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TÜRKÇE ÇÖZÜMLER

SÖZCÜKTE ANLAM
TEST

1
1. Bir kimseyi de!i"ik yollarla konu"turup 

ondan gizli "eyleri ö!renmek anlamın-
da kullanılan deyim “a!zını aramak”tır. 
“a!zıyla ku" tumak” ise kimsenin yapa-
madı!ı i"leri ba"arsa da güven ve takdir 
kazanamamaktır. Di!er deyimlerin açık-
laması do!rudur.

 Cevap: D

2. Bir "eyi ü#eye ü#eye yemek ya da içmek, 
yanmamak için tedbir almak anlamında 
kullanılır. Bu paçada da sözcükleri ü#e-
yerek kullanmak sözcük seçiminde "ted-
birli olmak" anlamında kullanılmı"tır. 

Cevap: C

3. Bir "eyi “kabaca söylemek” üç a"a!ı 
be" yukarı, yakla"ık olarak, çok deta-
ya girmeden anlamlarında kullanılabilir. 
Bunlardan birini veren anlam D seçene-
!indeki “ana hatlarıyla” ifadesinde var-
dır.

Cevap: D

4. Temel anlamıyla “kırmızı ı"ıkta geçmek” 
kural ihlali yapmak, kar"ısındakinin hak-
larına girmek anlamında kullanılır. Her iki 
durum da yapılması uygun olmayan dav-
ranı"ları içerir. 

Cevap: E

5. Bir kıyafetin bir ki"iye bol gelmesi, kı-
yafeti giyen ki"iye uygun olmayan bir 
seçim yapıldı!ı anlamına gelir. “Roman 
elbisenin bol gelmesi”nde de benzer bir 
anlam vardır. Söz konusu ki"inin roman 
yazma i"ini hakkıyla yapamadı!ı anlamı 
çıkmaktadır. 

Cevap: B

6. Verilen parçada geçen “tüm a"amaları 
göstermek” sözü “geli"im evreleri” an-
lamını; “tarihe açılan kapı” sözü de “ta-
rihin ba"langıcı” anlamını vermektedir.

Cevap: B

7. Sözü edilen ki"i anlattı!ı "eylerde ger-
çeklik duygusu vermektedir. Olay sizi 
içinde okuyucu ya"atmaktadır.

  Cevap: C

8. A, B, C ve D seçeneklerindeki ikilemeler 
cümleye az ile yetinme anlamı katmı"tır. 
Ancak E seçene!indeki “do!ru dürüst” 
ikilemesi cümleye di!erlerinden faklı bir 
anlam katar. 

Cevap: E

9. IV. söz, Karadeniz Bölgesi’ni kastedecek 
"ekilde kullanılmı"tır. Deniz anlamı ver-
memektedir. Di!er seçeneklerde verilen-
ler parça ile uyumludur. 

Cevap: D

10. D seçene!indeki “gölge” sözcü!ü her-
hangi bir "eyin güne"in etkisiyle olu"an 
karartısı anlamındadır. Ancak C seçene-
!inde anlamını geni"leterek “dedesinin 
gölgesi” sözüyle mecaz anlam kazan-
mı"tır. 

Cevap: C

11. “Dil duygusu” sözü bu parçada dil hassa-
siyeti, sahip olunan ana dili bilinci anla-
mında kullanılmı"tır.

Cevap: C

12. Bir sözü benzetme amacı gütmeksizin 
ba"ka bir söz yerine kullanmaya  meca-
zımürsel denir. E seçene!inde “kalem” 
sözü deyim içinde kullanılmamı"tır. Me-
cazımürsel vardır. Di!er seçeneklerde 
“kalem” sözü deyim içinde kullanılmı"tır. 

Cevap: E

13. A, B, C ve E seçeneklerinde “gerçekten” 
sözcü!ü “sahiden” anlamında kullanılır-
ken D seçene!inde “do!ruluk” anlamın-
da kullanılmı"tır. 

Cevap: D

14. Devede kulak (kulak gibi) kalmak deyi-
minin anlamı “çok az önemi olmak, söz 
etmeye de!er bulmamak” tır. B seçene-
!inde deyim anlamına uygun kullanılma-
mı"tır. 

 Cevap: B

15. Cümlelerde yer alan altı çizili ikilemeler, 
anlamsal kurulu"ları bakımından iki"erli 
gruplandırıldı!ında zıt anlamlı sözcükle-
rin tekrarı ile yapılan “a"a!ı yukarı” söz-
cük grubu dı"arda kalır. 

 Cevap: B

16. TDK, nicelik terimini “bir "eyin sayılabi-
len, ölçülebilen veya azalıp ço!alabilen 
durumu, kemiyet, miktar, kantite” olarak 
tanımlamaktadır. Yani nicel anlam, “kav-
ramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp 
ço!alabilen özelliklerini gösteren sözcük-
ler” olarak açıklanabilir.  Dü"ünce sayıla-
bilen, ölçüleblen bir kavram de!ildir. 

 Cevap: D

17. Öncül olarak verilen cümledeki ileri söz-
cü!ünün kar"ıtı “Arka, bir "eyin sonra 
gelen bölümü, art, alt  taraf" tır. 

 Cevap: E

18. Bu cümlede geçen “içim oyuk” sözü  hem 
gerçek hem de mecaz anlama gelecek 
"ekilde kullanılmı"tır. Tamburanın içi oyuk 
oldu!u için gerçek anlamda; “dertli ve acılı 
olmak" anlamına geldi!i için de mecaz an-
lamda kullanılmı"tır.

 Cevap: C

19. Nicelik, bir ismin nesnel olarak ölçülebilen 
özelliklerle sıfatlanmasıdır. A "ıkkındaki altı 
çizili sözcük bir ismin ölçülebilen özelli!i 
hakkında bilgi verdi!i için niceliksel olarak 
de!erlendirilir. Ancak di!er "ıklardaki altı 
çizili ifadeler niteliksel boyuttadır.  

Cevap: A

20. Verilen örnekte bir i"in kötü ya da negatif 
bir duruma geldi!inde ondan vazgeçme 
vurgulanıyor. Ancak B "ıkkındaki cümlede 
yazmaya ba"lanılan "ey kötü de olsa onun 
bitirilmesini vurguluyor. Dolayısıyla soru 
kökündeki örnek B "ıkkındaki duruma kar-
"ılık olarak verilmi"tir, diyebiliriz.

Cevap: B
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1. A seçene!inde dokunma – görme, B se-

çene!inde dokunma – duyma, C  seçe-
ne!inde tatma – duyma, D seçene!inde 
dokunma – koklama duyuları arası ak-
tarma olmu"tur. E seçene!i görme duyu-
suyla ilgilidir. 

 Cevap: E

2. III. cümledeki öyle ya da böyle ve IV. 
cümledeki eninde sonunda “mutlaka, ni-
hayetinde, en sonunda" anlamında kula-
nılmı"tır. 

 Cevap: E

3. Gönlünü etmek, gönlü akmak, gönlü var-
mamak, gönlü razı olmamak deyimdir. C 
seçene!inde gönül sözcü!ü deyim içeri-
sinde kullanılmamı"tır. 

  Cevap: C

4. Yan anlam, “kelimenin uzun yıllar içe-
risinde, gerçek anlamından tam olarak 
uzakla"madan yüklenmi" oldukları ba"ka 
anlamlara verilen isimdir” diyebiliriz. Ta-
nımdan anla"ıldı!ı üzere, kelimenin ger-
çek anlamından uzakla"maması gerekir. 
Buna göre dal, sırt, masa, göz sözcükleri 
yan anlamda kulanılmı"tır. E seçene!in-
de dü!me sözcü!ü gerçek anlamıyla kul-
lanılmı"tır.

 Cevap: E 
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5. ''Yolun ortası'' ve ''tarlanın ortası'' mekan 
ifade eder.

 Cevap: A

6. C seçene!inde yer alan “gözlerinin içi 
gülmek” deyiminin anlamı  “çok sevindi-
!i yüzünden, gözlerinden belli olmak”tır. 
Kar"ısında verilen açıklama gülmekten 
kırılmak deyimine uygundur. 

 Cevap: C

7. A seçene!inde “Üzülmenin yararı ol-
maz.”  C seçene!inde “Meseleyi büyütüp 
sıkıntıya girmek gereksiz.” D seçene!in-
de “Belirtileri meydanda olan ya"lılık ve 
izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa giz-
lenemez.” E seçene!inde “bir i"e gere-
ken özen gösterildi!inde olumlu sonuçlar 
alınır.” anlamı vardır. 

 Cevap: B

8. 1. cümlede “sürükleyip götürmek”, 2. 
cümlede “bürümek, sarmak, kaplamak”, 
3. cümlede “yol gitmek, mesafe katet-
mek” , 4. cümlede “ çalmak”, 5. cümle-
de “içine sı!mak” anlamı vardır. “Almak” 
sözcü!ü 5  farklı anlamda kullanılmı"tır. 

 Cevap: E
 

9. A ve D seçeneklerinde iç – dı", C ve E 
seçeneklerinde yer – insan ili"kisiyle B 
seçene!inde parça – bütün ili"kisiyle ad 
aktarması yapılmı"tır. 

 Cevap: B

10. Aslında soyut olan bir anlamı somutla"tı-
rarak anlatmaktır. Ya da o kelimeyi somut 
bir "eyi ifade etmek için kullanmaktır. So-
yut olan bazı durumların kolay kavrana-
bilmesi için somutlamalardan yaralanılır. 
Somutlamalara özellikle deyimlerde sık 
rastlanır. Somutlamalar, genellikle ki"ile"-
tirmelerle ve benzetmelerle yapılır. So-
mutlama e!retilemelerde de görülebilir. 
Somutlamanın olabilmesi için bir soyutun 
olması "arttır. Aksi halde sadece ki"ile"-
tirme veya benzetmeler söz konusu olur. 
D seçene!inde  benzeyen öge olan "ben" 
somuttur, kendisine benzetilen öge olan 
"ceviz a!acı" da somuttur. O halde bura-
da somutlamadan söz edilemez. Burada 
sadece benzetme vardır. 

 Cevap: D

11. Soyutlama somut anlamlı bir sözcü!ün, 
soyut anlam kazanmasıdır. A seçene!in-
de somut yürek sözcü!ü cesaretli olmak 
anlamında kullanılarak soyutla"tırılmı"tır.

 Cevap: A

12. Yazılı"ı ve okunu"u aynı oldu!u hâlde 
anlamları farklı olan kelimelerdir. Bun-
lar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almı" 
hâlde de olabilirler. Bir sözcü!ün mecaz 
ya da yan anlamıyla seste" anlamlılık ka-
rı"tırılmamalıdır. Bu sözler bazılarına çok 
dokunacak. (mecaz anlam) Omzuma bir 
el dokundu. (gerçek anlam) 

 Cevap: B
13. Varsaymak, bir olgunun sonuçlarından 

yararlanabilmek, bu sonuçlar üzerine dü-
"ünce üretebilmek için onu olmu" veya 
olacak saymak demektir. I. ve II. cümle-
lerde bu anlam bulunmaktadır. 

 Cevap: A

14. Parçada eserin dil ve üslup özellikleriy-
le ilgili bir de!erlendirme yapılmamı"tır. 
Okuyucunun duygu dünyası ya da bek-
lentileri de konu edilmemi"tir. Mevcut 
tarih yazımına farklı bir bakı" açısı getir-
di!inden bahsedilmektedir

 Cevap: C
15. Geçmi"te kalmı", bir kuyuda gibi derinde, 

üzeri örtülü ve ula"ılamayan; bilinmeyen 
bilgi ve belgeleri ortaya çıkarmı" anlamı 
katmı"tır. 

 Cevap: E

16. “Ça!ı olmayan yazar” sadece kendi ça-
!ında de!il her ça!da etkili olacak eyler 
yazabilmi", söyleyebilmi" ça!ıyla sınırlı 
kalmamı" yazar demektir. 

 Cevap: B

17. ''El elin nesine, gülerek gider ya"ına'' ön-
cülde verilen atasözüyle çeli"ir nitelikte-
dir.

 Cevap: C

18. A’da “Bir kimseden bir istekte bulunacak-
sak, bunu do!rudan do!ruya kendimiz 
söylemeliyiz. Böylesi daha etkili olur. Biri-
ni aracı koyarsak bu denli etkili olmaz.”

 C’de “Emanet olarak bize verilen güç ve 
imkanlara hiçbir zaman güvenmemeli-
yiz..”

 D’de “Bu dünya düzeninde iyilerde var-
dır, kötülerde. Zararlı nesnelerde vardır, 
zararsızlarıda. Fakat ilginçtir, Allah abes 
(bo", gereksiz) bir"ey yaratmamı"tır. $n-
san bundan ibret almalı, hem gereksiz, 
hemde gerçekle"tirilmesi hayale bile sı!-
mayan "eylerle u!ra"mamalıdır.”

 E’de “$nsanın gönlü çabuk kırılır. Bundan 
dolayı bir kimsenin, hele dostlarımızın 
gönlünü kırmamaya dikkat etmeliyiz. 
Kırılan gönül kolay kolay onarılmaz. Bu 
yüzden, eski dostluk bir daha, o içtenlikle 
yenilenemez.” anlamı vardır.

 Parçada verilen açıklama “Kazan kazana 
kara demi"” atasözünün açıklamasıdır. 

 Cevap: B

19. Tat alma duyumuzla ilgili olan “tatlı” kok-
lama ile, dokunma duyumuzla ilgili “sı-
cak” sözcü!ünün i"itme duyusu ile birlik-
te kullanıldı!ı I. ve III. cümlelerde duyular 
arası aktarma yapılmı"tır.

 Cevap: B

20. Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit 
edilebilen, azlı!ı ya da çoklu!u belirlene-
bilen sözcüklere nicel anlamlı sözcükler 
denir. Örnek: $ri ta", büyük halı, küçük 
bardak… 

 Cevap: E

21. “taklitçilik” özgün, farklı, sıra dı"ı olama-
ma durumudur.

Cevap: B

22. Saman alevi gibi parlamak; birden, ani-
den sinirlenmektir.

Cevap: D

SÖZCÜKTE ANLAM
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1. Cana minnet saymak (bilmek) bir lütuf 

olarak kabul etmek
 Canı burnuna (burnundan) gelmek bir 

"ey yaparken çok zorluk çekmek
 (Birinin) Can damarına basmak bir i"in 

en önemli yönü  üzerinde durmak
 Canına okumak berbat ve peri"an et-

mek
 Canına tak demek (etmek) dayanamaz 

duruma gelmek, çok bunalmak anlamı 
ta"ır. 

 Cevap: D

2. $leri geri,  "ırıl "ırıl, dolu dolu, ıvır zıvır iki-
lemedir. “Ka"la göz arasında “ deyimdir.  

 Cevap: A

3. “Baktılar, ettiler, ilaç, tedavi faydası olma-
dı “ cümlesi ilgilenmek anlamındaki “bak-
mak” sözcü!ünün  kullanım biçimidir. 

 Cevap: E

4. I. cümlede parça – bütün
 II. cümlede iç – dı"
 III. cümlede yazar – eser
 IV. cümlede yer – insan
      V. cümlede iç – dı" 
 ili"kisiyle ad aktarması yapılmı"tır. II. ve 

V. cümlelerde  ad aktarması aynı "ekilde 
yapılmı"tır.  

 Cevap: D
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5.  Derya kuzuları (balık), me"in yuvarlak 
(top), ormanlar kralı (aslan) , kara  elmas 
(kömür) dolaylamadır. C seçene!indeki 
“beyaz altın “ sözü kolyenin hammaddesi 
olarak altın anlamında temel anlamıyla 
kullanılmı"tır. Dolaylama yoktur.

 Cevap: C

6. De!er sözcü!ünün anlamı “Bir "eyin öne-
mini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir 
"eyin de!di!i kar"ılık, kıymet” tir. Ya"ama-
nın de!eri sözcük grubunun anlamı me-
cazlı söyleyi" içermez. 

