lanmı!tır. Bloklar arası geçi!lerle ilgili a!a"ıdaki-
ler bilinmektedir:

•  Bloklar arası geçi!ler tek yönlüdür.

•  A blo"undan E blo"una, C blo"undan A blo"una, 
E blo"undan F blo"una, F blo"undan G blo"una, 
H blo"undan E blo"una do"rudan geçi! vardır.

        H
         

�
o

      
C  �o  A  �o  E  �o  F  �o  G

•  D blo"undan B, F ve H bloklarına do"rudan geçi! 
vardır.

        H  

�o

   D  �o  B
         

�
o

          

�
o

      
C  �o  A  �o  E  �o  F  �o  G

27.  H blo"una yalnızca D blo"undan geçilebilir.

   Cevap: E

28.  D blo"undan G blo"una geçmek isteyen bir site saki-
ni mutlaka F blo"undan geçmek zorundadır.

   Cevap: B

29.  C blo"undan yola çıkan bir site sakini sırasıyla A, E, 
F ve G bloklarına ula!abilir. 

   Cevap: D

30.  H blo"undan önce E, E blo"undan F,  F blo"undan 
da G blo"una geçilir.

   Cevap: E

31.   1 + 
1

2  + 
1

3  

   
1

4
 + 

1

3

 = 
 

6

6  + 
3

6  + 
3

6  

    
3

12
 + 

4

12

 = 

11

6  

7

12 

 = 11

6  . 
12

7  = 
22

7

2

              Cevap: A

32.  0,30             ��0,0�6�4 = 
64

1000 = 
4

10 = 0,4 
  0,06  
       –                        ––––––––     
    0,24        ��������

0,24

1 – 0,4 = 
0,24

0,60  = 
24

60  = 
2

5

              Cevap: D

33. x.(x + y) = 18

  p     p

� �
1    18   o�����y = 17

  2     9    o�����y = 7

  3     6
    

o��
   

y = 3
                          +                                           ––––––––     
                                 27               

              Cevap: E

34. |3 – �5| + |�5 – �2| + |�2 – 1| 

 3 > �5, �5 > �2, �2 > 1

 = 3 – �5 + �5 – �2 + �2 – 1

 = 3 – 1 = 2      
       Cevap: B

35. a – b = a2 – b2 = 13

 (a – b).(a + b) = 13

   a + b = 13      

   a – b = 1             +                                ––––––––––––     
            2a = 14

 a = 7   b = 6 o a . b = 42                              
Cevap: C

36. (32 . 3

1
2
)3x = 

 33x

36  o (3
5
2)3x = 

 33x

36

      3
15x
2  = 33x – 6  ��

15x

2  = 
3x – 6

1

      ��15x = 6x – 12

             9x = – 12

               x =  – 4
3                                         

Cevap: C
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37. 
x2 – 4x + c 

(x – 3)(x + 1) ��x – 3 = 0 x + 1 = 0

                        x = 3       x = –1  

   9 – 12 + c = 0 1 + 4 + c = 0

                       c = + 3                c = – 5

 NOT : Paydanın kökü payında kökü olabilir.

      Cevap: E

38. xy = 7(x + y)

 10x + y = 7x + 7y

  3x = 6y

    x = 2y � ^21, 42, 63, 84` 

         4 tane      

      Cevap: D

39. (x – 1)2 + 4x = x2 – 2x + 1 + 4x

                      = x2 + 2x + 1 

                      = (x+1)2

  (y + 1)2 – 4y = y2 + 2y + 1 – 4y

                      = y2 – 2y + 1 

                      = (y – 1)2 

  � 
(x + 1)2

(y – 1)2  = 
(163 + 1)2

(83 – 1)2  = e 164

82
o

2 

= 4         
            
          Cevap: C

40. 5x . 5 . 3x . 32 
4 . 4– x  =�

9 . 5 . 3x . 5x . 4x

4  = 45 . 60x

4 

                               
2

= 45 . 8

4  = 90
               

Cevap: D

41. I)   c + b – a > 0
            6   6
        +      +

 II)  
a
b   +  

b
a  > 1   en az biri 1’den büyük

             6       6           +          +

         
a
b  > 1 

b
a  > 0

 III) 
a
b  + 

c
a  > 0  Her zaman olmayabilir.

             6    6        +       –
      Cevap: A

42. x = 0 f(1) = 
b
4  = 2  b = 8

 
 f`f(1)j  = f(2) � x = 1

 f(2) = 
a + b

4  = 4  a + 8 = 12

            a = 4

 f(x + 1) = 
4x + 8

4  = x + 2

        

 1902 yaz f(1903) = 1904 

       Cevap: B

43. Analiz = 
80 . 40

100  + 
60 . 60

100  = 32 + 36

 Cebir = 
90 . 40

100  + 
70 . 60

100  = 36 + 42 

 Olasılık = 
70 . 40

100  + 
x . 60
100  

                                 7
                  28 + k 
 Analiz = 68 �  

146 + 28 + k
3  = 75

     

 Cebir =  78

           146                 k +  174 = 225

            k = 51 �  
x . 60
100

 = 51
              

                    x = 85  

     Cevap: E
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44. 15 – x = a  0 15 – x = x – 9
    x – 9 = a

           

                             2x = 24   x = 12   a = 3

  Atılan gol = Yenilen gol

  15 + 18 + 12 = 12 + y + 9  y = 24

  b =18 – 24 = – 6 ise y – x – b + a    24–12–(– 6)+3 = 21

         Cevap: A

45.    A             B             C                     

    12              7             x           Bo! yer

  x + 12 + 1 = 27 o    En çok bo! olanlar doldurulup 

  x = 14 Bo! yer           en son 1 ki!i di"er salona alınır.

  12 + 7 + 14 = 33

        Cevap: D

46.         K     O       B                      

  ya!     x      y     y + 6           

   x + 2y + 6 = 40

         x + 2y = 34    (y > x)

         p�����p
                   10   12  
        x = 10   en çok  

             
           Cevap: B

47.      A                  B                1 parça                      

    6 dk              3 dk                 6x          

  1 dk  
6x
6

 = x 
6x
3

 = 2x yaparlar.

 

  #kisi 3x yapar �  
6x
3x

 = 2 dk

  1 parça 2 dk

  20 parça 40 dk o biter.

     Cevap: B

48. Ba!langıç = 10x olsun 

             K              E                  2 evli 

             4x             6x                 5 4
                6+2              2               2E     2K                +              x                                –––––       –––––     
          4x + 8  =  6x + 2    % 50 e!it demek

                  2x = 6

                    x = 3    �  Ba!langıçta 30 ki!i     
                          Cevap: C

49. AB – CD BC

      Düz                     Yoku!                     

            x   y                     

  
x 

48
 + 

y 
16

 = 30  � 
x 

48
 = 30 – 

y 
16

 

  
x 

48
 + 

y 
64

 < 21  � 30 – 
y 

16
 + 

y 
64

 < 21

 30 – 
3y 
64

 < 21          
(4)

 

                   9 < 
3y 
64

 

               192 < y � Cevap 193 metre              
    Cevap: A

50. 4 rakam do"ru 4! kadar yer de"i!ebilir. 24. denemede 
do"ru sayı ortaya çıkar.

          Cevap: E

51. 4325

  4 yanlı! o kırmızı

 3 yeri yanlı! o sarı

 2 do"ru o ye!il

 5 yeri yanlı! o sarı   
               Cevap: A

52. 9 o�yanlı! o kırmızı

  8 o�do"ru o ye!il

  1 o�do"ru o ye!il

  3 o�yeri yanlı! o sarı

            Cevap: A
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53.   Cafe               Beton              Fark               Oyun             
      80°                 40°                 40°                  90°
             Fark 40° 

  40°             80 m2  ise
  90°                   x
  x = 180 m2  
       Cevap: D

54.     Ye!il alan     Cafe     

         150° 80° + 10° = 90°                           
           p
               150°

 15
 = 10°   360°          90°

   100             x      
��x = % 25

 
             

                                                  
                         Cevap: B

55. 360° = 720 m2

         1° = 2 m2

 

  
150° = 300 m2 300

 
.
 
 1
 2  

=
 
150 m2

  
imra açıldı 

   
150 . 4 bin = 600 bin

         Cevap: D

56. f��9
  3

p  – f��4
  3

p  – f��5
  3

p
   9 . 8 . 7

      3!
 – 4 – 

 5 . 4 . 3
      3!  

        84 – 4 – 10 = 70
     

          Cevap: D

57. 

          

A B C D

    Mecnun    Leyla    

      A o D   D o A                        

          1
 2            

.       1
 2      

=  1
 4  

    AB yolu _BC_�� ���CD yolu _BC_�

� �  1
 2    .    

 1
 3      .      

 1
 2    .    

 1
 3  =  1

36  

   1
 4  +  1

36 = 
10
36 = 

 5
18               

          
         Cevap: E

58. Çemberin yarıçapı 2 br olur.

  A B

C

DE

F 4 br

2
 

                                               Çember Alanı

                                Sr2 = 4S

 

  Altıgen alanı = 6 .  a2�3

   4
 

   
                  = 6 .  4�3

   4
 = 6�3

                      ��Taralı alan = 4S – 6�3

         Cevap: B

59. 

4

4

– 2

y = 2x + 4

d1

O 4

135°
45°

 

� � � ��������������������y=0 2x+4=0 x=–2

         
A

B C
6

4

     6 . 4
   2  = 12                 

                            
            

                       Cevap: C

60. 

4 r

r

          Sr2h = Sr2 . 4r = 32

                         r3 = 8                         
r  = 2

       

8
4

Ta
ba

n

2�2

2�2

2�22�
2

  
Dikdörtgen Hacmi = (2�2)2 . 8 = 64

                            Cevap: D
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1.  #lk Türkçe yazılı belgeler Orhun Abideleridir. Bu abi-
deler de II. Göktürk (Kutluk) Devletine aittir.

 I. GÖKTÜRK DEVLET# (552-659)

•   Kurucuları Bumin Ka"an’dır.

•   En parlak dönemini Mukan Ka"an döneminde 
ya!amı!lardır.

•   Göktanrı dinine inanmalarına ra"men Tapo Ka"an 
adlı hükümdarları Budizm dini benimsemi! ve 
Kurultayı toplarak ülkenin de bu dine inanmasını 
istemi!tir. Ancak Kurultay bu iste"i reddetmi!tir.

•   #pek Yolu yüzünden Çin ile mücadele etmi!lerdir.

•   Sasani Devletiyle i!birli"i yaparak Akhun Devletini 
yıkmı!lardır.

•   Bizans ile i!birli"i yaparak Sasani Devleti ile 
mücadele etmi!tir.

•   Bizans ile ticari ili!kiler kuran ilk devlettir.

•   Türk adıyla kurulan ilk devlettir.

•   Orta Asyada en geni! sınırlara ula!mı! devlettir.