 Cevap: C
7. Öncüldeki cümlenin anlamı “sanmak, var-

saymak, farz etmek” tir. E seçene!inde de 
“sanmak, varsaymak, farz etmek” anlamı 
vardır. 

 Cevap: E

8. Paragrafta ne pahasına “her türlü sıkıntı 
ve tehlikeyi göze alarak, ne kadar büyük 
fedakârlık isterse istesin.” anlamında kul-
lanılmı"tır. 

 Cevap: B
9. A seçene!inde “miktarı az, sindirimi ko-

lay (yiyecek)” B seçene!inde “kalınlı!ı 
veya yo!unlu!u az olan” C seçene!inde  
“çok dik olmayan (sırt, yoku")” E seçe-
ne!inde “sıkıntısız, ferah, rahat olarak” 
anlamı vardır. D seçen!indeki cümle tar-
tıda ha%f çeken, a!ır kar"ıtı olarak kulla-
nılmı"tır. 

 Cevap: D

10. Altı çizili sözler A seçene!indeki “$"e ya-
ramayan, gereksiz veya istenmeyenleri 
ayırmak – Dü"üneni yalın bir biçimde 
vermek – gereksiz sözlerden kaçınmak” 
anlamlarında kullanılmı"tır. Burada özel-
likle “gereksiz sözcük kullanmamak” an-
lamını buldu!umuzda sonuca daha kolay  
ula"abiliriz. 

 Cevap: A

11. “Bütün ça!larda ya"ayabilecek "iir” sö-
züyle dün, bugün ya da gelecekte varlı!ı-
nı sürdürebilir denmekte "iirin  “kalıcılı!ı” 
vurgulanmaktadır. 

 Cevap: D

12. I, II ve IV. cümlelerde “sayılan ihtimalle-
rin dı"ında bir ihtimali bildirmek için" ve 
"aksi takdirde" anlamı vermek için kulla-
nılmı"tır.  III ve V. cümlelerde ise “endi"e,  
merak, kaygı ve  kararsızlık” ifade etmek-
tedir. 

 Cevap: C

13. Tutmak sözcü!ünün gerçek anlamı “Elde 
bulundurmak, ele almak” tır. E seçene-
!inde sözcük gerçek anlamında kullanıl-
mı"tır. 

 Cevap: E

14. Verilen dizelerde insan dı"ındaki varlıkla-
ra insana ait özellikler verilerek ki"ile"tir-
me yapılmı"tır. B seçene!inde benzetme, 
C seçene!inde ad aktarması, D seçene-
!inde abartma, E seçene!inde kinaye 
bulunmaktadır. A seçene!inde ki"ile"tir-
me yapılmı"tır. 

 Cevap: A

15. &airden söz edildi!ine göre "airle ilgili 
olarak “"airden söz edilirken ya da "iir 
üzerine yazı yazarken” ifadesini kullan-
mak do!ru olur. Ayrıca “sıklıkla” ifadesi 
de adının geçmesiyle birlikte kullanılmak 
için uygundur. 

 Cevap: C

16.  “Sa!lam gövdeli ve gür yapraklı" sözün-
den seçeneklere baktı!ımızda “a!açlara” 
ve “çınarlara” sözcüklerinden biri olabilir 
diye dü"ünebiliriz. $kinci bo"lu!a peki"-
tirme içeren “özellikle” anlamında bir 
ba!laç getirilmelidir. Yani “çınarlara”  ve 
“hele” sözcüklerinin getirilmesi uygundur.

 Cevap: C

17. Paragrafa baktı!ımızda verilen  bo"lukla-
ra  olumsuz  sözcükler  koymalıyız.  Dü"  
gücünü  geli"tirmeye dönük olmadı!ı an-
lamı ta"ımalıdır.  “Kapalı” ve “dü" güçleri-
ni” sözcüklerini getirebiliriz. 

 Cevap: A

18. “Problem” ve “çıkarmalar” sözcüklerinden 
hareketle do!ru beslenmeyle matematik 
arasında ili"ki kuruldu!unu söyleyebiliriz. 
Bu durumda bo"luklara  “matematik” ve 
“toplamalar” sözcüklerinin getirilmesi uy-
gundur. 

 Cevap: B

19. Açıklamada “dolaylama” anlatılmı"tır ve 
“Ulu Önder” Atatürk’ün dolaylamasıdır. 
Bu kullanımın benzeri B "ıkkındaki beyaz 
altın ifadesinde de vardır ki beyaz altın, 
pamuk için kullanılan bir dolaylamadır. A 
"ıkkındaki “ya"amını yitirmek” ve D "ık-
kındaki “görme engelli” ifadeleri dolayla-
ma de!il güzel adlandırmadır.

Cevap: B

20. “Yazın” sözcü!ü “edebiyat” sözcü!ünün 
Türkçe kar"ılı!ıdır. “Yazınsal” da “edebî, 
edebiyatla ilgili” demektir.

Cevap: C

21. “memleket” sözcü!ü benzetme amacı gü-
dülmeden “memleketteki insanlar” anlamın-
da kullanılmı"tır. Yani ad aktarması (mecaz-ı 
mürsel ya da düz de!i"mece) yapılmı"tır.

Cevap: B
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1. I. cümlede “hastalıkların habercisi” sö-

zünde ki"ile"tirme vardır. II. cümlede “bir 
nevi” sözü benzerlik ilgisi kurmu"tur. III. 
cümlede “di" ta"ı” sözü terim anlamlıdır. 
I. ve II cümlelerde mecaz anlamlı sözcük 
yoktur. Ancak III. cümlede kar"ıt sözcük 
kullanılmamı"tır. 

Cevap: E

2. III. cümlede bebeklerin ilk ileti"ime ne 
zaman geçti!ine de!inilmemi"tir. Sadece 
ileti"imin dili anlamasından önce oldu!u 
söylenmi"tir. Di!er seçeneklerde verilen-
ler paça ile uyumludur. 

       Cevap: C

3. Bir sözün ki"i, zaman, anlatıcı de!i"iklik-
leriyle aktarılan biçimine dolaylı anlatım 
denir. B, C, D ve E seçeneklerinde Melih 
Cevdet Anday’ın sözü, biçimsel özelli!ini 
yitirmi", yalnızca  anlamsal  olarak  ak-
tarılmı"tır. Böylelikle "airin sözü dolaylı 
olarak aktarılmı"tır. 

 “Melih Cevdet Anday ‘&iir, dile ba!lı bü-
tün öteki sanatlar yanında en çok ana dil 
tadı ta"ıyan sanattır.’ diyor" cümlesinde 
Melih Cevdet Anday’a ait söz hiçbir yo-
rum katılmadan ve de!i"ikli!e u!ratıl-
madan aktarıldı!ı için do!rudan aktarım 
bulunmaktadır.

 Cevap: A    

4.  "Ne anlatıyor? Neyi anlatıyor?" sorula-
rıyla bir eserin konusunu bulabiliriz.  Köy 
hayatı, yazarın köyde ya"adıkları  kitabın 
konusudur.  “Konusu neydi?” sorusunu 
sorarak bu cevabı alabilirz. 

 Cevap:  E

 5. A seçene!inde "sitem", B seçene!inde   
"zannetme", C seçene!inde "olasılık", 
E seçene!inde "pi"manlık" anlamı ta"ı-
yan cümleler bulunmaktadır.  Hayı#anma 
cümleleri ile pi"manlık cümleleri arasın-
daki fark "udur: Hayı#anma cümlelerin-
de yapılmayan bir i"ten dolayı duyulan 
üzüntü anlatılır, pi"manlık cümlelerinde  
ise yapılan bir  i"ten dolayı duyulan üzün-
tü söz konusudur. “$nsan ömrü sevgiyi 
ö!renmeye yetmiyor, yazık!” yapamadı-
!ından duydu!u üzüntüyü dile getirdi!i 
için "hayı#anma" cümlesidir.

 Cevap: D   
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6. Bir i", olu" ve  hareketin  hangi  gerekçey-
le veya hangi nedenden dolayı yapıldı!ı-
nı anlatan cümlelerdir. Neden – sonuç 
cümlelerinde önce olay meydana gelir 
ve meydana gelen bu olay birçok ba"-
ka olayın sebebidir. Yani bir olay olma-
dan ba"ka olaylar meydana gelmez. Bu 
tür cümlelerde yükleme "niçin, neden, 
hangi sebeple, hangi nedenle" soruları 
sorulur. Cevap alabiliyorsak bu cümleler 
neden sonuç cümleleridir. Amaç – sonuç 
cümlelerinde ise sonuç gerçekle"mi" fa-
kat amaç henüz gerçekle"memi"tir. Bu 
nedenle V. cümle amaç – sonuç cümle-
sidir. “Oyunları o dönemin dü"ünü" bi-
çimini, törelerini karikatürize etti!inden 
de!erlidir.” ve “Güldürme ö!esine ba!lı 
kalarak bilgili bilgisiz, erdemli erdemsiz 
ki"iler arasındaki çeli"kileri yansıttı!ı için 
toplumun her kesiminden insanın dikkati-
ni çeker" cümleleri neden – sonuç cümle-
sidir.

 Cevap:  A

7. Amaç – sonuç cümleleri bir eylemin han-
gi duygu, dü"ünce veya dile!i gerçekle"-
tirmek amacıyla yapıldı!ını belirten cüm-
lelerdir. Bu tür cümleler genellikle amaç 
bölümü ve sonuç bölümü olmak üzere iki 
bölümden olu"ur. Sonuç bölümü hede#e-
nen amacı gerçekle"tirmek için yapılan-
lardan olu"ur. Amaç bölümü ile sonuç bö-
lümü arasındaki ili"ki “–mak için, –mek 
üzere, –meye, –ım diye, –me amacıyla, 
–me iste!iyle” ekleriyle sa!lanır. Amaç 
– sonuç cümlelerinde sonuç gerçekle"-
mi" ama amaç henüz gerçekle"memi"-
tir. “A, B, C, D” seçene!indeki ifadelerle 
cümle tamamlanınca ortaya bir amaç 
– sonuç cümlesi çıkarken “E” seçene!in-
deki ifadeyle tamamlandı!ında bir amaç 
– sonuç cümlesinden ziyade ko"ul("art) 
cümlesi ortaya çıkmaktadır.  

 Cevap: E  

8. Öznel Yargılı Cümleler: Öznede, yani 
söz söyleyen ki"ide olu"an; nesnelerin 
gerçe!ine de!il, ki"ilerin duygu ve dü"ün-
celerine ba!lı olan, bu nedenle de ki"i-
den ki"iye de!i"ebilen yargılardır. Öznel 
anlatımda ki"i, cümleye kendi duyguları-
nı katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, 
“bence, bana göre” anlamı ta"ır.

  Nesnel Yargılı Cümleler: Öznenin, yani 
söz söyleyen ki"inin dü"ünce ve duy-
gularına de!il, nesnenin, varlı!ın kendi 
gerçe!ine dayanan, dolayısıyla ki"ilere 
göre de!i"meyen yargılardır. Bu tür yar-
gıların, yorum ve de!erlendirme içerme-
me, kanıtlanabilir özellikte olma, herkes 
için aynı anlamı ta"ıma, akla ve mantı!a 
dayalı olma gibi özellikleri vardır.

 Tanımlama; bir kavramı, bir durumu ni-
telik ve özellikleriyle belirleme, i"levini 
gösterme ya da onu benzerlerinden ayı-
ran ayırıcı yönlerini göstermeye denir. 
Bu amaçla kurulan cümlelere de tanım 
cümlesi denir. Bir kavramın, bir varlı!ın 
anlatıldı!ı cümleye «Bu nedir?», «Bu "ey 
nedir?» sorusunu yöneltti!imizde yanıt 
alabiliyorsak bu cümle bir tanım cümle-
sidir. Aldı!ımız cevap do!rulu!u ya da 
yanlı"lı!ı herkesçe kabul edilebilir, ispat 
edilebilir bir tanımsa nesnel tanım cümle-
si ki"iye göre de!i"ebilir özellik ta"ıyorsa 
öznel tanım cümlesidir. “Hayat silgi kul-
lanmadan yazı yazma sanatıdır.” Ki"isel 
gözlem ve yargılardan yola çıkarak yapı-
lan ba"ına “bence, bana göre” ekleyebile-
ce!imiz bir öznel tanım cümlesidir.

 Cevap: E  

9. $ki kavram, nesne, eser, ki"i arasında 
yapılan kıyaslamaya kar"ıla"tırma denir. 
Kar"ıla"tırmada benzerlik, farklılık, üs-
tünlük, en üstünlük gibi de!i"ik durumlar 
ifade edilir. Yani kar"ıla"tırmanın hangi  
yönden yapıldı!ı ortaya konur. Bu du-
rumda benzetme, kar"ıla"tırma edatları 
ve derecelendirme zar#arı kullanılır. I’ de 
Leyla’nın saçlarıyla bahtının siyahlı!ı-
nı, II’de tüm denizlerle gidilmemi" olan,  
tüm çocuklarla henüz büyümemi" olanın 
güzelli!ini, III’te tüm denizlerle seyretti!i 
ki"ide gördü!ü denizin mavili!ini, V’te 
herkesle dizelerde geçenin güzelli!ini 
kar"ıla"tırıyor. IV’te “ke"ke yalnız bunun 
için sevseydim seni” dizesi pi"manlık ifa-
de eder.

 Cevap: D 

10. Verilen cümleden çıkarılabilecek olan 
yargı öykünün "iirin içine girmesi duru-
munda "iiri öyküye dönü"türece!i, türünü 
de!i"tirece!idir.  A, B, D, E  seçeneklerin-
de öykünün "iir içinde yer aldı!ında "iiri  
öyküye dönü"türebilecek baskınlıkta bir 
tür oldu!u ifade edilirken C seçene!inde 
tam tersi ifade edilmi" oldu!u için verilen 
cümleyle aynı do!rultuda bir anlam çıka-
ramayız.

 Cevap: C   

11. Yüklemin bildirdi!i i"in, olu"un, duru-
mun gerçekle"medi!ini anlatan cümleler 
olumsuzdur. Toplumca benimsenmeyen, 
olumsuz kar"ılanan nitelik ve tavırları, 
burada sözü edilen olumluluk veya olum-
suzlukla karı"tırmamak gerekir. Sadece 
belirtilen i"in, olu"un, durumun gerçekle-
"ip gerçekle"medi!ine, olup olmadı!ına  
bakmalıyız.

 Bu konuda ona hak vermiyor de!ilim/  
hak veriyorum. De!il sözcü!üyle olum-
suz yapıldı!ı için biçimce olumsuzdur 
ama anlam olarak “hak veriyorum” 
anlamı ta"ıdı!ı için anlamca olumlu bir 
cümledir.

 B seçene!inde "hasta ve mezar bekle-
mez"

 C seçene!inde "yerinde saymaz"
 D seçene!inde "vefasız"
 ve E seçene!inde  "mordan  güzel  renk  

olmaz" anlamı vardır. Dolayısıyla olum-
suz yargı bildiren cümlelerdir.

 Cevap: A    

12. Verilen cümleden "iirin içinde kullanılan 
sözcüklerin uyandırdı!ı %kirden ayrı bir-
takım ögeleri de ta"ıdı!ı; %kirden ba"ka, 
çeviriyle dile getirilemeyen özellikte duy-
gusal bir anlam içerdi!i sonucu çıkarıla-
bilir.

 A, C, D, E seçeneklerinde çıkardı!ımız 
anlama uygun cümleler yer almaktadır. B 
seçene!inde ise düzyazı ile ilgili bir yargı 
bildirilmektedir. Verilen cümlede düzyazı 
ile ilgili herhangi bir yorum yapılmamı"tır. 
&iir ile ilgili söylenenlerden düzyazı ile il-
gili sonuca ula"mamız söyleyenlere kendi 
yorumumuzu katmak olur ki anlam bilgisi 
sorularında yapılan yanlı"ların ço!u bun-
dan kaynaklanmaktadır.

 Cevap: B 

13. "$artların olgunla"masını beklemek”  
ve “en uygun an” ifadelerinden zaman-
lamanın ba"arı için çok önemli oldu!u 
sonucunu çıkarabiliriz.

  Cevap:  C 

14.  Varsayım cümleleri gerçekte olmayıp 
geçici bir süre için var kabul edilen, ger-
çekmi" gibi dü"ünülen, dü"ünülmesi is-
tenen  durumları anlatır. "Diyelim ki, tut 
ki, dü"ünelim, varsayalım, farz et  ki, 
kabul edelim" gibi sözcükler cümlelere  
bu anlamı kazandırmakta kullanılır.

 IV. cümlede “Bir an…..dü"ünelim” ifa-
desi ile varsayım söz konusu edilmi"tir.

 Cevap: D   

15. IV. cümlede her durumda itaat etti!i belir-
tilmi" ancak bunun nedeni söylenmemi"-
tir. Di!er cümleler seçenekler ile uyumlu-
dur. 

 Cevap:  D 

16. I. cümlede insan ya"amı için gerekli 
“50’ye yakın besin”den bahsedilmi" an-
cak bunların neler oldu!u söylenmemi"-
tir. Di!er cümleler seçenekler ile uyumlu-
dur. 

 Cevap: A 
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17. Yan cümlecik veya yan cümle, bile"ik 
cümlelerde ana cümlenin anlamını ta-
mamlayan yardımcı cümledir ve %ilimsi, 
"art kipi ya da alıntı cümlelerle kurulur. 
Soru kökünün bizden istenen yan cüm-
leci!in "art kipi olması ve cümlenin "art 
anlamı ta"ımasıdır. E "ıkkında “ba"arılı 
olma” “bu donelerle yanımıza gelmeye” 
ba!lanmı"tır. Yani "art cümlesidir. Yan 
cümlesi ise “Bu donelerle yanımıza gel-
se” ifadesidir ve “gel-se” sözcü!ü “-sa,-
se” "art kipini almı"tır.

Cevap: E

18. C "ıkkındaki cümlede “co"up köpüren” 
ifadesi ile “miskinle"iyor” ifadesi kar"ıt 
ça!rı"ım olu"turmu"tur. Yani bu cümlede 
kar"ıtlıklardan faydalanılmı"tır.

Cevap: C

19. II. cümlede çikolatanın ham maddesinin 
kakao çekirde!i oldu!u söylenmi" ancak 
çikolata yapımında kullanılan malzeme-
ler sıralanmamı"tır. Di!er seçeneklerde 
verilenler söz konusu cümleler ile uyum-
ludur. 

 Cevap: B     

CÜMLEDE ANLAM
TEST

2
1. V. cümlede kahverengi gözlü insanların 

hislerini belli etmekten çekindikleri söy-
lenmi" ancak bunun nedeni söylenme-
mi"tir. Di!er seçeneklerde verilenler söz 
konusu cümleler ile uyumludur.  

 Cevap: E   

2. Üslup (biçem); bir sanatçının görü", du-
yu", anlayı" ve özellikle anlatı"ta tuttur-
du!u kendine özgü yoldur. Kısaca «an-
latım biçimi», «anlatım tarzı»dır. Konuyu  
ele alı" biçimi; sözcük seçimi, cümle 
kurulu"u, dilin yalın (sade) ya da sanatlı 
olu"u, akıcılık gibi özellikler üslubu mey-
dana getirir. IV. ve V. cümlelerde  yer  alan 
dilin akıcı olması, anlatımın biçimi, "iir-
selli!i ile ilgili ifadeler yazarın üslubuyla 
ilgilidir.

 Cevap:  E   

3. II. cümlede  Ahmet Ha"im’e  ait  bir  gö-
rü"  ba"ka  biri  tarafından  kendi  sözüne 
destek olarak kullanılmaktadır. 

Cevap: B
4. Cümledeki neden sonuç ili"kisi "öyle ku-

rulabilir: $nsano!lunun "irazesiz kalması 
nedeniyle hayat bir yı!ın ölü tarafından 
idare ediliyor. Yani IV. cümle V. cümlenin 
nedeni durumundadır.

 Cevap: D

5. Ön  yargı  herhangi bir durum hakkında 
ki"isel izlenimlere dayanılarak olayla-
rın geli"imi gözlenmeden, ko"ullar iyice 
de!erlendirilmeden verilen pe"in hüküm-
lerdir. IV. cümlede  “Filmin fazla izlen-
meyece!inden eminim.” diyerek bir ön 
yargı belirtmi". 

Cevap: D

6. Betimleme   bir insanı, nesneyi, yeri ya 
da  herhangi  bir  varlı!ı belirgin  özellik-
leriyle  sözle ya  da  yazıyla  tanıtmaktır. 
Betimlemede  duyu organlarıyla  özellikle  
gözle  algılanan  ayrıntılar önemli  yer  
tutar. Niteleme  sıfatlarına, nitelik zar#arı-
na, benzetmelere, benzetmeli  mecazla-
ra (e!retilemelere)  yer  verilir. Betimleme  
cümleleri "nasıl" sorusuna cevap verir.

 C seçene!indeki cümlede betimleme 
yoktur. Betimleme olması için sözü edilen 
ki"ilerin ya da köyün niteliklerinin sıralan-
ması  gerekirdi.

 Cevap: C   

7. IV. cümlede birçok ma!aranın de!il sa-
dece bir ma!aranın adına yer verilmi"tir. 
Di!er cümlelerde verilenler seçeneklerle 
örtü"mektedir.

 Cevap: D

8. Ele"tiri (tenkit): Bir insanı, bir eseri, 
bir konuyu do!ru ve yanlı" (iyi ve kötü) 
yanları nı bulup göstermek amacıyla in-
celeme ve bu konuda belirtilen görü" 
demektir.  Ele"tiri olumlu da olumsuz da 
olabilir . Ancak gündelik dilde de ede-
biyat ve sanat alanında da daha çok, 
olumsuz anlamını ça!rı"tıracak biçimde 
kullanılmakta, yani "olumsuz görü" bildir-
me" anlamı ön plana çıkmaktadır.

 V. cümlede    romanın sonunun "sıra-
dan" bitti!i ve "bu  sıradanlık  olmasay-
dı  esere ba"arılı denebilece!i"  olum-
suz  bir  ele"tiridir.

 Cevap:  E  

9. Biçim  yönünden  soru  özellikli  oldu!u  
hâlde soru  sormak, cevap istemek ama-
cıyla kullanılmayan cümledir. Bu cümle-
ler çoklukla bir duyguyu vermek amacıy-
la kurulur.

 “Ben bu yalanlara nasıl inandım?” 
soru sormak, cevap istemek amacıyla 
kullanılmamı"tır. Kanmamalıydım anla-
mında duygu belirtir. 

 Cevap: E 
10. Verilen dizelerde A’da dilek – istek anla-

mı, B’de geni" zaman anlamı, C’de  ve 
D’de emir anlamı bulunmaktadır. 

 “demi"tim” ve “volkanmı""  sözcükleri 
dizelere geçmi" zaman anlamı katmakta-
dır.

 Cevap: E 

11. Yorum cümlesi bir gözlem sonucunda 
ortaya çıkan gerçe!i ki"isel bir gözle de-
!erlendiren cümledir.  

  Çok güzel yemek yapmasının nedeni 
olarak gelecek misa%rlerinin önem ta"ı-
dı!ı  yorumu yapılmı". Ki"isel bir de!er-
lendirme  bulunmaktadır.

 Cevap: C    

12. Tahmin cümlesi yargının gerçekle"mesi-
ni olasılık payı bırakarak bildiren cümle-
lerdir.

 II. cümlede  “Hiç anne olamadım.” dan 
sonra kullandı!ı “belki" sözcü!ü yargı-
da olasılık payı bırakmaktadır. Dolayısıy-
la  II. cümle bir tahmin  cümlesidir.

 Cevap: B   

13. Verilen cümlede sınır olarak elli ya" belir-
lenmi"tir ve erkeler bu ya"a kadar kadın-
lardan daha çok internet kullanmaktadır. 
Ancak az da olsa elli ya" altı kadınların 
da $nternet kullandı!ı bilgisi bu cümleden 
kesin olarak çıkarılacak yargıdır. 

 Cevap: C      

14. Kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorula-
rında bizden kendi yorumumuz istenme-
mektedir. Yalnızca cümlede verilen  ka-
dar dü"ünmeli ve ilk, son, en çok, iptal, 
tekrar… gibi ipucu olabilecek sözcüklere 
dikkat edilmelidir. 

 Di!er seçenekler bizim kendi yorumu-
muz veya daha önceki bilgilerimizle  
yaptı!ımız çıkarımlar olacaktır. Örne!in 
$stanbul’un Türkiye ekonomisine en çok 
katkı yapan "ehir oldu!u bilgisi do!ru bir  
bilgidir ancak bize verilen cümlede yer  
almamaktadır. Turizm dı"ında ba"ka bir  
yolla daha fazla katkı yapan bir kent ola-
bilir. Bu sonuca ula"amayız.

 Cevap: A 

15. “Usta yazarın kayıp bir romanını daha 
…."  daha sözcü!ü yazarın ba"ka kayıp 
romanlarının da oldu!u ve yayınevinin 
daha öncede yazarın kayıp romanlarını  
gün ı"ı!ına çıkardı!ı anlamını  içerir. 

 “Sözü edilen eser, sanatçının kayıp ro-
manlarından ilki de!ildir.”

 Cevap: B   

16. Enerji talebi arttı!ı için var olan kaynaklar 
tükenmekte ve yeni arayı"lar ortaya çık-
maktadır. Bu anlamı veren seçenek D’dir. 

 Cevap: D
    

17. Verilen cümlede söz konusu kurumun 
ba!lantı hızıyla ilgili verilen bilgilerin son 
be" yılı kapsadı!ı üzeredir. Bununla e" 
de!er anlamadaki seçenek C’dir. 

  Cevap: C  
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18. Verilen cümlede geçen “ödül pe"inde 
ko"acak” ifadesi sözü edilen %lmin he-
nüz ödül almadı!ının kesin kanıtıdır. 

Cevap:  D

19. Verilen cümlede geçen “artık” sözü ge-
lin adaylarının önceki tercihlerinin de!i"-
ti!i anlamını vermektedir. "geleneksel 
takılardan çok" ifadesinde az da olsa 
geleneksel takıların tercih edildi!i anlamı 
vardır.

 Cevap: B

CÜMLEDE ANLAM
TEST

3
1. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya han-

gi sebeple yapıldı!ını bildiren cümlelere 
neden – sonuç (sebep – sonuç) cümleleri 
denir. Bu cümlelerin yüklemine “niçin?” , 
“neden?” soruları soruldu!unda bu so-
rular cevapsız kalmaz. Neden – sonuç 
cümleleri iki bölümden olu"ur: Birinci bö-
lüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç 
bildirir. Genellikle “için, – den, –di!inden, 
ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır.

 III. cümle elleri i"e yatkın olmadı!ı için 
alınteriyle çalı"mayı gözlerine kestire-
mezlermi" anlamı ta"ımaktadır. Yargı  ge-
rekçesiyle birlikte verilmi"tir. 

 Cevap: C

2. Paragra#a bir bütünlük içinde cümleyi 
de!erlendirdi!imizde cümlenin aklı ve 
dü"ünme eylemini tartarak bir ahlaki 
yapılanma ve yücelme eylemine girmesi 
yolculu!unun anlatıldı!ını görürüz. Vic-
danla de!erlendirme de önemli olarak 
görülse de esas olanı aklı ve dü"ünceyi 
de!rlendirme oldu!u belirtilmi". 

 Cevap: D

3. II. ve V. cümlede insanın ancak acılarını 
geride bırakmayı ba"arabilirse kendine 
yeni bir ya"am kurabilece!i, gelece!e 
bakabilece!i anlamı vardır. 

 Cevap: C

4. Verilen cümlede sinemanın hikaye anla-
tan bir araç oldu!u ve her "eyden önce 
bir hikayesi olması gerekti!i söylenirken 
C seçene!inde hikayenin de!il görselli!in 
önemli oldu!u söylenmi"; verilen cümle-
nin tersi bir dü"ünce savunulmu"tur. 

 Cevap: C
5. Bir varlı!a ya da kavrama ait niteliklerin 

belirtildi!i cümlelere tanım cümlesi denir. 
Bir kavramın, bir varlı!ın anlatıldı!ı cüm-
leye “… nedir?” sorusunu yöneltti!imizde 
cevap alabiliyorsak bu cümle bir tanım 
cümlesidir. IV. cümle “Sanat nedir?” so-
rusuna cevap vermektedir. 

 Cevap: D

6. Nesnel yargılı cümleler öznenin, yani söz 
söyleyen ki"inin dü"ünce ve duygularına 
de!il, nesnenin, varlı!ın kendi gerçe!ine 
dayanan, dolayısıyla ki"ilere göre de!i"-
meyen yargılardır. Bu tür yargıların, yo-
rum ve de!erlendirme içermeme, kanıt-
lanabilir özellikte olma, herkes için aynı 
anlamı ta"ıma, akla ve mantı!a dayalı 
olma gibi özellikleri vardır. III. cümlede 
$stanbul’un hala günümüz yazarlarının 
eserlerine konu oldu!u söylenmektedir. 
eserler incelendi!inde bunun do!ru ya 
da yanlı" olup olmadı!ı ispat edilebilir. 

 Cevap: C

7. Kanıtlanabilirlik yönüyle dendi!inde cüm-
lenin nesnel ya da öznel yargı ta"ıyıp 
ta"ımadı!ı sorulmaktadır. Öznede, yani 
söz söyleyen ki"ide olu"an; nesnelerin 
gerçe!ine de!il, ki"ilerin duygu ve dü"ün-
celerine ba!lı olan, bu nedenle de ki"i-
den ki"iye de!i"ebilen yargılardır. Öznel 
anlatımda ki"i, cümleye kendi duyguları-
nı katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar, 
“bence, bana göre” anlamı ta"ır. Nesnel 
yargılı cümleler  öznenin, yani söz söyle-
yen ki"inin dü"ünce ve duygularına de!il, 
nesnenin, varlı!ın kendi gerçe!ine daya-
nan, dolayısıyla ki"ilere göre de!i"me-
yen yargılardır. Bu tür yargıların, yorum 
ve de!erlendirme içermeme, kanıtlanabi-
lir özellikte olma, herkes için aynı anlamı 
ta"ıma, akla ve mantı!a dayalı olma gibi 
özellikleri vardır. Parçada numaralanmı" 
cümlelerde I, II, IV, V. cümlelerin ki"iden 
ki"iye de!i"ebilen öznel yarılar içerdi!ini 
görüyoruz. III. cümle ise kanıtlanabilir ni-
telik ta"ıyan nesnel yargılı bir cümledir. 

 Cevap: C
8. Eylemin hangi amaca ba!lı olarak ger-

çekle"ti!i vurgulanır. Bu tür cümlelerde 
de "için, diye, üzere" gibi edatlardan 
yararlanılır.Öznenin i"i, hareketi gerçek-
le"tirme amacı ve sonucu cümle içinde 
verilir. Bu tür cümleler de ise iki yargının 
bir tanesi i"in yapılma amacını anlatır ki.; 
yargılardan bir tanesi hâlâ yapılmamı"tır. 
I. cümlede hava so!umu" ve kı"lıklar çı-
karılmı"tır. yani belirilen yargılardan ikisi 
de gerçekle"mi"tir. Neden – sonuç cüm-
lesidir. 

 Cevap: A
9. Ba"kasından alınan sözün, cümledeki 

yargıyı de!i"tirmeden, kendi sözcük-
lerimizle aktarılmasına dolaylı anlatım 
denir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, 
belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya 
da yüklemleri ö!renilen geçmi" zamanla 
çekimlenir. Paçada numaralanmı" cüm-
lelerden II, III,IV ve V. cümleler do!rudan 
anlatım I. cümle dolaylı anlatım cümlesi-
dir.