•   Türk tarihinde posta örgütü kuran ilk devlettir.

•   Türk tarihinde ilk para onlara aittir.
   Cevap: E

2.  Kurultay (Kene!- Kenge! – Toy)

•   Ülke sorunlarının görü!ülüp karara ba"landı"ı 
meclistir.

•   Bu meclis hakanın ba!kanlı"ında, hanedan üyele-
ri, boy beyleri, aygucu (vezir), buyruk (bakan), 
tamgacı – bitigci (iç ve dı! yazı!malardan sorum-
lu ki!i) Tarkan – suba!ı (komutan) gibi ki!ilerin 
katılımıyla toplanırdı. Burada;

 Ülke sorunları,

 Kalkın sıkıntıları,

 Dı! ve #ç politika,

 Hayvan sayımı ve ekonomik sorunlar

 gibi konular konu!ulurdu.

• Hakan olmadı"ı dönemlerde e!leri ba!kanlık 
yapardı.

• Kurultayda görevli tüm insanlar hükümeti (ayuki) 
olu!tururdu.  Cevap: E

3.  Parçaya dikkatli baktı"ımızda ikta ordusunun asli 
unsur oldu"u söyleniyor. Bu en büyük ve en önemli 
ordu oldu"unu gösterir. Masrafı ikta sisteminden kar-
!ılanıyorsa topra"a ba"ımlı oldu"unu gösterir. Çünkü 
ikta sistemi bir toprak uygulama sistemidir.

 Gulam ordusu ise iktidarı koruyorsa sultan da iktidar-
da oldu"una göre onu da koruyor anlamına gelir.

    Cevap: E

4.  Divan-ı Lugati’t-Türk adlı eser Ka!garlı Mahmut’a aittir. 
 Yusuf Has Hacib’in eseri ise Kutatgu Bilig’dir.
   Cevap: A

5.  Malazgirt Sava!ı sonrasında kurulan beyliklere 
Birinci Beylikler, Köseda" Sava!ı sonrasında kurulan 
beyliklere ise #kinci Beylikler denir. Birinci Beylikler 
a!a"ıdakilerdir,

 Saltuk; Erzurum civarı
 Artuk; Mardin civarı
 Dani!ment, Kayseri, Sivas, Tokat civarı
 Mengücek; Divri"i, Erzincan civarı
 Çaka; #zmir civarı
 #nalo"lu; Diyarbakır civarı
 #nanço"lu; Denizli civarı
 Dilmaço"lu, Bitlis civarı
 Ahlat!ah; Van civarı
 Çubuko"lu; Elazı" civarı
 Tanrıvermi!o"lu; #zmir civarı
 Bunların dı!ında duydu"umuz beylikler ise #kinci 

Beyliklerdir.   Cevap: B

6.  I. Me!rutiyet II. Abdülhamit tarafından ilan edildi 
ancak 93 Harbi bahane edilerek ortadan kaldırıldı. 
Bu olaydan sonra yakla!ık 30 yıl sürecek #stibdat 
Dönemi ba!ladı.   Cevap: B

7.  Bahsi geçen 3 devlet adamı da sorunların özüne ine-
rek sorunu çözmeyip çıkan isyanları sert bir !ekilde 
bastırmı!lardır. Aslında isyanı çıkaran nedenleri orta-
dan kaldırmadıkları için ilerleyen dönemde aynı 
nedenlerden kaynaklı ba!ka isyanların da çıkmasına 
neden olacaklardır.

   Cevap: C

8.  TANZ#MAT FERMANI (1839)
 Bu ferman azınlık isyanlarını engellemek ve o sıra-

larda Mısır sorununun Osmanlı lehinde çözümlen-
mesi için ilan edilmi!tir.Fermanda alınan kararlar;
•   Herkesin can, mal, namus güvenli"i sa"lanacak.
•   Herkes gelirine göre vergi verecek.
•   Herkes askerlik yapacak.
•   Herkes kanun önünde e!it olacak ve her gücün 

üstünde kanun gücü olacak.
•  Müsadere uygulaması kesin olarak kaldırılacak

 Not: Bu fermanla azınlık isyanları engellenemedi. 
Askerlik bir ocak görevi olmaktan çıkıp vatan göre-
vinde dönü!tü. 

 Not: Hükümdarın yetkileri ilk kez kanun kar!ısında 
kısıtlandı.

 Gayrımüslimler için bedelli askerlik uygulaması 
Islahat Fermanıyla olacaktır.

   Cevap: C
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9.  Kalemiye sınıfında Defterdar, Ni!ancı, Reisülküttab 
ve Sadaret Kaymakamı var. Bu görevliler de maliye 
ve diplomasi konularıyla ilgilenir. E"itim konusunda 
ise ilmiyye sınıfı görev almı!tır.

   Cevap: D

10.  Anadolu Beylerbeyleri terfi ederse Rumeli Beylerbeyi 
olur. Statü olarak Rumeli Beylerbeyi, Anadolu 
Beylerbeyinden üstündür.

 Rumeli Beylerbeyleri ise terfi ederse Yeniçeri A"ası 
ya da Kaptanıderya olur.

   Cevap: A

11.  #shak Pa!a Sarayı 17 ve 18 yy da yapılmı!tır. Di"er 
eserlerin tamamı ise 19 yy da yapılacaktır.

   Cevap: E

12.  Parçada Kanal ve Kafkasın dı!ındaki tüm cephelerin 
savunma cephesi oldu"u söylenmektedir. Dolayısıyla 
Suriye – Filistin de savunma cephesidir.

 Irak Cephesinde münferit Kutül Amara galibiyeti 
cephe genelinde ba!arının sa"lanamadı"ını göster-
mektedir.

 Sadece Çanakkale Cephesi kazanıldıysa onun 
dı!ındaki tüm cepheler kaybedilmi!tir. Dolayısıyla 
Kafkas Cephesi de kaybedilmi!tir.

   Cevap: E

13. Soru kökünde Kurtulu! Sava!ı sürecinde diyor. 
Dolayısıyla bu dönem I. Dünya Sava!ı olmu! bitmi!-
ti. Azınlıkların zararlı cemiyetlerinin Osmanlının I. 
Dünya Sava!ına katılmasını önlemek amacı olamaz, 
Kurtulu! Sava!ını kazanmasını önlemeye çalı!mı!-
lardır.

   Cevap: C

14. #radei Milliye gazetesinin çıkarılması kararı Sivas 
Kongresindedir.

 ERZURUM KONGRES# (23 TEMMUZ – 7 A$USTOS 
1919)

 Bu kongre do"udaki yararlı cemiyetler, Trabzon 
Muhafazai Hukuku Milliye Cemiyeti ve Kazım 
Karabekir’in organizasyonu sonrasında toplanmı!tır. 
Kongreye do"u illerinden Erzurum, Trabzon, Sivas, 
Bitlis ve Van’dan 57 delege katılacaktır. Elazı", 
Mardin ve Diyarbakır illerinden ise bu illerin valileri-
nin engellemesi yüzünden delege katılamamı!tır. 
Alınan Kararlar;

•  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

•   #stanbul hükümeti üzerine dü!en görevi yerine 
getiremezse Anadolu’da geçici bir hükümet kuru-
lacaktır.

•   Manda ve himaye kabul edilmez.

•   Do"udaki yararlı cemiyetler %ark #lleri Müdafai 
Hukuk Cemiyeti adı altında birle!tirilmi!tir.

•   Hıristiyan azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi 
bozacak ayrıcalıklar verilemez.

•   Amacımız saltanat ve hilafet makamını kurtar-
maktır.

•   Bir an önce Meclisi Mebusan toplanacaktır.

•   Kuvayı Milliyeyi etkin, milli iradeyi egemen kılmak 
esastır.

•   Do"udaki sava!ı yönetmek için 9 ki!ilik bir Temsil 
Heyeti kurulmu!tur.

•   Bizi i!gal gibi bir hedefi olmayan bir ülkeden gere-
kirse maddi yardım alınır. (SSCB)

  Cevap: D 
 

15.  Do"rudan #stanbul Hükümetinin Çıkardıkları
 a) Kuvayı #nzibatiye (Halifelik Ordusu) #syanı: 
 b) Anzavur #syanı:

 #stanbul Hükümeti ile #tilaf Devletlerinin Ortak 
Giri!imiyle  Çıkan Ayaklanmalar

 a) Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı #syanı: 
 b) Yozgat #syanı: 
 c) Zile #syanı: 
 d) Afyon #syanı: 
 e) Konya #syanı: 
 f) Urfa #syanı: 
 g) Mardin #syanı: 
 h) Batman #syanı: 
 I) Gümü!hane, Bayburt #syanı: 
 i) Sivas #syanı: 
 j) Erzincan, Divri"i #syanı: 
 Önceden Kuvayı Milliyetçi Olup da Sonradan #syan 

Edenler
 a) Çerkez Ethem #syanı: 
 b) Demirci Mehmet Efe #syanı: 
 c) Yörük Ali Efe #syanı: 

   Cevap: B

16.  Minber Gazetesini Ali Fethi Bey ile Mustafa Kemal 
Pa!a birlikte #stanbul’da çıkarmı!tır. Aleyhte yayın 
yapamaz. Milli Mücadele aleyhinde yayın yapan 
gazete ve dergiler; Güleyüz, Ümit, Zincirbent, 
Alemdar, Yeni Dünya, Ay Dede, Zafer, Tan, Tanin, 
#r!ad, Peyamı Sabah, #stanbul

   Cevap: B
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17.  TBMM, anla!ma (#tilaf) devletleriyle uzla!maya gitmi-
yor. Rusya ve Afganistan anla!ma devleti de"ildir. 

   Cevap: D

18.  Hatay, Misakı Millinin içindeydi onu kaybetmek 
Misakı Milliden taviz vermektir. Hatay halkının Türkçe 
konu!maya devam etmesi de kültürel haklarının 
korundu"unun göstergesidir.

 Ancak tüm güneydo"u kaybedilmemi!tir. Sadece 
Hatay kaybedilmi!tir. Urfa, Antep, Mara! ve Adana 
TBMM’de kalmı!tır.

   Cevap: D

19. •   #ngiltere, Fransa, Romanya, Japonya, Yunanistan, 
#talya, Yugoslavya, gibi devletler katıldı.

•   ABD, gözlemci olarak katıldı.

•   Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece bo"azlar 
konusunda katıldı.

•   Belçika ve Portekiz sadece ticaret antla!masına 
katılmı!tır.

   Cevap: A

20.  Halifelik makamı 3 Mart 1924’te kaldırıldı. Saltanat 
1922’de kaldırıldı, Cumhuriyet 1923’te ilan edildi. 
Daha önce ya!anan bu iki geli!meye ortam hazırla-
mı! olamaz. Hatta bu iki geli!me Halifeli"in kaldırıl-
masına ortam hazırlayabilir.