 Cevap:A

10. Bir sanatçının dili kullanma "ekli, sözcük-
leri seçimi, cümle kurma biçimine üslup 
denir. Buna yazarın anlatım biçimi de di-
yebiliriz. Üslup bildiren cümlelerde yaza-
rın “nasıl anlattı!ı” ifade edilir. “Anlatımı 
nasıldır?” sorusuna cevap veren cüm-
leler üslupla ilgili cümlelerdir. I. cümlede 
Sait Faik’in eserlerindeki dil ve anlatım 
özellkleriyle ilgili bilgi verilmemi"tir. 

 Cevap:A

11. V. cümlede eserin ele aldı!ı konu ile 
içerikten,kullandı!ı imgeler ve dil özelli!i 
ile de üsluptan söz edilmi"tir. 

 Cevap: E

12. Önyargı cümleleri; bir durum, nesne veya 
olay hakkında, ki"isel izlenimlerden ha-
reketle durum, olay veya konu gerçekle"-
meden söylenen olumlu ya da olumsuz 
yargı içeren cümlelerdir. D seçene!inde 
olay gerçekle"meden olumsuz bir yargı 
bildirilmi"tir. 

 Cevap: D

13. Özgünlük  kavramıyla bilim, sanat, ede-
biyat vb. alanlara ait eserlerde, o çalı"-
mayı ortaya koyan ki"inin farklılı!ı, ken-
dine has olan yönleri kastedilmektedir. 
Yani yarattı!ınız eser ba"ka eserlere 
benzemiyor ve sizin imzanızı ta"ıyan 
farklı yönleriyle dikkat çekiyorsa böyle 
bir eserin özgün oldu!undan söz edile-
bilir. Özgün kelimesi, sözlük tanımından 
da anla"ılaca!ı üzere “öz” kelimesinden 
gelmektedir. Özü, kendine has olan anla-
mı kazanan bu kavrama “orijinal” kelime-
siyle yabancı dilden kar"ılık bulunabilir. 
Özgünlük, aslında bir tarz, biçim olarak 
algılanabilir. Bir insanın ya"amı da özgün 
olabilir, ortaya koydu!u eser de… Veya 
yeni ke"fedilen bir gezegen, deneme ya-
nılma ile ortaya çıkan bir a"ılı a!aç türü 
de özgün olabilir; çünkü onları ba"kala-
rından ayıran “kendilerine has” yönleri 
bulunmaktadır. V. cümlede romanın o 
üne kadar dü"ünülmeyen "eyleri ba"ka 
bir biçimde göstermesinden yani özgün-
lü!ünden söz edilmi". 

 Cevap: E

14. Bir ki"inin herhangi bir olaydan veya yap-
madı!ı bir i"ten dolayı duydu!u üzün-
tüyü anlatan cümlelerdir. Hayı#anma 
cümleleri ile pi"manlık cümleleri arasın-
daki fark "udur: Hayı#anma cümlelerin-
de yapılmayan bir i"ten dolayı duyulan 
üzüntü anlatılır, pi"manlık cümlelerinde 
ise yapılan bir i"ten dolayı duyulan üzün-
tü söz konusudur. A seçene!inde yıllar 
hızla akıp giderken yapamadıklarından 
duydu!u üzüntü anlatılmı"tır. 

 Cevap: A
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15. Tahmin veya sezgi cümleleri, bir olayın 
veya durumun yönü, "ekli, zamanı veya 
sonucu hakkında bazı bilgi ve deneyimle-
re dayanılarak yapılan kestirmeleri ifade 
eder. Ki"i bu tür cümlelerde, kendi %kir 
penceresinden bir sezgi ifade eder. “Akla, 
sezgiye veya bazı verilere dayanarak 
olabilecek bir "eyi, bir olayı önceden kes-
tirme, kestirim” olarak tanımlanan tahmin 
cümlelerinde, kesinlik yoktur ve bilinme-
yen durumlar hakkında sezgiler dile geti-
rilir. Olasılık cümleleri ile tahmin cümleleri 
arasındaki fark "udur: Olasılık anlamlı 
cümlelerde “ikilem” söz konusudur. Yani 
bahsedilen "ey için “Öyle de olabilir, böy-
le de olabilir.” anlamı hakimdir. Tahmin 
anlamlı cümlelerde bu “ikilemi” görmeyiz. 
Tahmin anlamlı cümlelerde tecrübelerden 
hareketle “emin olu"” havası vardır. Ola-
sılık anlamlı cümlelere göre, tahmin an-
lamlı cümlelerde “kesinlik anlamı” daha 
yo!undur. III. cümlede belirli nedenlere 
ba!lı olarak bir tahminde bulunulmu"tur. 

 Cevap: C

16. 2. cümlede paragrafta  yer alan cümleleri 
söyleyen ki"i üzerindeki etkisinden söz 
edilmi" ama Bedri Rahmi’nin "iirlerinin 
her okuyanda olumlu etkiler bıraktı!ına 
de!inilmemi"tir. 

 Cevap: B

17. I. cümlede "airi sözleri oldu!u gibi akta-
rılmı", III. cümlede  bir ko"ul sonu" ili"kisi 
kurulmu" (okunuyorsa ), IV. cümlede sonuç 
bir gerekçeye ba!lanmı", V. cümlede ama-
ca ula"mak için sonuç gerçekle"mi"tir. II. 
cümle dolaylı anlatım cümlesi de!ildir. 

 Cevap: B

18. Verilen cümlede sanat eserin dönemle, 
ça!la sınırlı olmaması vurgusu yapılmı"-
tır. millilik ya da ulusal kültürle ilgili bir ili"-
kilendirme bulunmamaktadır. 

 Cevap: E

19. Nesnel de!erlendirmede cümledeki an-
lam, sözü söyleyen ki"inin duygu ve 
dü"üncelerine göre de!i"mez. Nesnel 
cümleler; do!rulu!u ya da yanlı"lı!ı ki"i-
den ki"iye de!i"meyen cümlelerdir. Nes-
nel cümlelerde bilimsellik ön plana çıkar. 
Nesnel yargıların kullandı!ı anlatıma 
nesnel (objektif) anlatım denir. Nesnel 
cümlelerde "bence", "bana göre" gibi söz-
ler yer almaz. Nesnel cümleler, yorum ve 
de!erlendirme içermeyip deney, gözlem 
ve ara"tırmaya dayanan cümlelerdir. V.  
cümlede öznel bir de!erlendirme bulun-
maktadır. 

 Cevap: E

20. IV. cümlede bir beklenti dile getirilmi"tir. 
Beklenmedik bir durumun gerçekle"mesi 
söz konusu de!ildir. 

 Cevap: D

21.  Verilen cümle metnin insanda her zaman 
aynı duyguları yaratmadı!ını söylüyor. 
Bu cümle aynı duyguları yaratamama-
sının nedenleri ya da hangi durumlarda 
aynı duyguları yaratamadı!ı gibi yargılar-
la  veya ba"ka benzerlik ili"kileriyle sür-
dürülebilir. B, C, D ve E seçenekleri böyle 
yargılar bildiriyor.

 Bir  öykünün  her  zaman  seviliyor  olma-
sı  her  zaman  aynı  duyguyu  yaratması  
anlamına gelir. Bu  yargı verilen cümleyle 
uyu"maz.

 Cevap: A   

22. III. cümlede “video yükleme” de!il, “vi-
deo indirme”nin son tarihinden bahse-
dilmi"tir. Bu nedenle III. cümle C seçene-
!i ile uyumlu de!ildir. 

Cevap: D

23. “bilgelik”; bilge olmak, aklı özümsemek, 
bilgiyi kuvvetle sezmek ve anlamaktır. 
Akıl ise sadece ayırt etmek, fark etmek 
gibi durumlardır. Yani bilgelik aklın ileri 
a"amasıdır. $lk sözde akıl sahibi olanın 
cihanı(dünyayı) de!i"tirmesi, ikinci sözde 
bilgiyi özümseyen(bilge) ki"inin kendine 
dönmesi vurgulanmı"tır. Birle"imi ise C 
"ıkkındadır. 

Cevap: C

24. D "ıkkında özgürlük ve hürriyet aynı "eydir 
ve beraber kullanımı gereksizdir. Bu du-
rumda D "ıkkında gereksiz sözcük kullanıl-
dı!ı için cümle duru de!ildir. 

Cevap: D

CÜMLEDE ANLAM
TEST

4
1. A  seçene!inde  “yapmadım” , B seçene-

!inde “etmez”, C  seçene!inde “geçmez, 
bulunmaz”, E seçene!inde “ yoktu” anla-
mı vardır. Cümleler anlamca olumsuzdur. 
D seçene!inde ise “Bu cennet vatanın 
u!runa herkes feda olur.” anlamı vardır. 
Cümle anlamca olumludur.

 Cevap: D

2. I’deki “Vah, vah, vah!” çok yazık anla-
mında ünlem bildiren bir cümledir. IV’teki   
“zavallı” sözcü!ü acınacak kadar kötü 
duurmda olan anlamı ta"ır. Yani I ve IV 
acıma anlamı ta"ır. 

 Cevap: C

3. “Bilgi sakalla ölçülmez” de “Akıl ya"ta de-
!il ba"tadır.” da “Akıllı olmanın ya"la ilgisi 
yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha 
akıllı olabilir.” anlamına yakın anlamlar 
ta"ır. Aynı do!rultudadır. 

 Cevap: B
4. Vız gelmek “umurunda olmamak, aldırı" 

etmemek ve önemsememek.” demek-
tir. “Okur bana vız gelir!” sözü okurunu 
önemsememe anlamı ta"ır. 

 Cevap: E

5. 4. cümlede bahsedilen estetik tat nede-
niyle 20 ya"ındaki "iiri bile güncelli!ini 
koruyor. 4. cümle 5. cümlenin nedeni du-
rumundadır. 

 Cevap: D

6.  3. cümlede okumaya yeni ba"layan ço-
cuklar ve okuma yazma bilmeyen çocuk-
ların kitabı okuma ve sevme durumları 
kar"ıla"tırılmı". 

 Cevap: C

7. Kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümle-
lerinde soru öncülünde verilen cümleden 
kesin yargıya ula"ılırken olası sonuçlar 
cevap olarak alınamaz. Bu tür sorularda 
verilen cümlelerde geçen edatlar, ba!laç-
lar, sayısal ifadeler önemlidir. Buna göre 
cümlede geçen “romanın metnine birebir 
ba!lı kalmasa da” ifadesinden “%lmde 
romanda anlatılanın dı"ına çıkılmı"tır.” 
yargısı kesin olarak çıkarılabilir. 

 Cevap: D

8.  Kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümle-
lerinde geçen edatlar, ba!laçlar, sayısal 
ifadeler önemlidir. “Ahmet’in son "utu” 
ifadesinden “Ahmet maçta daha önce de 
"ut atmı"tır.” yargısını çıkarabiliriz. 

 Cevap: C

9.  Bu tür sorularda verilen cümlelerde ge-
çen edatlar, ba!laçlar, sayısal ifadeler 
önemlidir. “Dünyada ilk posta pulu” ifa-
desi ile posta pulunun ilk kez kullanıl-
maya ba"ladı!ı tarih olarak verildi!i gün-
den yola çıkarak “Posta pulu, 6 Mayıs 
1840’tan sonra kullanılmaya ba"lanmı"-
tır.” sonucunu çıkarabiliriz. 

 Cevap: A

10. Kesin yargı cümlelerinde olasılıklar cevap 
olarak kabul edilemez. Edatlar, ba!laçlar, 
sayısal ifadeler, kar"ıla"tırma ifadeleri so-
runun çözümü için önemlidir. “Türkiye’nin 
birbirine en çok benzeyen” ifadesinden 
ba"ka da birbirine benzeyen "ehirler ol-
du!u onlarla kar"ıla"tırma yapıldı!ı yar-
gısı çıkarılabilir. 

 Cevap: C 
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11. Kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümle-
lerinde  soru öncülünde verilen cümleden 
kesin yargıya ula"ılırken olası sonuçlar 
cevap olarak alınamaz. Soruyu çözerken 
kesinlikten uzakla"mamaya ve yorum 
katmamaya dikkat etmeliyiz. Cümleden 
“Kar ya!ı"ının ardından buzlanmayı en-
gellemek için sokaklar tuzlanmı"tır.” yar-
gısı kesin olarak çıkarılabilir. Di!er yargı-
lar için yorum yapmak gerekir. 

 Cevap: B
12. Kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümle-

lerinde soru öncülünde verilen cümleden 
kesin yargıya ula"ılırken olası sonuçlar 
cevap olarak alınamaz. Soruyu çözerken 
kesinlikten uzakla"mamaya ve yorum 
katmamaya dikkat etmeliyiz. Öncülden 
yorum çıkarırsak yanlı" "ehirle"meye, 
yanlı" "ehirle"menin sonuçlarına ula"a-
biliriz. Fakat olasılıklar ve yorumlar cevap 
olamaz. Bu nedenle yalnızca net çıkara-
bilece!imiz yargıyı bulmalıyız. Cümleden 
“içme suyunun toplandı!ı barajların kay-
bedilme tehlikesi oldu!u sonucu çıkarıla-
bilir.

 Cevap: D
13.  Kesin olarak çıkarılabilecek yargı cümle-

lerinde soru öncülünde verilen cümleden 
kesin yargıya ula"ılırken olası sonuçlar 
cevap olarak alınamaz. Bu tür sorularda 
verilen cümlelerde geçen edatlar, ba!-
laçlar, sayısal ifadeler önemlidir. “bugün 
yeniden, bamba"ka” ifadelerini dikkate 
alarak cümleden “ Bir kitabın ki"i üzerin-
de bıraktı!ı etki okundu!u zamana göre 
farklılık gösterebilir.” yargısı çıkarılabilir. 

 Cevap: D
14. Bu tip soruları çözerken öncelikle yükle-

mi bularak cümlenin sonuna getirmeliyiz. 
Yüklemin birle"ik olup olmadı!ına ve 
tamlama olabilecek sözcük gruplarına 
dikkat ederek verilen sözcükleri anlamlı 
bir bütün olu"turacak "ekilde sıralamalı-
yız. “Göreceksiniz” sözcü!ü temel yargı 
oldu!u için yüklem görevindedir. Söz 
öbeklerine bakalım “insanlara saygı gös-
termenin” “hayatınızda neleri de!i"tirece-
!ini” Bu durumda sıralama “IV – II – I – III 
– V” biçiminde olmalıdır. 

 Cevap: D

15. Bu tip soruları çözerken öncelikle yükle-
mi bularak cümlenin sonuna getirmeliyiz. 
Yüklemin birle"ik olup olmadı!ına ve 
tamlama olabilecek sözcük gruplarına 
dikkat ederek verilen sözcükleri anlamlı 
bir bütün olu"turacak "ekilde sıralamalı-
yız. “Kaynaklık etmi"tir” cümlemizin yük-
lemidir. “Bazı edebiyat akımlarının olu"u-
muna” sözcük grubunun ardından özneyi 
de buluruz “rüyalar”. Sıralama “I – V – IV 
– II – III” biçiminde olmalıdır. 