  Cevap: A 

21.  %apkadan önce bir kısım sarık bir kısım ise fes takı-
yordu bu da bireysel farklılıklara neden oluyordu.

 Lakaplar da topal gibi, kel gibi !eyh gibi unvanlar da 
bireysel farklılıklara neden oluyordu.

 Soyadından önce insanlar !eyh, dervi! gibi unvanlar 
kullanıyordu. Bu da bireysel farklılıklara neden olu-
yordu.

 Dolayısıyla her üç geli!me de bireysel farklılıkları 
kaldırmaya dönüktür.

   Cevap: E 

22.  Atatürk Döneminde Ba!bakanlık Yapanlar;

 #smet #nönü, Ali Fethi Okyar, Celal Bayar

 #nönü Döneminde Ba!bakanlık Yapanlar;

 Celal Bayar, Refik Saydam, %ükrü Saraço"lu, Recep 
Peker, Hasan Saka, %emsettin Günaltay

   Cevap: D

23.  Her üç olayda da konu çözülemedi"i için Milletler 
Cemiyetine götürülmü!tür. Milletler Cemiyeti Musul 
Meselesinde Türkiye’nin aleyhinde karar alırken 
di"er iki meselede Türkiye’nin  lehinde kararlar ver-
mi!tir.

   Cevap: E

24.  #nkılapçılık; günün ko!ullarını yakalamak ve sürekli 
yenile!mek ve modernle!mek üzerine kuruludur. 
Aslında bu ilke di"er ilkelerin sürekli de"i!iminin 
dinamosu niteli"indedir. 

   Cevap: A

25. I. Dünya Sava!ı ile II. Dünya Sava!ı arasında 
#ngiltere; Irak ve Filistin’i manda ve himayesine aldı. 
Fransa ise; Suriye ve Lübnan’ı manda ve himayesi 
altına aldı.

   Cevap: D

26.  Yapıkredi Bankası (1944)

 Akbank (1948)

 Vakıfbank (1954)

 Halkbank (1938)

 Denizbank (1938) 

 Yıllarında kurulmu!tur. Demokrat Parti de 1950-1960 
arasında iktidarda oldu"una göre Vakıfbank bu 
dönemde açılmı!tır.

   Cevap: C
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27. Günümüzdeki Avrupa Birli"i, ilk olarak 1951’de 
Avrupa Kömür Çelik #!birli"i olarak kurulmu!tur. 
1957’de Avrupa Ekonomik Toplulu"u ismini almı!tır. 
1965’te Avrupa Toplulu"u ismini almı!tır. 1992’de 
Maastrick Kriterleriyle de Avrupa Birli"i ismini almı!tır.

   Cevap: D

28.  Enlem ve boylamla ili!kili olarak açıklanabilen her 
!ey matematik konumdur. A !ıkkındaki güneyden 
kuzeye vurgusu enlem, B !ıkkındaki yerel saat vur-
gusu boylam, C !ıkkında da"ların güney yamaçları 
vurgusu bakı, D !ıkkında güneyden kuzeye vurgusu 
enlem ile ilgili iken E !ıkkındaki batıdan do"uya 
do"ru hidroelektrik potansiyelinin artması yükselti ile 
ilgilidir. Yükselti özel konumdur.

   Cevap: E 

29.  Türkiye’nin okyanusa kıyısının bulunmaması gelgit 
genli"inin az olmasına neden olmu!tur, bu duruma 
ba"lı olarak ülkemizde haliç kıyı tipinin görülmemesi-
ne ancak delta ovalarının olu!umuna neden olmu!tur. 

   Cevap: A 

30.  Kızılırmak Türkiye sınırları içerisinde olup, 
Karadeniz’e dökülen Türkiye’nin en uzun akarsuyu-
dur. Fakat  yurtdı!ı uzunlu"u da hesaba katıldı"ında 
Fırat, Türkiye’nin en uzun akarsuyu olur. Meriç 
Ege’ye dökülür, Aras Hazar’a dökülür ve kapalı 
havza özelli"i gösterir, Sakarya Nehrinin ise sanayi 
yo"unlu"undan dolayı kimyasal kirlili"i fazladır.

  Cevap: E 

31.  Manyas, Ulubat, Tuz Gölü tektoniktir.  Avlan, Kestel, 
Salda karstiktir. Deriner, Almus, Sır yapay settir. 
Eymir, Mogan, Bafa ise alüvyal settir. Ancak kıyı set 
gölüne ait örnek yoktur.  

   Cevap: C 

32.  Yazları serin kı!ları ılık geçen Karadeniz’de yıllık 
sıcaklık farkı azdır. Yıllık sıcaklık ortalamasının 
Akdeniz’ de daha yüksek olmasının sebebi ise daha 
güneyde yer alması ve bu yüzden yazların daha 
sıcak ve kı!ların daha ılık geçmesidir. 

   Cevap: C

33.  II, III, IV, V numaralı merkezler ile ilgili verilen özellik-
ler do"rudur. Ancak I numaralı merkez olan Do"u 
Karadeniz ülkemizde kı!ların en ılık ve ya"ı!lı geçti-
"i yer de"ildir bu özellik Akdeniz Bölgesine aittir.

   Cevap: D 

34.  Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun %77 si tarımda 
çalı!ırken günümüzde Türkiye’de tarımda çalı!an 
nüfus oransal olarak  %20 nin altına dü!mü!tür. Bu 
durumun olu!masında makineli tarımın yaygınla!-
ması ve sanayi, hizmet gibi tarım dı!ı sektörlerde 
çalı!an nüfus oranının artması etkilidir. 

   Cevap: C 

35.  Mezopotamya uygarlıklarından günümüze hiçbir 
eserin ula!mamı! olmasının temel nedeni kullanılan 
malzemenin kerpiç olmasıdır. 

   Cevap: B 

36. Karadeniz’de yazlar serin ve ya"ı!lı geçti"i için yaz 
kuraklı"ı isteyen pamuk yeti!tirilmesi zordur. 

   Cevap: B 

37.  Türkiye’de enerji kayna"ına yakınlık dikkate alınarak 
kurulan Ere"li’deki Erdemir, Karabük’teki Kardemir 
demir-çelik fabrikasıdır. Ta! kömürü enerjisine yakın 
olan Karabük ve Ere"li gibi tesisler demiri çeli"e 
çevirmede kullanılan kömürün sa"ladı"ı ısı enerjisi 
için buralarda kurulmu!tur.

   Cevap: B 

38.  Türkiye’nin dı! ticaretinde en çok kullanılan yol sıra-
sıyla deniz, kara, hava ve demir yoludur.

   Cevap: A 
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39.  Ülkemizde turizm gelirlerinde birinci sırada olan 
bölge Marmara Bölgesidir (#stanbul). Ancak I numa-
ralı merkez Ordu Giresun yöresinde ve II numaralı 
merkez Çukurova yöresinde daha çok tarımdan gelir 
elde edilir. III numaralı merkez Mu"la, IV numaralı 
merkez Antalya’da ise turizmden elde edilen gelir 
çoktur fakat #stanbul’un turizmden elde etti"i gelir 
daha fazladır. Çünkü Antalya ve Mu"la gibi merkez-
lerde turizm gelirleri di"er sektörlere göre fazladır 
ama #stanbul’un turizmden elde etti"i gelire yeti!e-
mezler. 

   Cevap: E 

40.  Türkiye’de maden çe!idi ve rezervlerinin en fazla 
Do"u Anadolu Bölgesi olmasında volkanik arazilerin 
yaygınlı"ı etkindir. Çünkü özellikle metalik madenler 
volkanik kökenli madenlerdir. 

   Cevap: C 
 

   

41.  Verilen merkezlerin tamamı kıyı bölgeler olup orman 
endüstrisine ba"lı olarak geli!en ka"ıt fabrikalarının 
da"ılımı gösterilmi!tir. Seka #zmit’te, Çaycuma 
Zonguldak’ta, Aksu Giresun’da, Ta!ucu Mersin’de 
bulunan ka"ıt fabrikalarıdır. 

   Cevap: C 

42.  Kayın, kestane, gürgen, palamut, di!budak, ıhlamur, 
me!e, kızıla"aç geni! yapraklı a"açlardır. Ladin 
Do"u Karadeniz’de i"ne yapraklı bir a"aç türü olup, 
bulundu"u yörenin klimaks bitkisidir. 

   Cevap: E 

43.  Kuru tarım olarak bilinen nadas su azlı"ından kay-
naklı topra"ın bir yıl ekilip bir yıl bo! bırakılmasıdır. 
Sulama, gübreleme, nöbetle!e ekim, makineli tarım 
nadasa ayrılan arazi oranını azaltırken tarımda çalı-
!an nüfusun azalmasının nadasla alakası yoktur.

   Cevap: D 

44.  Alpin çayırlar yüksek da" çayırlarıdır kalıcı kar sınırı-
nın altında bulunur çı"la alakalı de"ildir. Do"uda yük-
sek kesimlerde yerle!melerin varlı"ı çı" olayından 
etkilenen yerle!meleri ifade eder. Çı" olayının daha 
fazla do"uda görülmesinin sebebi a!ırı kar ya"ı!ları 
ve karın yerde kalma süresinin fazla olması ile bera-
ber arazinin yüksek ve e"imli olmasıdır.

   Cevap: B 

45.  Türkiye’de iç ticaretin canlı olması bölgesel üretim 
farklılıkları, endüstrinin belli bölgelerde toplanması, 
insanların satın alma gücünün artması, ula!ımın 
geli!mesi, reklam; panayır; fuar; avm gibi etkinlikler-
dir. Dolayısıyla iç ticaretin canlı olması bölgelerin yüz 
ölçümü ile alakalı de"ildir.

   Cevap: C

46.  Ölüm karinesi ki!inin ölümüne kesin gözle bakılacak 
!ekilde kaybolması halinde mahallin en büyük mülki 
amiri tarafından alınan kararla ölmü! varsayılması-
dır. Bekleme süresi yoktur. Ölüm karinesi kararıyla 
birlikte varsa ki!inin evlili"i kendili"inden sona ere-
cektir.

  Cevap: D 

47. Ta!ınır e!yalar üzerinde do"rudan kazanım aslen 
kazanımdır. Ki!inin do"adan herhangi bir ta!ınırı 
sahiplenmesi aslen kazanıma örnektir.

    Cevap: C 

48. #darenin mali sorumlulu"u hukuk devleti ilkesinin 
sonucudur.

   Cevap: B 
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49. Milletvekilli"ini kaybetme halleri;

Kendili"inden

x  Ölüm

x  Yeniden seçilememe

x  Cumhurba!kanı seçilme

x  Kısıtlanma

x  Bakan veya Cumhurba!kanı yardımcısı seçilme

x  Gerekli !artları sa"lamadı"ının tespit edilmesi

x  Mahkeme kararıyla kesin hüküm giyme

TBMM Kararıyla

x  #stifa

x  Devamsızlık (1 ay içinde 5 birle!im özürsüz !ekilde)

x  Ba"da!mayan i!te ısrar etme.

    Cevap: A

50.  TBMM Ba!kanlık Divanı üyeleri

•  TBMM Ba!kanı

•  Ba!kan vekilleri

•  Katip üyeler

•  #dari amirler

    Cevap: E 

51.  TBMM anayasa de"i!ikli"i hakkında kanunu en az 
üye tam sayısının be!te üçünün oyuyla kabul eder 
ancak üye tam sayısının üçte ikisinin oyuyla kabul 
edilmi!se Cumhurba!kanı halk oylamasına gerek 
kalmaksızın onaylama yetkisine sahiptir.

   Cevap: B 

52.  Anayasa Mahkemesi denetimi dı!ı normlar

x  #nkılap kanunları

x  OHAL CB Kararnameleri

x  Milletlerarası antla!malar

x  Parlamento kararları

    Cevap: E 

53.  Memurluk ilkeleri

x  Kariyer

x  Liyakat

x  Sınıflandırma !eklindedir.

   Cevap: D

54.  Memurlu"a atanan ki!i mal beyanı verir. Son sayısı 0 
ve 5 ile biten yıllarda be! yılda bir bu durum tekrarla-
nır. Buna göre 2019’da atanan ve mal bildiriminde 
bulunan ki!i 2020 yılında tekrar bulunacaktır. Sonraki 
yıllarda be! yılda bir bildirimde bulunulur.

   Cevap: A 

55.  %iirlerinde Avni mahlasını kullanan Osmanlı padi!a-
hı II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet’tir.

   Cevap: C 

56.  Yapımı yakla!ık 2 yıl süren, 1871 yılında tamamla-
nan, 1872 yılında da ‘26’ baca numarası verilen dün-
yanın ilk arabalı vapuruna, kolaylık anlamına gelen, 
‘Suhulet’ adı verildi ve Suhulet dünya tarihine altında 
Türklerin imzası ile birlikte altın harflerle kazındı.

   Cevap: C 

57.  Abidin Dino Türk ressam, karikatürist, yazar, film 
yönetmenidir. Çok yönlü bir kültür adamı olan Abidin 
Dino, ça"da! Türk resminin öncülerindendir. Türk 
resim tarihinde D Grubu ve Yeniler Grubu adlarıyla 
anılan sanat topluluklarının öncülerinden oldu.

   Cevap: B

58.  Vilâyat-ı Sitte (Anlamı: Altı vilayet, Altı il), 13 Temmuz 
1878 tarihli Berlin Antla!ması’na göre Osmanlı 
Devleti’nin Erzurum, Van, Harput (bugünkü adıyla 
Elazı"), Diyarbekir, Sivas, Bitlis olmak üzere altı vila-
yetlerinin bir arada adı.

   Cevap: E

59.  Zonguldak’ın Ere"li #lçesi’nde 8 Kasım 1829’da ta! 
kömürünü bulan ilk ki!i oldu"una inanılan Uzun 
Mehmet’tir.

    Cevap: B

 

60. 1937 yılında, bir kan damarı enflamasyonu (vaskülit) 
hastalı"ı olan ve bugün kendi adıyla anılan Behçet 
hastalı"ını tarif eden ilk bilim insanı olmu!tur.

   Cevap: D
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1.  TDK’ye göre “(ya!ı) kemale ermek” deyimi  “olgun-
la!mak” anlamında kullanılmaktadır. Bunu en iyi 
açıklayan seçenek C seçene!idir.

    Cevap: C

2.  Parçada geçen altı çizili sözde olumsuz bir durumun 
etkilerinden kurtulma amaçlanmaktadır. A, B, C ve E 
seçeneklerinde de olumsuz durumdan kurtulma vur-
gulanmı"tır. Ancak D seçene!inde olumsuz durumu 
ya"ama iste!i vardır. Bu nedenle altı çizili söze ters 
dü"mü"tür. 

   Cevap: D

3.  Cümlede geçen “bu suyu da havadaki nemden 
alırlar” ifadesi kaktüslerin suyu topraktan kar"ılama-
dıklarına i"aret eder. Bunu en iyi açıklayan seçenek 
D seçene!idir. Di!er cümleler ba"ta verilen cümle-
den çıkarılacak ifadeler de!ildir.

   Cevap: D

4.  IV numaralı cümlede â"ık edebiyatı ürünlerine son 
yıllarda televizyonda daha çok yer verildi!inden bah-
setmektedir. Ancak D seçene!i, dinleyicilerin istekle-
rinden bahsetmektedir. Bu nedenle D seçene!i ile I 
numaralı cümle birbiriyle uyumlu de!ildir. 

  Cevap: D

5.  TDK’ye göre “Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adla-
rı büyük harfle ba"lar, belirli bir tarihi belirtmeyen ay 
ve gün adları küçük harfle ba"lar.” Bu nedenle V 
numaralı sözün do!ru yazımı “mayısta” "eklinde 
olmalıdır.

   Cevap: E

6.  TDK’ye göre metin içinde -ınca/-ince anlamıyla 
zarf-fiil görevinde kullanılan mı/mi ekinden sonra vir-
gül konmaz. Bu nedenle III numaralı cümledeki virgül 
yanlı" kullanılmı"tır. 

   Cevap: C

7.  Parçada geçen “bu balinalar” i"aret sıfatı, “çok 
enerji” belgisiz sıfat, “iki yüz ton a"ırlı"ında” sayı 
sıfatı “mavi balina” niteleme sıfatıdır. Parçada soru 
sıfatı yoktur. 

   Cevap: E

8.  yurt/d= ünsüz yumu"aması (t sesi d olarak yumu"amı")
 etmek-de= ünsüz benze"mesi (k sesi d sesini t ola-

rak benze"tirmi")
 de!en a!acın= ulama (n ile a birbiri ile ulanmı")
 içeri-de= ünlü dü"mesi (i sesi dü"mü")
 Cümlede ünlü daralması yoktur. 
   Cevap: A

9.  Çatı fiillerde aranan bir özelliktir. Yani fiil çatısı yalnız-
ca fiil cümlelerinde bulunur. II, III, IV ve V numaralı 
cümlelerin yüklemi çekimli fiildir. Çatı özelli!i aranır 
ancak I numaralı cümlede “kardelendir” sözcü!ü 
ek fiil alarak yüklem olmu" bir isimdir. Çatı özelli!i 
aranmaz.

  Cevap: A

10.  I numaralı cümlede “önemse-y-i!” isim-fiil

 II numaralı cümlede “ya"a-ma” isim-fiil

 III numaralı cümlede “ol-duk” sıfat-fiil

 IV numaralı cümlede “çalı"-ma” isim-fiil

 V numaralı cümlede “git-mek” isim-fiil

 Buna göre III numaralı cümlede sıfat-fiil kullanılmı", 
di!er cümlelerde isim-fiil kullanılmı"tır.

   Cevap: C

11.  I numaralı cümlenin yüklemi “olmadım”dır. Yani 
yüklem isim de!il fiildir. Bu nedenler yanlı açıklanan I 
numaralı cümledir. Di!er seçenekler do!rudur.

   Cevap: A

12.  Parçanın genelinde antibakteriyel ürünlerin hayatımı-
zın her alanında yer aldı!ı ancak bilinçli tüketimin 
henüz oturmadı!ı üzerinde durulmu"tur. V numaralı 
cümlede ise antibakteriyel ürünlerin çocuklara alerji 
riski do!urmasına geçildi!i için ana konunun dı"ına 
çıkılmı" ve akı" bozulmu"tur. 

    Cevap: E

13.  Birinci ki"i a!zıyla anlatımlarda yazar, kendi ba"ın-
dan geçen veya içinde bulundu!u bir olayı anlatır. Bu 
tür anlatımlarda ço!u zaman birinci tekil "ahıs (ben) 
veya birinci ço!ul "ahıs (biz) ekleri kullanır. Ancak bu 
parçada yazar, genellikle duydu!u veya gördü!ü 
"eyleri anlatıyor. Bu tür anlatımlara üçüncü ki"ili 
anlatım denir ve bu parçada da üçüncü ki"ili anlatım 
kullanılmı"tır. 

   Cevap: E

14.  I numaralı cümlede bir karakutudan bahsediliyor ve 
III numaralı cümlede de “bu kutunun” diyerek bu 
kutuya i"aret ediliyor. Demek ki I’den sonra III numa-
ralı cümle gelmelidir. Bunun için de II ve III yer de!i"-
tirmelidir.

   Cevap: B

15.  Tüm bo"lukları aynı anda dolduran bir seçene!e ihti-
yacımız var. Bütün "ıkları yerine koydu!umuzda D 
seçene!inin üç bo"lu!u da en iyi "ekilde anlamsal ve 
yapısal olarak tamamladı!ını görmekteyiz. 

  Cevap: D
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16.  Parçanın ilk üç cümlesinde genç yazarların beklenti-
lerinden bahsedilirken IV numaralı cümleden itibaren 
söz konusu yazarın özelliklerine ve davranı"larına 
geçilmi"tir. Bu nedenle IV’ten itibaren yeni parçaya 
geçebiliriz. 

   Cevap: D

17.  Parçada ekonomik sıkıntıların pek çok sorunun 
nedeni oldu!u belirtilmi"tir. Bunu da C seçene!inde 
görmekteyiz.

  Cevap: C

18.  III numaralı cümlede “korku” söz konusu de!ildir. 
Sadece istenmeyen bir durum vardır. Ancak I ve II 
numaralı cümlelerde ya"amı tehdit eden durumlar 
vardır. 

  Cevap: C 

19.  Toplumlar insanlardan meydana gelir. #nsanlar da 
kadın ve erkek olmak üzere iki cinsten olu"ur. 

Do!an her birey cinsiyetinin dı"ında toplumsal bir 
cinsiyete sahip olur. Kültürle birlikte toplumsal cinsi-

yet rollerini 
    D
 örenir. Bir di!er ifadeyle her toplumda kadın ve erke
    A
 !e farklı roller yüklenmektedir. Buna göre cinsel kim-

likler, cinsiyet rolleri toplumsal ve kültürel olarak yük-
             C
 lenir. Sözgelimi Türk toplumunda bir erkek çocuk a!la-

dı!ında “Sus, erkekler alamaz, ayıp” denirken, kız 
çocu!u a!ladı!ı zaman “A!la a!la açılırsın” denilir.