 Cevap: C

16. Bu tip soruları çözerken öncelikle yükle-
mi bularak cümlenin sonuna getirmeliyiz. 
Yüklemin birle"ik olup olmadı!ına ve 
tamlama olabilecek sözcük gruplarına 
dikkat ederek verilen sözcükleri anlamlı 
bir bütün olu"turacak "ekilde sıralama-
lıyız. “Kaçınıyor” cümlenin yüklemidir. 
“De!i"ik anlatım biçimleri” söz öbe!ini 
bulduktan sonra sıralama ortaya çıkar. 
II – IV – III – V – I 

 Cevap: A

17. Bu tip soruları çözerken öncelikle yükle-
mi bularak cümlenin sonuna getirmeliyiz. 
Yüklemin birle"ik olup olmadı!ına ve 
tamlama olabilecek sözcük gruplarına 
dikkat ederek verilen sözcükleri anlamlı 
bir bütün olu"turacak "ekilde sıralamalı-
yız. “Vardır” yüklemine “çok duyarlı göz-
leri” söz öbe!ini eklemeliyiz. I – III – II – V 
– IV  

 Cevap: B

18. Bu tip soruları çözerken öncelikle yükle-
mi bularak cümlenin sonuna getirmeliyiz. 
Yüklemin birle"ik olup olmadı!ına ve 
tamlama olabilecek sözcük gruplarına 
dikkat ederek verilen sözcükleri anlamlı 
bir bütün olu"turacak "ekilde sıralama-
lıyız. “Araçtır” yüklemdir. “Foto!raf çek-
mek” cümlede sözcük grubu olarak bu-
lunmaldır. II-V-I-III-IV 

 Cevap: A

19. “yapabiliriz” sözcü!ü temel yargı oldu-
!u için yüklem görevindedir, bu nedenle  
en sonda olmalıdır. Cümlede ba"kaları-
nın dü"üncelerini okuyarak ve dinleyerek 
ö!renmekten bahsedilmektedir, “dinle-
yerek” sözcü!ünün yanında “de” ba!-
lacı oldu!u için okuyarak ö!renmenin 
daha önce söylendi!i anla"ılmaktadır. 
Sıralamayı bu "ekilde yaptı!ımızda 
“Ba"kalarının dü"üncelerini okuyarak 
nasıl ö!reniyorsak aynı "eyleri dinleye-
rek de yapabiliriz.” cümlesi olu"ur. Yani 
sıralama "öyle olmalıdır:   II – IV – VI – I 
– III – V

 Bu sıralamaya göre “nasıl ö!reniyor-
sak” ba"tan üçüncü sırada yer almalıdır.

Cevap:  E   

20.  “itmek gerekir” sözcük grubu  temel 
yargı oldu!u için yüklem görevindedir, bu 
nedenle en sonda olmalıdır.  Kapının ka-
palı oldu!unu  ve "anlamak için" de bir 
sözcük grubu olu"turmaktadır. Bölüne-
mez. Sıralamayı bu "ekilde yaptı!ımızda 
“Kapının kapalı oldu!unu anlamak 
için kapıyı itmek gerekir. ” cümlesi olu-
"ur.   Bu durumda sıralama "öyle olmalı-
dır:  V – IV – II – III – I

Cevap: A

21. A'da “dönem” vurgusu "ıkkı yanlı" yapar. 
B'de “daha net bilgiler” vurgusu birle"im 
için yetersizdir. D'de “en temel unsurlardan 
biridir” vurgusu yanlı"tır çünkü ilk cümlede 
“en temel unsurdur” deniyor. E'de “etkili bir 
"ekilde” ifadesi iki cümlede de geçmiyor. C 
ise tam olarak iki cümleyle örtü"üyor, yani 
birle"imi oluyor.  

Cevap: C

PARAGRAF
TEST

1
1. Özlem cümlesi geçmi"te ya"anan günle-

rin tekrar ya"anma iste!ini ya da bir yeri 
veya ki"iyi görme iste!ini dile getirir. Bu 
"iirde de hüzün, sevgi gibi duygularda 
i"lenmesine ra!men esas olarak a!ır ba-
san duygu özlemdir.

Cevap: B
 

2.  “kapımızı çalan yok” “hiç kimseden 
tek bir satır mektup yok gibi ifadeler” 
yalnızlık duygusunun a!ır bastı!ını gös-
termektedir. Üzüntü ve hüzün de duydu-
!u gibi sonuçlara varabiliriz ancak a!ır 
basan duygu sorulmaktadır.  

Cevap: D

3. Duyu,  insan  ve  hayvanlarda  dı"arısının  
etkisini  bir  organizma  yardımıyla  duy-
ma yetene!idir. Duyular görme, i"itme, 
koklama, tatma ve dokunma organları ile 
algılanır.

 I, II, III ve IV. cümlelerde  görme  duyusu  
ile  algılanan  ayrıntılara  yer  verilirken  
IV. cümlede  dokunma duyusuna yer  ve-
rilmi"tir.

Cevap:  D

4. Parçada geçen "ancak bildiklerini ya-
"amlarında kullandıklarını pek göre-
meyiz." ifadesi sorunun do!ru cevabını 
vermektedir.

Cevap: B

5. Parçanın son cümlesi sorunun do!ru ce-
vabını vermektedir. “Breton’u gördüm, 
bu program için ça!ırmayı dü"ündüm 
ama öneremedim, zaten gelmezdi 
çünkü o gerçek bir sanatçıdır.”

Cevap: E

6. Parçanın yazarı dedesi ile aynı hastalı!a 
yakalanmı" ancak penisilin sayesinde 
dedesi gibi ölmemi"tir. Bu nedenle yazar 
bulu"ların sa!lık üzerindeki etkisi üzerin-
de durmaktadır.

Cevap: C
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7. Parçada geçen “Yeter ki, anlattı!ı ki"i 
toplumun durumuna ba!lansın, toplu-
mu yansıtsın. Dolaylı bir yolla da olsa 
toplum onda dile gelsin.” ifadesi sanat-
çının yapması gerekeni özetlemektedir.

Cevap: C

8. Parçada havanın yere yakın tabakasının 
sıcak, uzak tabakasının da so!uk oldu!u 
ve bu dengesizlikten atmosfer olaylarının 
gerçekle"ti!i anlatılmı"tır.

Cevap: A

9. Parçada geçen “günün birinde delinin 
birinin, geli"mi" bir laboratuvarda 
genleriyle oynadı!ı bir patojeni insan-
lı!ı yok etmek için silah olarak kullan-
mayaca!ından emin olamayız.” ifadesi 
sorunun do!ru cevabını vermektedir. 

Cevap: D

10. Parçada geçen “%nsanlık tarihinin bü-
tün kültürlerinde hayvanların güçlü 
payı oldu!u görülür” ifadesi sorunun 
do!ru cevabını vermektedir. 

Cevap: E

11. Parçada genel olarak Türk sanatındaki 
at resimleri ve ressamlarının kimler oldu-
!undan bahsetmi"tir.

Cevap: D

12. Çocuk edebiyatımızın önde gelen isim-
lerinden Gülten Dayıo!lu’nun “Yada’nın 
Gizli Gücü” adlı romanı, okuyucuların, 
daha iyi, sevgi dolu ve güvenli bir dünyanın 
dü"ünü kurmalarını sa!lıyor. Romanda 

                  A
 Altay Da!ları’nın doruklarında ya"ayan 

ve insanüstü özelliklere sahip Yabgular-
dan Çinli casuslara, Amerika’daki üniver-
sitelerden Türkiye’deki ya"ayı"a kadar 
geni" bir co!rafyada, birbirinden farklı 

         B                                C
 karakterler, sürükleyici bir macera içinde 

bir araya getirilmi". Dayıo!lu, bu çe"itlilik 
sayesinde çocukların ve gençlerin hayal 
gücünün sınırlarını zorluyor. Bunun yanı 
sıra roman, insanların dünyayı hor kullan-
maları ve atmosferi yıpratmaları ile ilgili 
olarak da dikkate de!er mesajlar içeriyor.

       E
 Seçenekler paragraf üzerinde gösteril-

mi"tir. Parçada D "ıkkı yer almamaktadır.
Cevap: D

13. Edebiyatımızdaki dalgalanmalardan, gel-
geç modalardan, zaman zaman girilen 

               D                   A
 darbo!azlardan, sı!lı!ın pirim yapma-

sından ve hele hele magazinle"mekten 
kendisini en çok ve en iyi koruyabilmi" 
yazarların genç öykücüler, türün de öykü 

                  E

 oldu!unu dü"ünürüm. Genç öykücüler, 
acaba edebiyatımızdaki bu etkilenme-
lerden nasıl olup da kendilerini böyle 

                 C
 koruyabilmi"lerdir, bunu merak ederim en 

çok.
 Seçenekler paragraf üzerinde gösteril-

mi"tir. Parçada B "ıkkı yer almamaktadır.
Cevap: B

14. Yolun bundan sonraki kısmı sisliydi. 
Yine de gece yolculu!undan daha iyiydi. 

                              A
 Sisle derinle"en bahçelerde gö!e uza-

nan kavaklarla yolcuları selamlayan sarı 
yapraklı çınarların dalları birbirini kucak-
lıyordu. A!açlar rüzgârlarla söyle"iyordu.

     B
 O anda bir "iirin içinde ya"amaya ba"-

ladı!ımı dü"ündüm. Sisler arasında 
                D
 ko"an çocuklar hızla büyüyordu sanki. 

Yanlarında birçok masal kahramanı yol 
gösteriyordu onlara. Ben de aralarınday-
dım. Otobüsle yarı"tı!ımızı sanıyorduk. 

                                  E
 Aslında zamanla yarı"ıyorduk.
 Seçenekler paragraf üzerinde gösteril-

mi"tir. Parçada C "ıkkı yer almamaktadır.
Cevap: C

15. Elimizdeki bilgilere göre Türk "iirinin, 
ba"langıcından Yenisey ve Orhon Yazıt-
larının yazılı"ına kadar geçen döneme 

                       B
 de!in sözlü kültür ortamında güçlü bir 
   A
 olasılıkla müzik ve dans ile birlikte var-

lı!ını sürdürdü!ü söylenebilir. Kimi veri-
lerden yola çıkarak V. yüzyılda ba"ladı!ı 
dü"ünülen yazılı kültür ortamında “"iir” 

        D       E
 denebilecek ürünlerle görülmeye ba"la-

dı!ı söylenebilir.
 Seçenekler paragraf üzerinde gösteril-

mi"tir. Parçada C "ıkkı yer almamaktadır.
Cevap: C

16. Lozan Avrupa’nın en ye"il kentlerin-
den biri. &ehirde birçok park  ve bahçe 
bulunuyor. Cenevre Gölü’nün güney 
kıyılarında ke"fedilecek birçok mekân 
var. Kentin marinası Ouchy’de kaliteli 
restoran ve kahveler sıralanıyor. Burada 

                        E
 birbirinden güzel yatları da görebilirsi-

niz. Vidy ise kentin en güzel kumsalı.
                                 A

 Burada bisiklet kiralayarak göl boyunca 
uzanan gezi yollarını ke"fedebilirsiniz. 
Yaz aylarında burada birçok festival, so-
kak gösterileri  ve partileri yapılıyor. Nisan 

                          C
 ile ekim ayları arasında Cenevre Gölü’nde 

yarım günlük tekne turları yapılıyor. 
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 

Parçada D seçene!ine de!inilmemi"tir. 
Cevap: D

17. Aynı mahallede oturan, kıyafetleriy-
le geçinme tarzları aynı olan Karagöz 
ile Hacivat ilk bakı"ta iki ayrı insanlı!ın 

        B
 temsilcisi gibi görünmezler. Hele oyun-

larda kimi zaman i" birli!i etmeleri,  ara-
larında aynı hak sınıfına ba!lı olmaktan 
do!an bir yakınlık, hatta tam bir birlik

              A
 bulundu!u duygusunu verir. Fakat bu duy-

gu fazla sürmez. Perdede geçen bir olay, 
             E                  C
 söylenen her söz, bu iki tipin ayrı, hatta 

iki kar"ıt karakterde oldu!unu gösterir.
 Seçenekler paragrafta gösterilmi"tir. Pa-

ragrafta D seçene!ine de!inilmemi"tir.
Cevap: D

18. Parçada geçen “öksürüp hap"ırması” 
ifadesi A, “grip virüsü dı" ortamda” 
ifadesi B,  “toplu ta"ıma araçlarındaki” 
ifadesi D ve “kre"lerde a!za…” ifadesi 
de C seçene!ini do!rular. 

Cevap: E

19. Parçada geçen “…solunum yoluyla 
alınması ile bula"ır” ifadesi A seçe-
ne!ini, “kapı kollarında, toplu ta"ıma 
araçlarındaki tutacaklarda, & elektrik/
asansör dü!melerinde” ifadesi B se-
çene!ini, “kapmı" bir yeti"kin henüz 
hastalık belirtileri ba"lamadan 1 gün 
önceden ba"layıp, hastalık belirtileri 
kaybolduktan 5 gün sonraya kadar 
virüsü etrafa bula"tırabilir. Bu süreler 
çocuklar da iki katı kadar daha uzun-
dur.” ifadesi C seçene!ini, “virüsün has-
tanın 1 – 2 metre uza!ındaki sa!lam 
ki"iler tarafından” ifadesi de E seçene-
!ini do!rular.

Cevap: D
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20. Parçanın ilk cümlesi olan “Çok kolay ve 
hızla bula"ma özelli!ine sahip in#uen-
za virüsleri” ifadesi I. maddeyi vermez. 
Çünkü bu cümle söz konusu virüsün hızlı 
ve kolay bula"tı!ından bahseder. Ancak 
I. madde “en çok” görülen virüs olarak 
geçer. Parçanın sonunda do!ru geçen 
“Yani çocuklar grip virüsünü bula"tır-
mada önemli rol oynarlar” ifadesi de III. 
maddeyi do!rular. Parçada ya"lılardan 
hiç bahsedilmemi"tir. 

Cevap: C

PARAGRAF
TEST

2
1. I. cümlede geçen “iki gruba ayırır” ifa-

desi II. cümledeki “bu gruba” ifadesine 
ba!lanmı"tır. Bu nedenle I ve II yer de!i"-
tirmemelidir. Böylece A, B ve C seçenek-
leri cevap olamaz. 

 II. cümlede geçen geçen “birincisine” 
ifadesinden sonra V. cümledeki “di!er 
gruba” ifadesi gelmelidir. Bunun için de 
III ve V yer de!i"tirmelidir. 

Cevap: E

2. III. cümlenin sonundaki “yetkisi” sözüne 
II. cümledeki “ve bu yetki” sözü ba!lan-
malıdır. Bu iki sözü ba!lamak için de II ve 
IV yer de!i"tirmelidir. 

Cevap: C

3. I, II ve III. cümlelerin birbirine anlamca ve 
yapıca ba!lı oldu!u görülmektedir. Bu üç 
cümlenin içinde bulundu!u A, B, C ve D 
seçenekleri do!ru cevap olamaz. Geriye 
yalnızca E kalır. 

Cevap: E

4. II. cümlede geçen “her an yeniden ya-
ratmaktadır” ifadesi IV. cümledeki “bu 
yok olup yeniden yaratılma” sözüne 
ba!lanmı"tır. Bu iki cümleyi birbirine ba!-
lamak için de III ve IV’ün yer de!i"tirmesi 
gerekir.

Cevap: D

5. I. cümlede geçen “bu marangoz” sözü 
bu cümlenin ilk cümle olamayaca!ının 
kanıtıdır. Bu nedenle I yer de!i"tirmelidir. 
Cevap A ya da B olabilir. Bunlar içinde en 
uygun olanının I ve II oldu!unu görürüz. 

Cevap: A

6. Verilen cümlelerin do!ru sıralaması V – 
I – IV – III – II "eklinde olmalıdır. Buna 
göre ba"tan dördüncü III olur.

Cevap: C

7. Verilen cümlelerin do!ru sıralaması IV – 
V – III – II – I "eklinde olmalıdır. Buna 
göre son cümle I olur.

Cevap: A

8. I ve II. cümleler “bu bakteriler” ifadesiyle 
IV ve V. cümleler ise “bu faydalar” ifade-
leriyle birbirine ba!lıdır. Aradaki III akı"ı 
bozmaktadır. 

Cevap: C
9. I. cümlede geçen “… maddeleri kullanı-

yor” ifadesi III. cümledeki “bu maddeler” 
ifadesine ba!lıdır. Bu nedenle aradaki II 
akı"ı bozmaktadır. 

Cevap: B

10. IV. cümlede yazarlıkla ilgili genel bir bil-
gi verilmi"tir. Ancak parçada yazarlı!ın 
neye ba!lı oldu!u üzerinde durulmakta-
dır. 