                 E
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 
  Cevap: B

20.  Macaristan eskiden de Avrupa’nın kav"ak noktala-
          C
 rından biriydi. Bu nedenle birçok kez istila edildi, 

çe"itli saldırılara u!radı ve sınırları yüzyıllar içinde
                  D
 bazen geni"ledi, bazen de daraldı. Slavlar, Almanlar 

ve Rumenlerle çevrili olan Macarlar, sürekli ili"kiler 
sonunda fiziksel ve kültürel bakımdan geni" çaplı bir 
de!i"im geçirdiler. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlıların, 

             E
 ardından güçlü bir Almanla"tırma politikası izleyen 

Avusturya Habsburglarının egemenli!i altında kaldı-
lar. Bununla birlikte Macar ulusal bilinci sönmedi. 
Macaristan 1867’de özerkli!ini, 1918’de de ba!ım-
sızlı!ını kazandı.

                  B
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 
   Cevap: A

21.  Kendine özgü söyleyi" biçimi ve "a"ırtıcı bulu"larıyla, 
             B                 A  
 zengin birikimi ile, duyarlı, çarpıcı, yo!un, diri imgele-
          D   E 

riyle ikinci yeni "iirinin en ba"arılı örneklerini vermi"tir.
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir.
   Cevap: C

22.  Parçada geçen “…kendi yaratma gücüne inanma-
sına borçludur.” ifadesi sorunun do!ru cevabını 
vermektedir.

   Cevap: E

23.  Parçada geçen “…gerçekçi yapıtların nesnel 
biçimlerinden de koparak, öznel anlatım özgürlü-
"ünü kendisine bayrak edinmi!…” ifadesi soru-
nun do!ru cevabını vermektedir. Bunu da en iyi açık-
layan C seçene!idir. 

   Cevap: C

24.  Parçada sava" yıllarındaki besin tüketiminin di" sa!-
lı!ını nasıl etkiledi!i ve sonrasındaki beslenmenin 
di" sa!lı!ına olumsuz etkisi anlatılmı"tır. Bunu en iyi 
özetleyen seçenek B seçene!idir.

  Cevap: B

25.  Parçanın genelinde açıklayıcı bir anlatım kullanılmı"-
tır A seçene!i do!rudur.

 Parçada geçen “bu saçma iddiaları” ifadesi B 
seçene!ini do!rular.

 Parçada geçen “Freud’un libido teorisinin bir deva-
mı niteli"indeydi” ifadesi D seçene!ini do!rular.

 Parçada “enerji” gibi soyut “metal” gibi somut özel-
likler kullanılmı"tır. 

  Cevap: C

26.  Parçada geçen “kansere neden olan virüsleri 
öldürmek ve bitki yeti!tirmek üzere” ifadesi E 
seçene!indeki sorunun cevabını vermektedir. Di!er 
soruların cevabı parçada yoktur.

  Cevap: E

 27 - 30. soruların çözümü:
 Bu soru bir tablo sorusudur ve soruda haftanın gün-

leri ve ki"iler olmak üzere iki grup vardır.

 Ki!iler  Haftanın günleri     
 Efe Pazartesi
 Deniz  Salı
 Sami Çar"amba
 Tunç Per"embe
 #dil  Cuma
 Aylin Cumartesi
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 Bir soruda zaman kavramı varsa önceliklidir. Bu 
nedenle bu soruda açılması gereken haftanın günle-
ridir.  

 

Haftanın
günleri

 Pts. Salı Çar. Per. Cu. Cts.

Ki!iler

 Tablomuz hazır "imdi verilen bilgilere geçebiliriz.
 • Tunç cuma günü temizlik yapmaktadır.
  

 

Haftanın
günleri

 Pts. Salı Çar. Per. Cu. Cts.

Ki!iler T

•  Efe’nin temizlik yaptı!ı gün, Sami’nin temizlik yap-
tı!ı günden bir gün sonradır. (Hangi günler oldu-
!unu bilmedi!imiz için sadece not alırız.)

    
Sami Efe

•  #dil’in temizlik yaptı!ı gün, Deniz’in temizlik yaptı-
!ı günden bir gün öncedir. (Hangi günler oldu!unu 
bilmedi!imiz için sadece not alırız.)

 
    

#dil Deniz

 Verilen bütün bilgiler kullanılmı"tır. $imdi bu bilgileri 
tablo üzerinde birle"tirelim.

 I. ihtimal:

 

Haftanın
günleri

 Pts. Salı Çar. Per. Cu. Cts.

Ki!iler S E # D T A

 II. ihtimal:

 

Haftanın
günleri

 Pts. Salı Çar. Per. Cu. Cts.

Ki!iler # D S E T A

 Son kalan Aylin cumartesiye kalır.

27. Aylin, her iki ihtimalde de cumartesi günü temizlik 
yapmı"tır.

  Cevap: A

28.  I. ihtimalde Deniz, II. ihtimalde ise Efe’nin per"embe 
günü temizlik yaptı!ını görüyoruz. 

    Cevap: B

29.  Her iki ihtimalde de Aylin, Deniz’den sora temizlik 
yapmı"tır. 

  Cevap: E

30.  Sami, pazartesi günü temizlik yapmı"sa yalnızca I. 
ihtimale göre soruyu çözmeliyiz.

 

Haftanın
günleri

 Pts. Salı Çar. Per. Cu. Cts.

Ki!iler S E # D T A

 Buna göre Efe’den hemen sonra temizlik yapan ki"i 
Deniz’dir. 

  Cevap: D

31. > 3

4  
. e 5

15 – 
3

15
oH : 2

5  + 1

 3

4  . 
2

15 . 
5

2  + 1 = 
1

4  + 1
1

                            = 
5

4  

 Not : #"lem önceli!ini bilelim

             Cevap: C

32. 
 8x

8  = 
63x

62  � 
23x

8  = 
23x . 33x

36   

 33x = 
36

8  � 27x = 
9

2  

             Cevap: D

33. ��5 + �2���6 = �3 + �2

  2+3    2.3

  ��5 + �2���6 = �3 – �2    
           

  2+3    2.3 

  � 
1

�3 + �2  + 
1

�3 – �2  = �3 – �2 + �3 + �2
1  = 2�3

           
           (�3 – �2)      (�3 + �2)

                             
Cevap: A
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34. 
 8! + 8! . 9

(5!) . 5!  = 
8!(1 + 9)

5! . 5!  = 
8 . 7 . 6 . 5! . 10

5! . 5!  

                              = 
8 . 7 . 6 . 10

2 . 120  

            = 28

         Cevap: B

35. AB . CB = 111 . D

  AB . CB = 3 . 37 . D

  B = 7 olmalı D ile 3 çarpımının son rakamıda 7 olmalı

  D = 9

  AB . CB = 27 . 37 ��A = 2

     C = 3

     B = 7

     D = 9

  2 + 7 + 3 + 9 = 21   
             
 Cevap: E

36. |x – y| – |x| + |2y| 

|x – 2y| – |y| + x
 = 

y – x – (– x) + 2y 

2y – x – y + x  
– – +

– +

 = 
3y

y  = 3

               Cevap: E

37. a = 
4x + 5y 

x   ��a = 4 + 5 . 
y 

x  

 
x 

x  < 
y 

x  < 
0 

x   ���1 > 
y 

x
 > 0  olur.

 5 / 0 < 
y 

x  < 1 ��0 < 5 . 
y 

x  < 5   4 ekleyelim 

 ise 4 < 
5 . y 

x  + 4 < 9  ���4 < a < 9 

       \
         a 

 a = ^5, 6, 7, 8`

          Cevap: B

38. 2x . 
182 

18x  = 12

 
2x . 22 . 92

2x . 9x  = 4 . 3 � 34 = 31 . 32x

     � 2x + 1 = 4    2x = 3    x = 
3 

2
            Cevap: C

39. �e ��x + �3 
�x – �3

o
2

  = (�x + 3)2

 = 
��x + �3 
�x – �3  = (�x + 3)2 � 1 = (�x – 3) . (�x + 3)

                                � x – 9 = 1

            
      x = 10

  

         Cevap: A

40. Birim eleman 3’ dür.

  (Sıralı eleman nerdeyse orda) 
2020

0 �

5
  21 = 2             
  22 = 2 ��2 = 1                                           22020 = 3           

  23 = 2 ��1 = 5  

  24 = 2 ��5 = 4

  25 = 2 ��4 = 3 o�Birim eleman  
 Cevap: C

41. 1 + 2 + .............. + n = 
n . (n + 1) 

2   

  ��120 = 
n . (n + 1) 

2        n = 15  

          120 üçgenseldir.  
                                      Cevap: D

42. f(1) = 2

  (fof)(1) = 2 + 1 = 3

  f(3) = 4 o�3 tane fonk

  f(4) = 5 o�4 tane fonk

  f(5) = 6 o 5 tane fonk  
   
 Cevap: D
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43.  Büyük = x         x + y = 73

   Küçük = y              p 

  x

– 3

y

4

 x = 4y + 3   �   5y + 3 = 73  

                                                  y = 14

� � � x = 4 . 14 + 3 = 59

                59 – 14 = 45   
           Cevap: B

44.     D                  Y                            

  20 – 2x           2x        yarısı do!ru    

  20 – x              x

 200 – 10x - 2x = 164

                    36 = 12x

                       x = 3            D = 20 – 6 = 14  
               

            Cevap: C

45.                1. ki"i                2. ki"i                          

  Ya"ları          25                      25       olsun

  Bulu"ma        x                        x   
                         +                      +                                          –––––––            –––––––     
                    25 + x                25 + x

  
x + 25 + x + 25 + 4 + 6

4  = 21

                             2x + 60 = 84

                                     2x = 24

                                       x = 12 yıl sonra

                    Cevap: A

46. 2000m = 2 km  mesafe = 2000 . 
1 

4
  = 500

  1. bulu"ma      2. bulu"ma   3. bulu"ma   4. bulu"ma 
500

60+40 = 5 dk      20 dk                 20 dk         20 dk 
             

     90°                    360°         � Toplam 65

               Cevap: E

47. 12 soru 5 do!ru

  x soruda x do!ru olmalı

                     (en az için)

  
x + 5

x + 12  t�
80

100  = 
4

5  

  5x + 25 t�4x + 48

            x t�23

            x = 23 23 + 12 = 35

              Cevap: B

48. 222222 o�1 durum

  3333 o�1 durum

  22233 o�
5!

3! . 2!  = 10 durum

 

  Toplam 12 farklı durum  
            Cevap: B

49. x dakika konu"ulsun

             1.                         2.                             

  (x – 300) . 30 kr          25 . x      öder 

  30 TL = 3000 kr

  � 3000 + 30(x – 300) = 25x

                   30x – 3000 = 25x

   5x = 3000

     x = 600 dakika              
Cevap: D

50.    Negatif                 Pozitif 

      4 tane  4 tane                   

          4                          0       3 seçim olabilir          2                          2

          0                          4 

  f��4
  4

pf��4
  0

p  + f��4
  2

pf��4
  2

p + f��4
  0

pf��4
  4

p
  1 + 36 + 1 = 38

          Cevap: E
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51.                 A                  B                   P(A)                            

                 x ki"i             y ki"i                
x

x + y    

  5 ki"i       x + 5            y – 5                 
x + 5

x + y  
  geçti

  � 
x + 5

x + y  – 
x 

x + y  = 
5 

27   

               
5 

x + y
=

5 

27  ��x  +  y  =  27  
             

             Cevap: C

52. 8 + 16 + 26 = 50 maliyet  
10 + 15 + 30 = 55 satı"

  kar 5 � 
5

50  . 100 = % 10 kar var.  
Not : 1 tane ile 50 tane kar yüzdesi aynıdır.