Cevap: D

11. IV. cümlede geçen “damlacıklara dö-
nü"ür” ifadesi VI. cümledeki “bu dam-
lacıklara” ifadesine ba!lıdır. Bu nedenle 
aradaki V akı"ı bozmaktadır. 

Cevap: E

12. Parçada genel olarak geleneklerin insan 
hayatında yerinden söz edilirken V. cüm-
lede hurafelere ve batıl inançlara geçildi-
!i için parçanın akı"ı bozulmu"tur.

 Cevap: E

13. I. cümlede genel olarak hurafelerden 
bahsedilir ve III. cümlede buna örnek ve-
rilir. Bu nedenle oradaki II akı"ı bozmak-
tadır.

 Cevap: B

14. IV. cümlede geçen “ta"rada” sözü veri-
len cümledeki “ta"ralı kalmayı” sözüne 
ba!lıdır. Bu nedenle verilen cümle IV. 
cümleden sonra getirilmelidir.

 Cevap: D

15. Parçada geçen “üçgen, kilometre” gibi 
sözler terimdir. Parçada üç nokta ile be-
lirtilen bölümler tamamlanmamı" eksiltili 
cümledir. “bir efsane ba"ını almı" yürü-
mü"tü” ifadesinde deyim vardır. “kumlu 
arazideki dev "ekillerin sırrı” ifadesin-
de de nitelik bildiren sözler vardır. Ancak 
parçada ikilemeye yer verilmemi"tir. 

Cevap: A

16. Parçada geçen “Güney Peru’nun And 
Da!larıyla Pasi'k Okyanusu arasın-
da sıkı"ıp kalmı" çöl yaylalarındaki 
devasa geometrik "ekillerden” ifadesi 
Nazca bölgesinin nerede bulundu!unu 
söylemektedir. 

Cevap: A

17. Parçada geçen “çöl yaylalarındaki” ifade-
si A seçene!ini, “Nazca bölgesinin üze-
rinde gözlem uçu"u yapan Amerikalı 
arkeolog” ifadesi B seçene!ini, “devasa 
geometrik "ekillerden” ifadesi C seçe-
ne!ini “Bazı gezginler bunlardan söz 
etmi"” ifadesi de E seçene!ini do!rula-
maktadır.

 Cevap: E

18. Foto!raf, "arkı, video, harita ta"ıdı!ı-
nız cep telefonlarınızda kitaplara da 
yer açın. Google, ki"isel bilgisayarlar-
da kullanılması için tarayıp hazırladı!ı 
1,5 milyon e-kitaba artık yeni nesil cep 

                D                               C
 telefonlarından da ula"ılabilece!ini açık-

ladı. Google’ın hazırladı!ı e-kitapların 
ço!u, eski oldukları için telif hakla-
rı kalkmı", artık kamu malı sayılıyor.

        A
 Kitapçıda gördü!ünüz güncel kitapla-

rı Google’ın e-kütüphanesinde bulma 
"ansınız pek olmasa da ücret ödeme-
den ula"ılabilen e-kitap sayısının çok 

                    B
 artmı" olması sevindirici bir geli"me.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 
Cevap: E

19.  Parçada e-kitap sayısının artıyor olma-
sından duyulan mutluluk sevindirici bir 
geli"me olarak görülmektedir.

Cevap: A

20. Parçada geçen “kara yosunları ya"a-
mak için nemli havaya ve gölgelik 
alanlara ihtiyaç duyar” cümlesi I. mad-
deyi, “nem getiren rüzgârların hangi 
yönden esti!ine ba!lıdır” ifadesi de III. 
maddeyi do!rulamaktadır. 

Cevap: D

21. Parçada kara yosunlarının her zaman 
kuzeyi göstermeyece!i bilgisi verilmi"tir. 
Bu bilgi E seçene!i ile çeli"mektedir. 

Cevap: E

22.  Parçada geçen “beni putla"tıran bir ta-
raftar kitlemin olu"maması için elim-
den geleni yaptım” ifadesi söz konusu 
yazarın eserlerini okuyan belirli bir gru-
bun olmasını ye!lemedi!i anlamına gelir. 

Cevap: D

23. Parçada geçen “Hatta onlar arasında 
benim dı"ımdaki yazarları okumayan-
lar da var.” cümlesi yazarın yakındı!ı bir 
durumu dile getirmektedir.

Cevap: A
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24. Bir ikon olmak, edebiyat starı gibi pe-
"inden birilerini sürüklemek  edebiyatın 
ruhuna aykırı bir "ey. Cümlesiyle yazar, 
kendisinin bir star gibi görülmesinden ra-
hatsızlık duydu!unu dile getirmektedir. 

Cevap: D

25. Parçada söz konusu yazarın roman yaz-
madan önce bir takım planlar yaptı!ı 
üzerinde durulmu"tur. C seçene!indeki 
sorunun son cümlesindeki “inanır mısı-
nız?” sözü de parçanın giri"indeki “ina-
nırım tabii” sözüne ba!lıdır.

 Cevap: C

PARAGRAF
TEST

3
1. Parçada, çocuk e!itiminde daya!ın yan-

lı" bir yöntem oldu!undan bahsedilmi"tir. 
Verilen bo"lu!a getirilecek cümle “oysa” 
ifadesinden hareketle daya!ın nedeninin 
ortadan kaldırılmasına yönelik bir anlamı 
tamamlamalıdır.

 Cevap: E

2. Parçada geçen “ço!u yan tutar” ifadesi-
ni i"aret eden E seçene!indeki “bu yan 
tutmada” ifadesini görüyoruz. Bu neden-
le bu iki ifadeyi birle"tirmek gerekir. 

Cevap: E

3. Parçada ya"adı!ımın her anın bir öykü 
parçası olabilece!inden bahsedilmek-
tedir. Bo"lu!a getirece!imiz seçenek bu 
anlamı destekleyen bir ifade olmalıdır.

 Cevap: B

4. Parçanın son cümlesinde geçen “Yan-
gının olu"umunu önlemek ve olu"an bir 
yangının söndürülmesini bilmek e!itim 
ve bilgilen meden geçer.” ifadesi önemli 
olanın yangını söndürmede ilk müdaha-
lenin nasıl yapılaca!ını ö!renmek oldu-
!unu vurgular. 

Cevap: A

5. Parçada oyun yazarı olan Shakespare’nin 
hangi ya"larında hangi eserlerini verdi-
!i anlatılmı"tır. Bu nedenle bo"lu!a ya" 
vurgusu yapılan bir cümle getirilmelidir. 

Cevap: C

6. Parçada her sanatçının üslubunun faklı 
oldu!undan, aynı konuyu i"leyenlerin 
bile faklı bir söylem ile bunu yaptıkların-
dan bahsedilmi"tir. Bo"lu!a bu anlamı 
destekleyen bir cümle getirilmelidir. 

Cevap: A

7. Parçanın bo"luktan sonraki ilk ifadesi 
“oysa” bir durumun tersi bir "ey oldu!u-
na i"aret etmektedir. Bu nedenle bo"lu!a 
getirilecek "ey bu anlamı veren bir ifade 
olmalıdır. 

Cevap: C

8. Parçada kahvaltının öneminden bahse-
dip genel olarak kahvaltıda tüketilmesi 
gereken yiyecekler hakkında tavsiyeler-
de bulunulmu"tur.

 Cevap: B

9. En az yedi sekiz saat süren gece açlı!ın-
dan sonra her bedenin enerjiye ihtiyacı 
vardır. Bu da kahvaltıyla kar"ılanmalıdır. 

                              E
 Kahvaltı, günlük karbonhidrat ihtiyacımı-

zın önemli bir bölümünü kar"ılayabilece-
!imiz bir ö!ündür. Kahvaltı menüsünü 

             B
 hazırlarken dikkatli olunmalı, ayaküs-

tü kahvaltı yapmaktan kaçınılmalıdır. 
Zaman azlı!ı nedeniyle otobüste, va-
purda, trende kahvaltı yapmak zorunda 
kalınıyorsa ak"amdan mutlaka hazırlık 

                              D
 yapılmalıdır. Peynirli bir tost, ekmek ara-

sı peynir, domates, biber, salatalık gibi 
kolay yenebilen ve besleyici bir kahvaltı 
hazırlanmalıdır.

            A
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 

Cevap: C

10.  Parçada geçen “ı"ıltılı bakı"larıyla oku-
ma, ö!renme co"kularını dı"a vurma-
ları beni gelecek günler adına umut-
landırdı” ifadesi sözü edilen çocuklar 
ve gençlerin kitaba ilgi duyduklarını ve 
ö!renme iste!i içinde olduklarını kanıtla-
maktadır. 

 Cevap: A

11. Kitap fuarına, ö!retmeni, anne – babası 
ya da arkada"ıyla gelen ilk ve ortaö!retim 

                A
 ça!ında çocuklar, gençler vardı. Onların, 

kitapları karı"tırmaları, "air ya da ya-
zarları tanımaya çalı"ırken onlara ilginç 
sorular yöneltmeleri, ı"ıltılı bakı"larıyla

                 B
 okuma, ö!renme co"kularını dı"a vurmaları
                          C
 beni gelecek günler adına umutlandırdı, 
                              E
 sevindirdi.
 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 

Cevap: D

12.  Parçanın IV. cümlesinde geçen “Yazıda 
kullandı!ımız noktalama i"aretleri” 
ifadesi verilen cümledeki “noktalama 
i"aretleriyle” ifadesinin devamıdır. Bu 
nedenle verilen cümle IV numaralı yere 
getirilmelidir.

Cevap: D

13. Parçanın III. cümlesinde geçen “Sesin 
alçaltılıp yükseltilmesi” ifadesinde kar"ıt 
kavramlar vardır.

Cevap: C

14. Parçada “belge roman” ile “belgesel 
roman” kar"ıla"tırılmı"tır.

Cevap: C

15. Belge roman, bir yandan belgelere daya-
nırken bir yandan da kurgu olay ve ki"ilere

     B                                          E
 yer verir. Belgelerin sıralanmasıyla, 

yerle"tirilmesiyle sınırlı kalır bir ölçüde 
kurgu. Oysa belgesel romanda yazar, 

    C                               E
 bakı" açısı yönünden daha özgürdür. 

Belgelerin dı"ına ta"arak – ama olgusal 
gerçeklikten kopmadan – kimi bölüm-
lerde tümden farklı kurgulama yapabilir. 
Belge romanda daha çok, belge aktarı-
mının; belgesel romanda ise dönemin, 
roman dokusuyla bütünle"mi", biçimsel 
de!er kazanmı" aktarımının öne çıktı!ı 
söylenebilir.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 
Cevap: D

16. Parçada kara ait bazı güzelliklerin günü-
müzde görülmesinin artık mümkün olma-
dı!ından bahsedilmektedir. 

Cevap: B

17. O güzelim kar manzaraları resimlerde mi 
kaldı dersiniz? O bir kar de!il, "imdi. Bir 
ya"ama "ekliyle uyumlu sakin, güzel… 
Bir kar güzellemesi, bir kar destanı bel-
ki de ya"anmıyor artık. Kar aydınlı!a

                    D
 ı"ıyan gecelerden, patlamı" mısır, kes-

tane kokuları ta"ımıyor artık. Hayatın
          B
 kendisi olabilece!i bir kar de!il bu. Araç-

ların yollarda kaldı!ı, öfkenin doru!a
                 C 
 çıktı!ı, zincirleme kazalara yüklü bir kar…
                          A
 Hani kızaklar nerede? Çocukların sevin-

ci? Ne o kızaklar, ne merdivende kayan 
büyükler ne de yoku"lar var artık.

 Seçenekler parça üzerinde gösterilmi"tir. 
Cevap: E
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18. Parçada geçen “Kahvenin kökeni ara"-
tırmacılar tarafından 14. yy ba"larında 
Güney Habe"istan’dan” ifadesi B seçe-
ne!ini do!rular. “Kahve ile Türkler sa-
yesinde tanı"an Avrupa” ifadesi A se-
çene!ini do!rular. “Bir cezve yardımıyla 
su ve iste!e göre "eker ilave edilerek 
pi"irilir” ifadesi C seçene!ini do!rular. 
“Özel bir tadı, köpü!ü, kokusu, pi"iri-
li"i, ikramıyla kendine özgü bir kimli!i 
ve gelene!i vardır” ifadesi de D seçene-
!ini do!rular. 

Cevap: E
19. Genel olarak Türk kahvesinin tarihi, pi"ir-

me teknikleri ve bugünkü yeri hakkında 
bilgi verilmi"tir. 

Cevap: C

20. Parça Türk kahvesi hakkında bilgi ver-
mektedir. Bu nedenle parçanın tartı"macı 
bir anlatıma sahip oldu!unu söyleyeme-
yiz.

 Cevap: D

PARAGRAF
TEST

4
1. Paragrafa göre Platon’un sanatla ilgili gö-

rü"ünün temelde sanat eserinin taklidin 
taklidi olması nedeniyle hakikatten uzak-
la"tı!ı %krine dayanmaktadır. Bu nedenle 
E seçene!inde belirtilen sanatın do!ayı 
tamamlama i"i oldu!u %kriyle çeli"ir. 

 Cevap: E

2. Paragrafta iki farklı yazma yönteminden 
bahsediliyor. Bo" bırakılan yerden sonra 
da “ilkinde” sözcü!ü gelmi". Bu durumda 
paragrafın giri" cümlesinin iki farklı yaz-
ma yöntemi oldu!unu belirten bir cümle 
olması gerekir. 

 Cevap: A

3. Paragrafta gerçeklik öz ili"kisi analatılır-
ken yazarın bunu nasıl yapabilece!ine 
dair bir soru sorup cevaplamaya ba"lıyor. 
“Kavraması "arttır.” ifadesinin ardından 
“kavramı"sa…” diye bir cümle ba!lan-
ması içerik bütünlü!üne de uygun oldu-
!u için do!ru olur. 

 Cevap: A

4. Paragrafın bütününde anlatılan "iir ya-
zıldıktan ve "airinden çıktıktan sonra 
"airin ve okurun "iir yorumlama konusun-
da e"itlendi!idir.Arada bo"luk bırakılan 
cümlelerde konu dı"ında kendisinden 
önceki ve sonraki cümlelerle uygunlu!u, 
dü"üncenin akı"ına uyumu da önemlidir. 

Burada Kemal Özer’in bir "iirinden bah-
settikten sonra Kemal Özer’in de aradan 
çekilip "iirin yorumlanmaya ba"lanabile-
ce!i anlatılıyor. 

 Cevap: C

5. Parçada dünyasını payla"tı!ı yazarlar 
giri"inin ardından Demir Özlü örne!i 
veriliyor. Soruda verilen cümle Demir 
Özlü’nün özelliklerinden oldu!una göre 
bu bölümde yer alması gerekir. 

 Cevap: E

6. Parçada edebiyatın tarihle ili"kisi Seya-
hatname, destanlar, tezkireler gibi ör-
neklerle açıklanarak anlatılmı". Yani “ör-
nekleme” anlatım yöntemi ve dü"ünceyi 
geli"tirme tekni!i kullanılarak paragraf 
olu"turulmu"tur. 

 Cevap: D

7. “Çünkü gençler bu dizeler kime ait bilsin 
istedik” cümlesi verilen cümlede belirti-
len yazarların isimlerini de vermelerinin 
amacını açıklıyor. Bu nedenle önce yap-
tıklarını sonra da bunu hangi gerekçeyle, 
hangi amaçla yaptıklarını açıklamaları 
uygun olur. 

 Cevap: D

8. Paragrafın bütününe ve kendisinden 
sonra gelecek cümleyle ili"kisine baktı-
!ımızda verilen cümlenin “dı"”ımızdan 
bahsetmeye ba"ladı!ımız yere getirilme-
si uygun olur. 

 Cevap: E

9. Paragrafın ba"lı!ı paragrafın bütünü-
nü kapsar nitelikte olmalıdır. Paragrafta 
önce Türklerde dansın ilgiyle kabulü 
ardından nasıl bir geli"me gösterdi!i 
anlatılmı"tır. En uygun ba"lık “Türklerde 
Dansın Geli"imi” dir. 