   
 

          Cevap: A

53. 8 + 16 + 26 = 50 maliyet o 1 tanede kar 5 TL  
10 + 15 + 30 = 55 satı" o  20 tanede 100 TL

          Cevap: E

54. 
1 2 x y z

  �1 . x  = 2 �2  .  y = 4            �x  . z = y

         x = 4      2y = 16            4 . z = 82

               y = 8                  z = 16  
    

 

                                   Cevap: E

55. 
  

3 x a y 48

  �3 . a = x          y

x  = 
�48 �.� �a

���3 . �a  = �16 = 4
  ��48 .� a = y  

�
        

          Cevap: B

56. 
  

1 2 8 164
                             Cevap: A

57. 
  

Dx

O
10

10

A

C

2

8

B

 

                      x = 6 birim

              
    

           Cevap: C

58. 
  

A B

K

x
x

L

C

DE

F

30
°

120°

2x + 30 = 180

                               2x = 150

                                 x = 75°

    
        
             Cevap: E

59. 
  

O

B

A
4

4

C

D

2y + 2x – 8 = 0

                        x = 0      y = 4

         y = 0 
x = 4

                      A(A�OB) = 
4 . 4

2  = 8

          Çeyrek çember = 
Sr2

4
 = 4S

           � Taralı alan = 4S�– 8

            Cevap: B

60. O3

22

2 2

2
60°60°

60°

2 O1O2

Üçgen alan = 
a2�3

4  = 4�3

 60°+60°+60 ° = 180° o yarım 

daire alanı

  
180
360  . Sr2 = 2S

  Taralı alan = 4�3 – 2S 
                     Cevap: A
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1.  #til Bulgarları günümüz Kırım topraklarına ta"ındıktan 
sonra #slamiyet’i kabul etmi"lerdir. #slamiyet’i Almı" 
Han döneminde kabul etmi"lerdir. Tarihte #slamiyet’i 
kabul eden ilk Türk devletidir.

  Cevap: D 

2.  B,C,D, E seçenekleri do!rudur. A seçene!i yanlı"tır. 
#stanbul’u ku"atan ilk Türk devleti Avarlar’dır. Avarlar 
önce yalnız sonra da Sasani Devleti ile i"birli!i yapa-
rak ku"atmı" ancak ba"arılı olamamı"tır. #kinci ku"a-
tan ise Tuna Bulgarlarıdır. 

   Cevap: A 

3.  Büyük Selçuklular Dandanakan Sava"ını Gazne 
Devletiyle yapmı"tır. Dolayısıyla ba"ka Türk  devlet-
leriyle de sava"mı"tır. 

 Malazgirt Sava"ını Bizans ile yapmı"lardır. Dolayısıyla 
Bizans ile mücadele içindedir.

 Yıkılmasında Karahıtaylarla yaptı!ı Katvan Sava"ının 
ve içerdeki O!uz isyanının etkisi vardır. Dolayısıyla  
yıkılmasında hem iç hem de dı" unsur etkilidir.

Cevap: E 

4.  #ranlıların ataları olan Perd Devleti "ah, padi"ah, 
Keykubat, Keykavus unvanlarını kullanırdı. O yüz-
den #ran kültüründen etkilenmi"lerdir.

  Cevap: C 

5.  #bni Sina; Tıpçıdır. “Muallimi Salis” olarak bilinir. Eseri 
“El Kanun fit Tıp” tır.

 Farabi; “Muallimi Sani” olarak bilinir. Notaları bulan 
ki"i olarak bilinir. Eseri “Medinetül Fazıla” dır.

 Gazali; Sufili!in kurucusudur. Nizamiye Medreselerinde 
hocalık yaptı. Eseri “Ihyaül Ulumiddin” dir.

 Ömer Hayyam; Rubaileri ile me"hurdur. #lk bilinen sava" 
kar"ıtı eylemcidir. Matematik ve astronomi ile u!ra"tı. 
Binom açılımını buldu. Eseri “Cebr vel Mukabele” dir.

 Nizamülmülk; Vezirdir. Eseri “Siyasetname” dir.
    Cevap: B 

6.  Senedi #ttifak valilerle imzalanan ve hükümdarın yet-
kilerini kısıtlayan, do!rudan ekonomik sonucu olma-
yan bir belgedir.

 Ancak Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen geli"-
meler a"a!ıya verilmi"tir; 

 Co!rafi Ke"ifler
 #pek ve Baharat yolunun önemini kaybetmesi
 Kapitülasyonlar
 Sanayi Devrimi
 Uzun ve ba"arısız geçen sava"lar
 Baltalimanı Antla"ması
 Duyunu Umumiye #daresi 
   Cevap: A

7.  Osmanlı Devletinde padi"ahın yetkileri kanun ile ilk 
kez kısıtlanması Tanzimat Fermanıyla olmu"tur. Bu 
olay da 19.yüzyıldadır. Di!er geli"meler 17. Yüzyıldadır.

   Cevap: E

8.  Nizamiye Mahkemelerinin kurulması Abdülaziz 
döneminde

 Nizam-ı Cedid ordusunun kurulması III. Selim döne-
minde

 Avrupa’da elçiliklerin açılması Lale Devrinde

 Batı klasiklerinin tercüme edilmesi Lale Devrinde

 Mızakıyı Hümayunun kurulması II. Mahmut döne-
minde olmu"tur.

   Cevap: B

9. #lk özel matbaayı #brahim Mütteferika ve Esat Efendi 
Lale Devrinde açmı"tır. Bu matbaada ilk basılan eser 
Vani Mehmet Efendi’ye ait Vankulu Lügatı’dır. Bu 
matbaada dini eserlerin basılması yasaktı. Çünkü 
dini eserleri hattatlar el ile yazıyor ve ekmek parala-
rını çıkarıyordu. Onların ekme!i ile oynanmaması 
için $eyhülislam Abdullah Efendi böyle bir fetva 
çıkarmı"tı.

 Cevap: A

10. Genç Osman, yeniçerilerin ve "eyhülislamların 
hükümdar otoritesini sarstı!ını dü"ündü!ü için bu 
makamları ya kaldırmak ya da yetkilerini ellerinden 
almak için u!ra"tı.

   Cevap: E

11.  I. Abdülhamit, bu problemi çözebilmek için ulufe alım 
satımını yasaklamı"tır. Yeniçeriler tefecilerin eline 
dü"mü"tü. Böylece yeniçeriler tefecilerden kurtarıl-
mı"tır.

  Cevap: B

12.  Osmanlı Devleti I. Dünya Sava"ında;

 Kafkas Cephesinde; Ruslarla

 Çanakkale Cephesinde; #ngiliz ve Fransızlarla

 Kanal Cephesinde; #ngilizlerle

 Irak Cephesinde; #ngilizlerle

 Suriye – Filistin Cephesinde; #ngilizlerle

 Hicaz Cephesinde; #ngilizlerle

 Yemen Cephesinde; #ngilizlerle

   Cevap: D
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13.  Amiral Bristol Raporu
 Amerikalı olan Bristol ba"kanlı!ında #ngiliz, Fransız 

ve #talyan bir heyet durumu yerinde görmek için Ege 
bölgesine gönderilmi"tir.

 Not: Bu rapor Yunanların Paris Konferansına sahte 
rapor sunduklarını ortaya koymu", bunun üzerine 
ABD, Monreo Doktrinine göre kıtasına çekilip Avrupa 
siyasetinden uzak durmaya karar vermi"tir.

 Not: Bu rapor Türklerin Kurtulu" Sava"ında haklı 
oldu!unu gösteren ilk uluslararası belgedir.

 General Harbourd Raporu
 ABD’li general Harbourd önderli!inde bir heyet Do!u 

bölgelerine gönderilmi"tir. Bu heyet;
 Ermeniler hakkındaki iddialar asılsızdır.
 Anadolu harekatını ba"latanların bu konuda kararlı 

oldu!unu.
 Anadolu’nun kaynak olarak zayıf oldu!u olası bir 

ABD mandası durumunda bu durumun ABD için a!ır 
bir yük olaca!ını belirtmi"tir.

 Hrisantos Raporu
 Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Pontus Rum Devleti 

kurmak amacıyla 2 Mayıs 1919’da Paris Barı" 
Konferansı’na sundu!u rapor.

 Dr Esat I!ık Raporu
 Milli Kongre cemiyeti kurucularından olan Esat I"ık, 

do!uda Ermenilerin haksız oldu!unu belgeleyen bir 
rapor hazırlamı"tır.

  Cevap: A 

14.  Erzurum Kongresi kararları Albayrak gazetesinden, 
Sivas Kongresi kararları ise #radei Milliye gazetesin-
den yayınlanmı"tır.

   Cevap: A

15.   Bir meclis "eriat i"lerini yönetiyorsa Laik de!ildir. 
 II ve III öncüldeki veriler ise otoriter bir meclis oldu-

!unu gösterir.
    Cevap: A

16. TBMM, #tilaf devletlerinden yardım istemi" olamaz 
çünkü ayaklanmaların ço!unu #tilaf Devletleri destek-
liyordu.

 Ayaklanmaların Sonuçları
•   TBMM ayaklanmalarla u!ra"ırken dü"man, içlere 

kadar ilerledi ve Kurtulu" Sava"ının ömrü uzadı.
•   Bo"u bo"una insan ve silah telef oldu.
• Ayaklanmaların bastırılabilmesi için Hıyaneti 

Vataniye Kanunu çıkarıldı.
•   #stiklal Mahkemeleri kuruldu ve isyancılar burada 

yargılandı.
•   #syancılar için önce Nasihat Heyetleri kurulup gön-

derilmi"tir.

•   #syanları bastırabilmek için Çerkez Ethem komu-
tasında Merkez Ordusu kurulmu"tur.

•   #syanları bastırabilmek için Seyyar Jandarma 
Birlikleri kurulmu"tur.

    Cevap: B

17.  Rusya, kendisine daha önce verilen kapitülasyonlar-
dan vazgeçecek maddesi daha önce Çarlık Rusya’sı 
ile Osmanlı arasında imzalanan Küçükkaynarca 
Antla"masını Sovyet Rusya’nın yok saydı!ını göste-
rir. Çünkü Küçükkaynarca’ya göre Osmanlı, Rusya’ya 
kapitülasyon verecekti.

  Cevap: C

18.  Sakarya Muharebesi; Subaylar Sava"ı
 Çanakkale Muharebesi; Yedek Subaylar Sava"ı
 Ba"komutanlık Muharebesi; Dumlupınar, Rum Sındı!ı 

gibi isimlerle anılır.
   Cevap: A

19.  Lozan Görü"melerine;
•   #ngiltere, Fransa, Romanya, Japonya, Yunanistan, 

#talya, Yugoslavya, gibi devletler katıldı.
•   ABD, gözlemci olarak katıldı.
•   Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise sadece bo!azlar 

konusunda katıldı.
•   Belçika ve Portekiz sadece ticaret antla"masına 

katılmı"tır.
•   Mustafa Kemal, Lozan yerine #zmir ilinde bu 

görü"melerin yapılmasını teklif etti. Ancak kabul 
edilmedi.

•   Türk heyeti adına Rauf Orbay görü"melere katıl-
mak istedi ancak Mustafa Kemal kabul etmedi.

•   Dı" #"leri Bakanı Yusuf Kemal Tengir"ek görevin-
den istifa ettirildi ve yerine #smet Pa"a geçti. #smet 
Pa"a ba"kanlı!ında Dr Rıza Nur ve Hasan Saka 
Türk heyeti adına katıldı.

•   Lozan’da basın danı"manı olarak Yahya Kemal 
Beyatlı ve Ru"en E"ref Ünaydın katıldı.

•   Lozan’da tercümanlı!ı Robert Koleji Müdürü 
Hüseyin Pekta" yer aldı.

   Cevap: D

20.  Kazım Karabekir, Ali Fuat Pa"a, Rauf Orbay gibi ki"i-
ler asker kökenlidir.

 Serbest piyasa ekonomisini savunması ekonomide 
liberalizmi savunduklarını gösterir.

 Tek dereceli seçim sistemini savunması, o dönem 
uygulamada olan çift dereceli seçim sistemine kar"ı 
olduklarını gösterir.

   Cevap: E
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21.  Laiklikle ba!lantılı yenilikler;
 Saltanatın Kaldırılması
 Halifeli!in Kaldırılması
 Tevhidi Tedrisat Kanunu
 $eriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılarak yerine 

Diyanet #"leri Ba"kanlı!ının kurulması
 Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması
 Kılık-Kıyafet Kanunu ($apka Kanunu)
 Medeni Kanun
 1928’de anayasadan “devletin dini #slam’dır” madde-

sinin çıkarılması
 A!ırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin de!i"mesi halkçı-

lıkla ilgilidir. Aynı zamanda Avrupa ile ticari ili"kileri 
geli"tirmeye yöneliktir.

   Cevap: D

22.  Medeni Kanunla a"a!ıdaki düzenlemeler yapılmı"tır.
•   Mirasta, evlenmede, bo"anmada, mahkemelerde-

ki "ahitliklerde kadın – erkek e"itli!i getirildi.
•   Azınlık mahkemeleri kaldırıldı.
•   Patrikhanenin din dı"ı yetkileri kaldırıldı.
•   Herkese kendi dinini seçme özgürlü!ü verildi.
•   Tek e"le evlilik ve resmi nikah zorunlulu!u getiril-

di.
•   Kadınlara istedi!i mesle!i seçme hakkı verildi.

 Not: Bu kanunla kadın-erkek e"itli!i büyük bir oran-
da sa!lanmı" ancak sadece siyasal konularda 
(seçme ve seçilme) bu e"itlik sa!lanamamı"tır.

    Cevap: E

23.  Türkiye MC’ye 1932’de üye olmu"tur. Bunda 
1926’daki Musul ve 1930’daki Nüfus Mübadelesi 
sorunların çözümünde haksızlı!a u!ramasına ra!-
men iyi niyetli tutumunun etkisi vardır.

 Ancak 1934’teki Balkan Antantı, 1932’deki MC’ye 
üyelikten 2 yıl sonra oldu. 2 yıl sonraki olay 2 yıl 
önceki olaya etki edemez.

   Cevap: D

24.  Atatürk Döneminde halkçılık ilkesi ile ilgili birçok 
yenilik yapılmı"tır. Bunlar;

 Cumhuriyetin #lanı
 Kılık Kıyafet Kanunun kabulü
 Yeni Türk Harflerinin Kabulü
 Millet Mekteplerinin açılması
 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasal 

alanda kadın – erkek e"itli!inin sa!lanması
 Hukuk birli!inin sa!lanmasıyla herkesin kanunlar 

kar"ısında e"it olmasının sa!lanması

 Azınlıkların Türk vatanda"ı kabul edilerek ayrıcalıkları-
nın sona erdirilmesi ve toplumda e"itli!in sa!lanması

 Medeni Kanunun kabul edilmesiyle sosyal ve ekono-
mik alanlarda kadın – erkek e"itli!inin sa!lanması 9. 
A"ar vergisinin kaldırılması

 Sosyal devlet niteli!inin benimsenmesi
 Soyadı Kanunu‘nun çıkarılması
 A!a, hacı, hoca, hafız, molla ve bey gibi ayrıcalık 

belirten eski unvanların kaldırılması
 Okuma – yazma seferberli!inin ba"latılması
   Cevap: C

25.  II. Dünya Sava"ı Esnasında Türkiye (1939 -1945)
•   Almanya ile Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzala-

nır. Bu pakta göre Türkiye Almanya’ya 90 bin krom 
madeni satacak. Almanya ise Türkiye’ye silah ve 
araç verecekti.

•   1941’de Almanlardan kaçan Yahudiler, Filistin’e 
gitmek üzere yola çıktı. Bu gemi Romanya’dan 
yola çıktı ve #stanbul’a geldi. Gemi $ile açıkların-
dayken Ruslar tarafından vuruldu. 768 insan 
hayatını kaybetti. Bu olayda sadece 1 ki"i sa! kur-
tuldu. O da David Stoliar’dır. Bu olaya Struma 
Faciası denir.

•   Ekmek karineyle verilmeye ba"lar. Ayrıca zeytin 
ve "eker de karineyle verilmeye ba"lar.

•   Sava" zenginleri için “Varlık Vergisi” ve “Toprak 
Mahsulleri Vergisi” konur. Varlık Vergisini toplama 
görevi #stanbul Defterdarı Faik Ökte’ye verilmi"tir.

•   Edebiyatta Garip akımı ortaya çıkmı"tır.
•   Adana Görü"meleri (Yenice Görü"meleri), Eden – 

Menemencio!lu Görü"meleri ve Kahire Görü"-
melerinde müttefik devletler Türkiye’ye kendi yanla-
rında sava"a girmesi için baskılar yapar.

•   Türkiye’de Irkçı – Turancı Davası görülür. Ahmet 
Zeki Velidi Togan, Nihal Atsız, Alparslan Türke", 
Reha O!uz Türkkan, Cihat Sava" Fer, Nurullah 
Barıman, Nejdet Sançar, Cebbar $enel, Cemal 
O!uz Öcal, Fethi Teveto!lu gibi ki"iler cezalar alır.Sol 
yayın yapan “Tan” ve “Vatan” gazeteleri kapatıldı.

•   Yapı Kredi Bankası kuruldu.
•   Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Çıkarılır. Bu kanun-

la a!alardan alınan topraklar köylüye verilir. 
•   Bu kanuna muhalefet eden Adnan Menderes, 

Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü gibi ki"i-
lerdir. Bunlar sonradan CHP’den istifa edip 
Demokrat Partiyi kuracaklardır.

•   Birle"mi" Milletler Te"kilatına üye olunur.
•   Milli Kalkınma Partisi kurulmu"tur. (Kurucusu Nuri 

Demira!)
    Cevap: E
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26. Anadolu Üniversitesi 1982’de kurulmu"tur. Di!erleri 
ise Menderes Döneminde kurulacaktır.

 Unutmayalım Atatürk döneminde;

 #stanbul Üniversitesi

 #nönü Döneminde;

 Ankara Üniversitesi

 #TÜ

 Menderes döneminde;

 Erzurum Atatürk Üniversitesi

 ODTÜ

 Ege Üniversitesi

 Karadeniz Teknik Üniversitesi

 kurulmu"tur.

   Cevap: B

27.  Yugoslavya’nın da!ılmasıyla;

 Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya, 
Slovenya, Karada! ve Kosova kurulmu"tur.

 Slovakya ise Çekoslovakya’nın da!ılmasıyla kurula-
caktır.

   Cevap: A

28.  Türkiye’de da!ların genellikle do!u batı yönlü uzan-
ması Akdeniz ve Karadeniz’de denizelli!in iç kesim-
lere girmesine engel olmaktadır. Buna ba!lı olarak 
kıyılar daha nemli oldu!u için bitki örtüsü daha gür, 
tarım ürünü çe"itlili!i daha fazla, ya!ı" miktarı daha 
fazla, sıcaklık farkı daha azdır. D "ıkkında verilen iç 
bölgelerde sıcaklık farkının az olması ifadesi yanlı"-
tır çünkü iç bölgeler karasal oldu!u için sıcaklık farkı 
ve fiziksel çözülme daha fazladır.  

   Cevap: D

29.  Verilen II, III, IV, V numaralı merkezlerle ilgili verilen 
ifadeler do!ru iken I numaralı merkezdeki da! Batı 
Karadeniz’deki Küre Da!ları olup bu da! bir kıvrım 
da!ıdır.

  Cevap: E

30.  Tarih fark etmeksizin Konya’dan Rize’ye gidildikçe 
yer çekimi azalır, çizgisel hız azalır ve güne" ı"ınları-
nın geli" açısı daralır. 21 Aralık Türkiye’de en uzun 
gecedir, kuzeye do!ru gidildikçe gece süresi uzar. 
Konya’dan Rize’ye hareket eden biri bu tarihte gece-
lerin uzadı!ını gözlemler, gece-gündüz süre farkının 
ise arttı!ını gözlemler.

   Cevap: D

31.  Filyos Nehri bizden do!up bizden Karadeniz’e dökül-
dü!ü için sorun olu"turmaz. Seyhan Nehri bizden 
do!up bizden Akdeniz’e döküldü!ü için sorun olu"-
turmaz. Birden fazla ülkenin sınırlarından geçen 
akarsular ülkeler arası sorun te"kil edebilir. Çoruh 
Gürcistan-Türkiye arasında, Meriç Yunanistan- 
Türkiye arasında, Asi Suriye- Türkiye arasında sorun 
ya"anmasına neden olabilecek akarsulardır.

   Cevap: B

32.  A, B, C, D "ıklarında verilen ifadeler do!ru iken E "ık-
kında verilen endemik türlerin fazla oldu!u bölge 
Karadeniz’dir ifadesi yanlı"tır. Çünkü en fazla ende-
mik Akdeniz Bölgesinde Toroslar üzerindedir.