 Cevap: B

10. Dörtlükte bir günün ya"amın sonlanaca-
!ı, canın benden ayrılaca!ı ve dünyanın 
gelip geçi"i oldu!u yani “ölümün kaçınıl-
maz oldu!u” anlatılmı"tır. 

 Cevap: A

11. Paragrafın anlatımında a!ır basan an-
latım tekni!i soruldu!unda  birden fazla 
anlatım tekni!i kullanılmı" olabilir fakat 
a!ır basan soruluyor demektir. Bu parag-
rafta da öyküleme de kullanılmı" olması-
na ra!men paragrafın bütününde renkler, 
sıfatlarla resim yapar gibi anlatılan bir 
do!a bulunmakta yani betimleme a!ır 
basmaktadır. 

 Cevap: A

12. Parçada erdemli olmayana insanın 
ba"ka de!erlere sahip olsa bile bunları 
kendine zarar verecek biçimde kullanabi-
lece!i esas olanın erdem oldu!u anlatıl-
mı"tır. 

 Cevap: E

13. Parçada farklı sanat dallarının farklı dili 
oldu!undan yani biçim farklılı!ından ve  
estteik de!er ölçütünün de , çözümleme 
ve de!erlendirmesinin de farklı oldu!u 
dü"üncesi vurgulanmı"tır. Vurgulanan 
dü"ünceyi “Farklı sanat dallarının aktar-
dı!ı estetik de!er ve bunu aktarma biçimi 
farklıdır.” "eklinde özetleyebiliriz. 

 Cevap: E
14. Parçaya göre insanlar her "ey yolunda 

gitti!inde de!il problemlerle kar"ıla"tıkla-
rında hayatı sorgularlar. Ya"amda sorgu-
lamayı ba"latan sorunlarla kar"ıla"madır. 

 Cevap: C

15. Paragraf sorularını çözerken paragrafta 
anlatılanın dı"ına çıkıp kendi yorumla-
rımızla farklı sonuçlara ula"mamalıyız. 
Parçada Ya"ar Kemal’le ilgili bilgiler ve 
de!erlendirmeler içerisinde "iirle ba"la-
dı!ı vardır fakat "iirden romana yönel-
mesi ve esasen bu türde ba"arılı eserler 
vermesine dair herhangi bir "ey bulun-
mamaktadır. Biz yorumlayarak ve Ya"ar 
Kemal’le ilgili bilgilerimize dayanarak 
böyle bir sonuç çıkaramayız. 

 Cevap: E

16. Paragrafa göre Shakespeare iç dünya-
sındaki karma"ayı sona erdirmi", kar-
ma"ık duygularını bo"altmı" ve tüketmi" 
ondan sonra yazmı"tır. 

 Cevap: B

PARAGRAF
TEST

5
1. Parçada belirtilen sözleri söyleyen ki"i 

okumanın rastlantıya yapılmaması ge-
rekti!i mutlaka nitelikli eserler okunması 
aksinin vakit kaybı olaca!ı dü"üncesin-
dedir. Bu nedenle yeni yazarlar ke"fe-
derek kitap da!arcı!ını artırmak gibi bir 
amaçla okuma yapması beklenemez. 

 Cevap: C

2. Parçanın bütününde yeni nesillerin bir 
kar"ı çıkı"la ortaya çıkmalarına ra!men 
önceki nesillerden de bir "eyler alabile-
ce!i vurgulanmaktadır. “Kar"ı çıktıkları 
neslin anlayı"ını büsbütün ortadan kaldı-
rırlar” cümlesi dü"üncenin akı"ını bozar. 

 Cevap: C
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3. Parçada belirtilen sözleri söyleyen ki"i ile 
ilgili di!er seçeneklerde belirtilen "eylere 
de de!inilmi"tir. Bir yardımcı dü"ünce 
sorusunda di!er seçenekler de do!ru 
cevap kabul edilebilir. Sözleri söyleyen 
ki"inin asıl olarak vurguladı!ı "ey "iirin 
hayatında vazgeçilmez bir yeri oldu!u-
dur. 

 Cevap: D

4. Paragrafın ba"lı!ı belirlenirken tamamında 
anlatılanları kapsamasına dikkat edilme-
lidir. Paragrafın bütününde suyun hayatı-
mızdaki yeri ve öneminden bahsedilmek-
tedir. 

 Cevap: A

5. Parçada masal ve "iir, masal yazarlı!ı ve 
"airlik arasında ili"ki kurulduktan sonra 
iki örnek masal yazarının adı verilmi". Bu 
nedenle parça masal yazarlı!ı ile "airli!i 
birle"tirece bir cümleyle sonlandırılabilir. 

 Cevap: A

6. Paragrafın giri" cümlesi ilk cümle oldu!u 
için kendisinden önce herhangi bir "ey 
söylenmi" olamaz. Bu nedenle ba!laç-
la, açıklayıcı ögelerle ba"lamaz. “Bu iki 
sanatın…” diye ba"layan bir paragrafta 
“Hangi iki sanatın?" sorusunu soraca!ı-
mız için paragrafın giri" cümlesi olamaz. 

 Cevap: C

7. Dörtlükte ayrılık ve yardan ayı olmanın 
kederi duygusu hakimdir. Yarinin üzgün 
olamsından da kaygılıdır. A"k ve üzün-
tü – keder iç içedir. Dörtlükten özlem, 
üzüntü, kaygı, a"k çıkarılabilir. Kıskançlık 
duygusu çıkarılmaz. 

 Cevap: C

8. Paragrafın giri" cümlesi ilk cümle oldu!u 
için kendisinden önce herhangi bir "ey 
söylenmi" olamaz. Bu nedenle ba!laçla, 
açıklayıcı ögelerle ba"lamaz. A, D,E se-
çeneklerindeki “bu” ve C seçene!indeki 
“çünkü” sözcükleri kendilerinden önceki 
cümlelerle ba!lantı içerir. 

 Cevap: C

9. Parçada sözü edilen kasabanın mima-
ri özelliklerinden, do!ayla uyumundan, 
temizli!inden, yerle"im planından yani 
%ziksel özelliklerinden bahsedilmi"tir. Ka-
sabanın sosyal ya"amına de!inilmemi"-
tir. 

 Cevap: E

10. Parçanın bütününde dantelin ortaya çı-
kı"ı , sanayi ürünü olması ve yayılması 
üzerinde durulmu"tur. yani dantel sanayi-
sinin do!u"u üzerinde durulmaktadır.

 Cevap: A

11. Parçada modernizmin sanat ve edebiyat 
ürünleriyle ili"kisi üzerinde durulmakta-
dır.  Genel bir toplum ve kültür tasarısı 
olması parçayla ili"kilendirilemez. 

 Cevap: C

12. Parçada Montaigne’le ba"layıp &eyh 
Galip’e varan kendine bak, kendini anla, 
kendini tanı ilkesinden bahsedilmektedir. 

 Cevap: A

13. Parçada atasözleri ve deyimlerin genel 
olarak farklı dillerde olu"u ve özelliklerin-
den bahsedilmi"tir. Türkçenin söz varlı!ı 
olarak atasözlerinden bahsedilmemi"tir. 
Akı"ı bozar. 

 Cevap: D

14. Paragrafın tamamında Faruk Na%z’in 
Yassıada günlerinde yazdı!ı dörtlükler-
den bahsedilmi"tir. Mazi %kri ve bu %kri 
ele aldı!ı dönem akı"ı bozar. 

 Cevap: D

15. Paragrafta genel olarak konunun eserle-
rin gelece!e kalmasında önemli bir rol ol-
madı!ından bahsetmi". Sorulan sorunun 
eserde konunun önemiyle ilgili olması 
gerekir.  

 Cevap: B

16. Parçada kedilerin evcille"tirilmesinin ta-
rihi ve nasıl geli"ti!i anlatılmaktadır. Son 
cümlede ise kedilerle insanlar arasındaki  
çıkar ili"kisinden. Bu  “kar"ılıklı” olma du-
rumu ile igili herhangi bir söz söylenme-
mi"tir öncesinde bu nedenle son cümle 
dü"üncenin akı"ını bozar. 

 Cevap: E

17. Parçada restorasyon i"inin yalnızca 
yabancıların yapaca!ı bir i" olarak gö-
rülmesinden kaynaklı bilinçli bir insan 
yeti"tirme tavrının olmaması dolayısıyla 
restorasyon alanında çalı"acak yeterli 
insanın yeti"tirilmemi" olmasından yakı-
nılmaktadır. 

 Cevap: D

PARAGRAF
TEST

6
1. Parçanın giri", geli"me ve sonuç bölüm-

lerinin özelliklerini bilmek bu tür sorular-
da i"imizi oldukça kolayla"tırmaktadır. 
Ayrıca paragrafta her cümlenin bir önce-
kinin devamı oldu!u dü"ünülürse cüm-
leler arası ba!lantıyı do!ru tespit etmek 
i"imizi kolayla"tıracaktır. Sıralama;  

 II – V – I – IV – III  "eklinde olmalıdır. 
 Cevap: D

2. Parçada geçen her cümle bir öncekinin 
devamı ve destekleyicisi olmalıdır. Buna 
ba!lı olarak parçanın sıralaması III – II – 
I – IV – V "eklinde olmalıdır. 

 Cevap: E
3. Parçada anlatılan olayın olu" sırası göz 

önünde bulundurulup cümlelerin birbiri-
nin devamı ve destekleyicisi olması dik-
kate alınırsa sıralamanın II – I – III – V 
– IV "eklinde olması gerekti!i görülür. 

 Cevap: C
4. Parçanın giri", geli"me ve sonuç bölüm-

lerinin özelliklerini bilmek bu tür sorular-
da i"imizi oldukça kolayla"tırmaktadır. 
Ayrıca paragrafta her cümlenin bir önce-
kinin devamı oldu!u dü"ünülürse cüm-
leler arası ba!lantıyı do!ru tespit etmek 
i"imizi kolayla"tıracaktır. Sıralama  III – I 
–  V – II – IV” "eklinde olmalıdır. 

 Cevap: A
5. Parçada geçen her cümle bir öncekinin 

devamı ve destekleyicisi olmalıdır. Par-
çadaki cümleler anlamlı bir bütün olu"tu-
racak biçimde sıralandı!ında sıralama “ 
II – IV – V – III – I” "eklinde olur. 

 Cevap: A
6. Parçada anlatılan olayın olu" sırası göz 

önünde bulundurulup cümlelerin birbiri-
nin devamı ve destekleyicisi olması dik-
kate alınırsa sıralamanın II – III – V – IV 
– I oldu!u görülür. 

 Cevap: E
7. Parçanın giri", geli"me ve sonuç bölüm-

lerinin özelliklerini bilmek bu tür sorular-
da i"imizi oldukça kolayla"tırmaktadır. 
Ayrıca paragrafta her cümlenin bir önce-
kinin devamı oldu!u dü"ünülürse cüm-
leler arası ba!lantıyı do!ru tespit etmek 
i"imizi kolayla"tıracaktır.

 Buna göre parçanın ilk cümlesi yani giri" 
cümlesinin  do!ru verilmedi!ini görürüz. 
Bu durumda yer de!i"tirece!imiz cümle 
1. cümledir. I. cümle ile II. cümleyi yer de-
!i"tirdi!imizde anlamlı bir bütün olu"ur. 

 Cevap: A

8. Parçanın anlam bütünlü!üne baktı!ı-
mızda Önce "iddetin çe"itlerinin, ortaya 
çıkma biçimlerinin belirtilip sonra bu çe-
"itlerin açıklanmasının uygun oldu!unu 
görürüz. Anlam bütünlü!ünün sa!lanma-
sı için I ve IV yer de!i"tirmelidir. 

 Cevap: B

9. Paragrafta her cümlenin bir öncekinin de-
vamı oldu!u dü"ünülürse cümleler arası 
ba!lantıyı do!ru tespit etmek anlamlı bir 
paragraf olu"turabilmek için ilk ko"uldur. 
Ba!lantıları dikkate aldı!ımızda II. cüm-
lede belirtilen yargıyı desteklemek üzere 
örne olan IV. cümlenin II. cümleden he-
men sonra gelmesi gerekir. III ve IV yer 
de!i"tirmelidir.

 Cevap: C
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10. Bir paragraf ancak bir dü"ünceyi anlatır. 
Parça iki paragrafa bölünmek istenirse, 
parçada iki ayrı dü"ünce var demektir. 
Öyleyse parça içinde her dü"ünce ayrı 
bir paragrafta yer almalıdır. Verilen par-
çada IV. cümleye kadar Vivaldi’nin Dört 
Mevsim eserinden IV. cümleden sonra 
yayımlanmı" konçertolarından bahsedil-
mektedir. 

 Cevap: C

11. Bir paragraf ancak bir dü"ünceyi ya da 
bir olayı anlatır. Parça iki paragrafa bö-
lünmek istenirse, parçada iki ayrı dü-
"ünce ya da olay var demektir. Öyleyse 
parça içinde her dü"ünce ya da olay ayrı 
bir paragrafta yer almalıdır. Parçada IV. 
cümleye kadar posta kutusunun yanına 
ini"i ve o anlık duyguları tasvir edilirken 
IV. cümleden sonra zarfın geli"ine geçil-
mi". 

 Cevap: C

12. Paragrafı ikiye bölme sorularında  bir-
birinden tamamen ba!ımsız konuları 
ayırmamız istenmez. Aslında aynı ko-
nunun devamı niteli!inde fakat farklı bir 
dü"ünce anlatan kısımdan paragrafı iki-
ye ayırabiliriz. Bu parçada ilk üç cümlede 
bilimin insan i"leri üzerindeki etki yapma 
yolları anlatılmı"tır. IV. cümlede ise bili-
min bulu"lara yol açmasından bahsedilip 
devamında örneklenmi"tir. 

 Cevap: C

13. Bir paragraf ancak bir dü"ünceyi ya 
da bir olayı  anlatır. Parça iki paragrafa 
bölünmek istenirse, parçada iki ayrı dü-
"ünce ya da olay  var demektir. Öyleyse 
parça içinde her dü"ünce ya da olay ayrı 
bir paragrafta yer almalıdır. Parçada V. 
cümleye kadar Cevdet Bey’in hayatı ve 
e!itim hayatı anlatılırken V. cümleden 
sonra Cevdet ve Nusret’in zekasından 
bahsedilmeye ba"lanır. Konu de!i"mi"tir. 

 Cevap: D

14. Parçada III. cümleye kadar Erzurum’da 
geçirdi!i gün ve geçmi"inden getirdikleri-
nin etkisinden bahsederken III. cümleden 
sonra Kale anlatılmı"tır. 

 Cevap: B

15. Paragrafı ikiye bölme sorularında  birbi-
rinden tamamen ba!ımsız konuları ayır-
mamız istenmez. Aslında aynı konunun 
devamı niteli!inde fakat farklı bir dü"ün-
ce anlatan kısımdan paragrafı ikiye ayı-
rabiliriz. Burada da I, II ve III. cümleler de 
Marzavan’ın gemiden kutulup yüzmesi 
anlatıırken IV. cümleden itibaren saraya 
geli"i anlatılmı"tır. 

 Cevap: C

16. Didaktizm ö!reticilik, lirizm ise duygusallık-
tır ve parçada Yunus Emre’nin "iirlerindeki 
ö!reticili!in sıkıcı olmaması ö!reticili!in 
duygusallık içinde verilmesi ve do!al olma-
sıdır. Bu ifadelere ise I ve III numaralı söz-
lerde rastlıyoruz. Yaratıcılı!a dair bir "ey 
olmadı!ı için II numaralı söz do!ru olamaz. 

Cevap: C

17. Parçanın tamamı bir durum hakkında bilgi 
verdi!i için ve bir durumu anlattı!ı için açık-
layıcı anlatım a!ır basmaktadır. 