 Cevap: E

33.  A, B, C, E ifadeleri do!ru iken D "ıkkında verilen nüfu-
sun okur-yazar oranı içerisindeki en büyük pay üni-
versite mezunları ifadesi yanlı"tır. En büyük payı üni-
versite mezunları de!il, ilkokul mezunları olu"turur.

   Cevap: D

34.  I Çanakkale yöresi, II Mu!la yöresi, III Sinop yöresi, 
IV Kırklareli yöresi yer "ekillerinden dolayı seyrek 
nüfuslu iken V numaralı merkez Tuz Gölü çevresi 
iklimden dolayı seyrek nüfusludur. 

   Cevap: E

35.  Tarımda sulama, birim alandan elde edilen ürün mik-
tarını ve verimlili!ini arttırır. Endüstriyel ürünler daha 
çok ekilir. Ürün çe"itlili!i artar ve fazla ürün alınır. 
Sebzeler su istedi!i için sebze üretimi yaygınla"ır. 
Fakat seracılık faaliyetleri kı" ılıklı!ının oldu!u mer-
kezlerde yapılan örtü altı tarım olarak da bilinen bir 
tarım yöntemidir, sulama ile ilgili de!ildir.

   Cevap: E

36.  Soruda yeti"tirilen yani kültüre alınan balık miktarı 
soruldu!u için Bey"ehir Gölünde kerevit olarak bili-
nen ihraç amaçlı yeti"tirilen balık miktarı di!erlerin-
den fazla oldu!u için cevap Bey"ehir Gölüdür. Yalnız 
soruda en çok balık hangi gölde var deseydi Van 
Gölünde do!al olarak yeti"en #nci Kefali Türkiye’de 
en fazla iç sularda avlanan balık oldu!u için cevap 
Van Gölü olurdu.    Cevap: B

37.  A, B, C, D "ıklarında verilen  enerji kaynaklarından 
elektrik üretilirken E "ıkkında verilen Radyoaktif 
Mineralleri Uranyum ve Toryum gibi atom elementle-
ri ile çalı"acak olan Mersin Akkuyu’daki nükleer sant-
ral henüz tamamlanmadı!ı için elektrik üretiminde 
kullanılmamaktadır.

   Cevap: E
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38.  I Ergene, II #ç Anadolu, III GDA düz oldukları için kara 
yolu yapım maliyetleri az iken IV Mente"e yöresi ve 
V Batı Karadeniz Zonguldak yöresi da!lık oldukları 
için kara yolu yapım maliyetleri daha fazladır.

   Cevap: D

39. A, B, D, E "ıklarında verilen endüstri kurulu"larının 
ham maddesi bölge içinden kar"ılanırken #zmir 
Alia!a’daki petrol rafinerisinde kullanılan petrol deniz 
yolu ile ithal edilmektedir. 

   Cevap: C

40.  Pamuk Manisa, Adana, #zmir ve Gaziantep’te yeti"ti-
rildi!i için buralardaki pamuk dokuma endüstrisinde 
ham maddeye yakınlık esas alınmı"ken, Kocaeli’nde 
pamuk üretilmez fakat buradaki pamuklu dokuma 
#stanbul’un tekstil ihtiyacını kar"ılamak amaçlı kurul-
mu"tur. Yani ham maddeye yakınlık de!il, pazar esas 
alınmı"tır.  

   Cevap: D

41.  Türkiye ihracatta en çok sanayi, sonra tarım, sonra 
da maden ihraç eder. Pamuk ve kayısı tarım ürünü-
dür, hazır giyim ve tekstil sanayi ürünüdür, bor ise 
maden oldu!u için ihracattaki payı en azdır. 

    Cevap: A

42.  #nanç koridoru kapsamındaki iller içerisinde Mersin, 
Hatay, Gaziantep, $anlıurfa, Mardin yer alırken 
Konya 2023 Turizm Stratejisi kapsamında yoktur. 

    Cevap: E

43.  Aynı enlem üzerinde bulunan merkezlerin çizgisel 
hızları aynı, güne" ı"ınlarının geli" açısı aynı, gölge 
boyları aynı, gurup ve tan süreleri aynı, gece-gündüz 
süreleri ve süre farkları aynı, yer çekimi aynı fakat 
ö!len vakitleri aynı de!ildir. 

    Cevap: E

44.  Tarımla u!ra"an nüfusun tarım alanlarına bölünme-
siyle elde edilen tarımsal nüfus yo!unlu!u da!lık 
alanlarda fazladır. Çünkü da!lık ve kırsal alanlarda 
insanlar daha çok tarım ve hayvancılıkla u!ra"ırken, 
tarım arazisinin çok az olmasından kaynaklı TNY 
fazladır. 

   Cevap: A

45.  Yapılan e"le"tirmelerden A, C, D,  do!ru iken B "ık-
kında verilen Komagene $anlıurfa’da de!il Adıya-
man’dadır. 

   Cevap: B

46.  Derne!in zorunlu organları, genel kurul, yönetim 
kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu 
organları dı"ında ba"ka organlar da olu"turabilirler.

   Cevap: A

47.  Yeni bir hukuki sonuç ortaya çıkaran i"lemler kurucu 
yenilik do!uran hak olarak adlandırılır.

    Cevap: C

48.  Haksız fiilin unsurları;

x  Hukuka aykırı fiil

x  Kusur

x  Zarar

x  #lliyet ba!ı "eklindedir.
   Cevap: D

49.  Ba!langıçta geçen temel ilkeler

–  Atatürk ilke ve inkılaplarına ba!lılık

–  Atatürk milliyetçili!i 

–  Atatürk medeniyetçili!i  

–  Ça!da" medeniyet düzeyine ula"ma azmi 

–  Millî egemenlik 

–  Anayasanın ve hukukun üstünlü!ü 

–  Hürriyetçi demokrasi 

–  Kuvvetler ayrılı!ı

–  Türk varlı!ının devleti ve ülkesiyle bölünmezli!i 

–  Kuvvetler ayrılı!ı 

–  Lâiklik 

–  Her Türk vatanda"ının onurlu bir hayat sürdürme 
ve maddî ve manevî varlı!ını geli"tirme hakkı 

–  Türk vatanda"larının millî varlı!a kar"ı hak ve 
ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının 
her türlü tecellisinde ortak oldu!u

    Cevap: B

50.  On sekiz ya"ını dolduran her Türk milletvekili seçile-
bilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, 
askerlikle ili"i!i olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, 
taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla 
hapis ile a!ır hapis cezasına hüküm giymi" olanlar; 
zimmet, ihtilas, irtikap, rü"vet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi 
yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım 
satımlara fesat karı"tırma, Devlet sırlarını açı!a 
vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri 
tahrik ve te"vik suçlarından biriyle hüküm giymi" 
olanlar, affa u!ramı" olsalar bile milletvekili seçile-
mezler.

   Cevap: B
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51.  Cumhurba"kanı, kırk ya"ını doldurmu", yüksekö!re-
nim yapmı", milletvekili seçilme yeterlili!ine sahip 
Türk vatanda"ları arasından, do!rudan halk tarafın-
dan seçilir. Cumhurba"kanının görev süresi be" yıl-
dır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurba"kanı seçi-
lebilir. Cumhurba"kanlı!ına, siyasi parti grupları, en 
son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların 
tek ba"ına veya birlikte en az yüzde be"ini almı" olan 
siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday göste-
rebilir. Cumhurba"kanı seçilen milletvekilinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeli!i sona erer. Genel oyla 
yapılacak seçimde, geçerli oyların salt ço!unlu!unu 
alan aday, Cumhurba"kanı seçilir. #lk oylamada bu 
ço!unluk sa!lanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci 
pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk 
oylamada en çok oy almı" iki aday katılır ve geçerli 
oyların ço!unlu!unu alan aday, Cumhurba"kanı 
seçilir. #kinci oylamaya katılmaya hak kazanan aday-
lardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılma-
ması halinde; ikinci oylama, bo"alan adaylı!ın birin-
ci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle 
yapılır. #kinci oylamaya tek adayın kalması halinde, 
bu oylama referandum "eklinde yapılır.

   Cevap: D

52. Birden fazla CB Yardımcısı olması halinde, 
Cumhurba"kanın ölümü ve istifası durumlarında en 
ya"lı olan, hastalık veya yurt dı"ına çıkması gibi 
durumlarda kendi belirleyece!i yardımcısı vekalet 
görevini üstlenir.

   Cevap: A

53.  Sayı"tay bir yüksek mahkeme de!ildir ancak kararla-
rına yargı yolu kapalıdır.

   Cevap: B

54.  Üniversitelerin kamu tüzel ki"ili!i vardır dolayısıyla 
üniversitenin ba"ı olan rektöre hiyerar"i uygulana-
maz, idari vesayet denetimi uygulanır ancak fakülte-
nin kamu tüzel ki"ili!i yoktur. Fakülte yönetiminin 
ba"ı olan dekana hiyerar"i uygulanacaktır.

    Cevap: C

55.  Erzurumlu #brahim Hakkı Türk mutasavvıf, sosyolog 
ve âlimdir. Marifetname’nin yazarıdır. 

   Cevap: C

56.  Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Ya"argil 
“Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Profesör Doktor”, “Yüzyılın 
Beyin Cerrahı” unvanlarına sahiptir. Ya"argil epilepsi 
ve beyin tümörünü kendi buldu!u yöntemlerle tedavi 
etmi" 1953’ten emekli oldu!u 1999 tarihine dek 
Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki 
sinir cerrahisi departmanında ilk hekim, ba"hekim, 
sonrasında profesör ve ba"kan olmu"tur. 1999’da 
Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde “Yüzyılın 
Sinir Cerrahı” seçilmi"tir.

   Cevap: A

57.  NAVTEX, Navtex veya NavTex, orta frekansta gemi-
lere olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını 
otomatik olarak ileten uluslararası haberle"me siste-
midir.

    Cevap: E

58.  Ali Rıfat Ça!atay (1869 – 3 Mart 1935), Türk udî, çel-
list, kemençezen ve bestekârdır. #stiklâl Mar"ı’nın ilk 
bestecisidir. #stiklal Mar"ı’nın "u anki bestesi ise 
Osman Zeki Üngör’e aittir. 

    Cevap: B

59.  Güvenlik Konseyi on be" ülkeden olu"makta olup, bu 
üyelerden be"i daimi üye statüsündedir ve mutlak 
veto yetkisine sahiptir. Bu ülkeler ABD, Rusya, Çin, 
Birle"ik Krallık ve Fransa’dır.

    Cevap: D

60.  Ayasofya, “Aya” ve “Sofya” kelimelerinin birle"imi 
olarak yazılmaktadır. Bu kelimelerden “Aya” sözcü!ü 
“Kutsal, Azize” anlamlarına gelirken “Sofya” sözcü!ü 
ise Eski Yunancada “Bilgelik” manasına gelir. Sofya 
kelimesi Eski Yunancada “Sophos” kelimesinden 
türemi"tir.

    Cevap: A