Cevap: E    

SES OLAYLARI
TEST

1
1. "ara-yor" sözcü!ünde ünlü daralması, 

"kaybolur" sözcü!ünde ünlü dü"mesi 
ve ünsüz de!i"imi, "karanlıkta" sözcü-
!ünde ünsüz benze"mesi bulunmakta-
dır.

 Dörtlükte ünsüz türemesi bulunmamak-
tadır. 

 Cevap: E
2. Kimi sözcükler sonlarına ünlü ile ba"la-

yan bir ek ya da sözcük (bile"ik sözcük-
lerde) geldi!inde zayıf olan orta heceleri-
ni (ünlülerini) yitirirler. Organ isimlerinde 
meydana gelen ünlü dü"mesi, yardımcı 
eylemle yapılan sözcüklerde meydana 
gelen ünlü dü"mesi ve yapım eki almı" 
sözcüklerdeki ünlü dü"meleri buna örnek 
verilebilir. Ayrıca bile"ik sözcüklerin olu-
"umu sırasında iki ünlü yan yana gelirse, 
bu ünlülerden biri ya da bir ünlüyle bir 
ünsüz dü"er. Buna «ünlü a"ınması» da 
denir.   

 Cuma  ertesi – cumartesi   kahve altı – 
kahvaltı ne  asıl  –  nasıl   ne için – niçin 
ünlü a"ınması biçiminde olan ünlü dü"-
mesine örnektir.

 burun – burnumu orta hece dü"mesin-
den kaynaklı ünlü dü"mesidir.

Cevap: C 
3. A!la yor – a!lıyor
 Deyemedim – diyemedim
 Söyleyor –  söylüyorum
 Bilmeyor – bilmiyorum
 Sözcüklerinde ünlü daralması bulunmak-

tadır.
 A seçene!inde  ünlü daralması yoktur.

Cevap: A

4. Yeti"miyor sözcü!ünde ünlü daralması 
(yeti"-me-yor), sana sözcü!ünde ünlü 
de!i"mesi (sen-a/san-a), geçti sözcü-
!ünde ünsüz benze"mesi (geç-di/geçti) 
bulunmaktadır. 

 Cevap: B

5. Burun-u, akıl-ı sözcükleri çekim eki almı" 
ve orta hece dü"mesi olmu"tur. “Cumar-
tesi ve kahvaltı" sözcükleri birle"ik söz-
cük olurken ünlü dü"mesine u!ramı"tır. 
D seçene!inde  “ça!ır-ıl-" sözcü!ü yapım 
eki alırken-ı sesi dü"mü"tür. Sözcükte tü-
retilirken ünlü dü"mesi meydana gelmi"-
tir. 

 Cevap: D

6. “Yiyecek, diyor, dayanamıyordum, bil-
miyorum” sözcüklerinde ünlü daralması 
vardır. D seçene!inde ünlü daralması 
olan bir sözcük bulunmamaktadır.

 Cevap: D
7. “Sapasa!lam, daracık, güpegündüz, gen-

cecik” sözcüklerinde ünlü türemesi olmu"-
tur. B seçene!inde ünlü türemesi olan söz-
cük bulunmamaktadır. 

 Cevap: B

8. Pazar + ertesi > pazartesi , ne + asıl >  
nasıl , Ne +  için  > Niçin , sütlü + a" > süt-
laç sözcüklerinde  iki sözcü!ün birle"imi 
sırasında ünlü dü"mesi olmu"tur. Sarı 
– ar – mak > Sararmak sözcü!ü ise –ar 
yapım eki ile türetilirken ünlü dü"mesine 
u!ramı"tır.  “–la, –le” ve  “–ar, –er” ekleri 
eklendikleri bazı sözcüklerde sözcü!ün 
sonundaki ünlü har% dü"ürür. 

 Cevap: E

9. “Kalp-i-n-den” ve “sürek-i” sözcüklerinde 
ünsüz de!i"imi olmu"tur. 

 Cevap: A

10. e(t) dinebilsinler ----- ünsüz de!i"imi
 oracık(d)tan ----- ünsüz benze"mesi
 ya"(a)ıyordu ----- ünlü daralması
 çev(i)rilmi" ----- ünlü dü"mesi
 Paragrafta altı çizili sözcüklerde mey-

dana gelen ses olayları arasında ünsüz 
dü"mesi bulunmamaktadır. 

 Cevap: C

11. Devrilen sözcü!ünde (devir-il-en) ünlü 
dü"mesi bulunmaktadır. 

 Cevap: D

12. ''Bana'' sözcü!ünde ünlü de!i"imi,  “an-
latmadı!ın ” sözcü!ünde ünsüz yumu"a-
ması,  “yalnız” sözcü!ünde ünlü dü"mesi 
bulunmaktadır. 

 Cevap: A

13. Olmadı (k) !ını ---- ünsüz yumu"aması
 n (e) asıl ----- ünlü dü"mesi
 küçü(k)cük ----- ünsüz dü"mesi
 demi" (d)ti ----- ünsüz benze"mesi 
 Paragrafta ünlü daralması yoktur. 
 Cevap: B
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14. Oldu (k)!um ---- ünsüz yumu"aması
 Kalkmamı"(d)tım --- ünsüz benze"mesi
 Bilm(e)iyorum, d(e)iyerek ---- ünlü daral-

ması
 sıy(ı) rılmaya, oy(u)namı" ----- ünlü da-

ralması
 Cümlede ünlü türemesi  bulunmamakta-

dır. 
 Cevap: E

15. “Sır-ı-na ----- sırrına” sözcü!ünde ünsüz 
türemesi yer almaktadır. 

 Cevap: C

16. A’da ve D’de birle"ik sözcük olurken ünlü 
dü"mesine u!ramı"  sözcükler , B ‘de 
orta hecede ünlü dü"mesi bulunmakta-
dır. E’de ünlü dü"mesi yoktur.  C’de ise  
sarı-ar-mı" sözcü!ü yapım eki aldıktan 
sonra ünlü dü"mesi olmu"tur. Yani türe-
tilirken ünlü dü"mesine u!ramı" sözcük 
bulunmaktadır. 

 Cevap: C

17. Dilimize Arapçadan geçen ve son hece-
sindeki ünlünün uzun okundu!u kelime-
lerde (hukuk, evrak, erzak vb.)  ünsüz 
de!i"imi yapılmaz yani sondaki ünsüz 
yumu"amaz. Evrak sözcü!ünde de ün-
süz yumu"aması olmaz. 

 Cevap: D 
18. “Küçük” sözcü!ü küçültme ekini alırken 

“küçücükken”  olmu" “k” sesi dü"mü"tür. 
 Cevap: A

19. gitti(k)!imiz -----ünsüz de!i"mesi (yumu-
"ama)

 hayat (d)ta--------Ünsüz benze"mesi 
(sertle"me)

 büyü (k) cek---------ünsüz dü"mesi
 ar(a)ıyoruz-------------ünlü daralması
 Altı çizili sözcüklerde ünlü dü"mesi 

meydana gelmemi"tir. 
 Cevap: D

20. A’da ufacık, B’de minicik, D’de büyücek 
sözcüklerinde ünsüz dü"mesi bulun-
maktadır. E seçene!inde ünsüz dü"mesi 
bulunan sözcük yoktur. C seçene!inde 
ise “küçücük” ve “sıcacık” sözcüklerinde 
ünsüz dü"mesi bulunmaktadır.

 Cevap: C
21. “zan et-er-ise-m” “zannedersem” sözcü-

!ünde bir “-n” ünsüzü türedi!i için ünsüz 
türemesi vardır, “-et” %iline gelen “-er” eki 
ünlüyle ba"ladı!ı için ünsüz yumu"aması 
olmu"tur: ”-eder”

Cevap: B

22. I'de “ba"layacak-ımızı”, II'de “yaptık-ımız”, 
IV'te “eksiklik- inden” ve V'te “e"ik-ine” söz-
cüklerinde ünsüz yumu"aması vardır.

Cevap: C

23. A'daki “savur-ul-(u)yor” sözcü!ü ünlü dü"-
mesine u!ramı"tır.

Cevap: A

YAZIM KURALLARI
TEST

1
1. Ay ve Güne" sözcükleri C ve E’de terim 

anlam ta"ıdıkları için büyük har#e yazıl-
mı"lardır.  B  seçene!inde terim anlamlı 
olmadı!ı için küçük yazılması do!rudur.   
A ve D’de mecaz anlamlı deyim olarak 
terim anlamının dı"ında kullanılmı"lardır. 
Bu nedenle A seçene!inde küçük har#e 
ba"laması do!rudur. D seçene!inde bü-
yük har#e ba"laması yanlı"tır.

 Do!ru yazımı “&u dünyada bir dikili a!a-
cım yok.” &eklinde olmalıdır.

Cevap: D   

2. Kurum, kurulu", kurul, birle"im, oturum 
ve i" yeri adlarına gelen ekler kesmeyle 
ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklı!ına, Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü Ba"kanlı!ının; Bakanlar Ku-
rulunun, Danı"ma Kurulundan, Yürütme 
Kuruluna; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
112’nci Birle"iminin 2’nci Oturumunda; 
Mavi Kö"e Bakkaliyesinden vb. 

 Cevap: A

3. II. sözcükte “–de” bulunma ekidir “açık-
lamalarında” olması gerekir. III.  söz-
cükte TDK sözcü!ünden sonra ba!laç 
“de” gelmi"tir. Ayrı yazılmalıdır. Burada 
kısaltmaya gelen ek gibi kesme i"aretiyle 
ayrılarak yazılmı"tır. Yazımı yanlı"tır. IV. 
sözcükte “–de” bulunma ekidir, biti"ik 
yazılmalıdır. V. sözcükte “–de”  “sözlük” 
sözcü!ünden sonra gelmi"tir. Yani ünsüz 
benze"mesi kuralının uygulanması ve 
“sözlükte” "eklinde yazılması gerekirdi.

 I. sözcükte “de” ba!laçtır ve ayrı yazıl-
mı"tır. Yazımı do!rudur.

 Cevap: A

4.  “Pek çok” sözcü!ü ayrı yazılmalıdır. Bu-
rada yanlı" yazılmı"tır. 

 Cevap: D

5. Yardımcı eylemle yapılan birle"ik %illerde 
e!er herhangi bir ses olayı yoksa sözcük 
ayrı yazılır aksi takdirde biti"ik yazılır.

 Sözcüklerin do!ru yazımı: "Terk etmek, 
yok olmak, var olmak, söz etmek."

 Kurallı birle"ik %iller her zaman biti"ik 
yazılır. Sözcü!ün do!ru yazımı: Yapabil-
mek. 

 Farz etmek yardımcı eylemle yapılan 
birle"ik fiildir ve herhangi bir ses olayı 
bulunmamaktadır. Bu yüzden ayrı yazıl-
ması do!rudur.

Cevap: C  

6. 5’inci yazımı do!rudur. 2’nci, 6’ncı, 
3’üncü gibi sayılara getirilen (–nci,  –ncı, 
–ıncı, –inci, –uncu, –üncü sıra sayı ekle-
rinde sayının okunu"u esas alınır)

 Üle"tirme sayıları rakamla yazılmaz. 5’er 
5’er yanlı" be"er be"er do!rudur.

 Sayılar har#erle yani yazıyla yazıldı!ında 
ayrı yazılır. Çek senetlerdeki rakamlar ve 
bazı oyun adları hariç.

 Tarih yazılırken belirli bir tarihten söz 
ediliyorsa ay ve gün adları büyük har#e 
ba"latılır. Sayılara gelen ekler sayının 
okunu"una göre eklenir ve kesme i"areti 
ile ayrılır.

 Saatlerin arasına nokta dı"ında noktala-
ma i"areti konmaz. $ki nokta kullanmak 
yanlı"tır.

 Cevap: C 

7. Burada  kurum, kurulu" adlarına gelen 
eklerin kesme i"aretiyle ayrılmadı!ına 
dikkat edelim  “Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin” istisna olarak Avrupa Birli!i’ne ge-
len ekler kesme i"aretiyle ayrılır.

 Gazete, dergi adları gazetenin, derginin 
adına dahil olmadı!ında küçük har#e 
ba"lar.

 Meydan adları, sokak, mahalle adları bü-
yük har#e ba"lar.

 Anıt adı özel isimdir.
 Ça!, dönem, tarihsel olay, sava"  adları 

büyük harflerle ba"lar. Kurtulu" Sava"ı’nın 
her iki sözcü!ü de büyük harfle ba"lama-
lıdır.

 Cevap: D  

8. mefta de!il mevta, ahçı de!il a"çı, boy 
pos de!il boy bos do!rudur.  
Erzak sözcü!ünde  süreksiz sert ünsüz-
den (p, ç, t, k) sonra  ünlü harf geldi!inde  
ünsüz har%n yumu"aması "eklinde olu-
"an ünsüz de!i"imi  olmamı"tır. Çünkü 
bu kural bazı yabancı sözcüklerde uy-
gulanmaz. Erzakı, hukukun, hürriyetin, 
evrakı, edebiyata gibi. 

 Tıra", tırabzan, kılavuz, kulüp sözcükle-
rinde ilk hecede ünlü bulunmaktadır.

 Cevap: E  

9. Kelimelerden her ikisi veya ikincisi, bir-
le"me sırasında anlam de!i"mesine 
u!rayan yiyecek adları  biti"ik yazılır. E 
seçene!indeki tatlı adı “bülbülyuvası” bti-
"ik yazılmalıdır. 

 Cevap: E
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10. Kurum, kurulu", kurul, merkez, bakanlık, 
üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, 
yönetmelik ve makam sözleri asılları kas-
tedildi!inde büyük har#e ba"lar. Cümle 
içerisinde bulunan “meclis” sözcü!ü bü-
yük har#e ba"lamalıdır.

 Cevap: D

11. Sözcü!ün do!ru yazımı “naylon” dur.
 Cevap: C 

12. A seçene!inde çalı"maya sözcü!ünün 
yazımı yanlı"tır.

  –ma / –me ile biten mastarlardan sonra 
–a / –e, –ı / –i eklerinden biri geldi!inde 
araya ykoruyucu ünsüzü girer: çalı"ma-
y-a, darılma-y-ı, kalaylama-y-a, okuma-
y-a; görme-y-i, gülme-y-i, sevme-y-e, 
silme-y-i vb.

 B seçene!inde ba"layalım sözcü!ünün 
yazımı yanlı"tır.

 –a / –e, –acak / –ecek, –ayım / –eyim, 
–alım / –elim, –an / –en vb. eklerden 
önce gelen ünlü veya ekin geni" ünlüsü 
söyleyi"e bakılmaksızın a / e ile yazılır: 
ba"laya, gelmeye; ba"layaca!ım, gelme-
yeceksin; ba"layayım, geleyim; ba"laya-
lım, gelmeyelim; ba"layan, gelmeyen vb.

 C seçene!inde ayakta sözcü!ünün yazı-
mı yanlı"tır.

 Bulunma durumu eki getirildi!i kelimeye 
biti"ik yazılır: devede (deve-de) kulak, 
yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak-ta) 
durmak, i"te (i"-te) çalı"mak vb.

 D seçene!inde omuz omuza ikilemesi 
yanlı" yazılmı"tır.

 E seçene!inde yazım yanlı"ı bulunma-
maktadır.

 Cevap:E

13. Cevap D seçene!idir. Özel ada dâhil 
olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler 
büyük har#e ba"lamaz: Milliyet gazetesi, 
Türk Dili dergisi, Kaplumba!a Terbiyecisi 
tablosu  vb.

 Cevap: D

14. Adları sayılardan olu"an iskambil oyunla-
rı biti"ik yazılır: altmı"altı, ellibir, yirmibir 
vb. 

 Cevap: E

15. Birkaç örnekte ki ba!lacı kalıpla"mı" 
oldu!u için biti"ik yazılır: belki, çünkü, 
hâlbuki, mademki, me!erki, oysaki, san-
ki.

 Cevap:E

16. Kitap, gazete, dergi vb. "eyleri basmak 
ve da!ıtmak, ne"retmek anlamındaki 
sözcük “yayımlamak”tır. 

 Cevap C

17. A seçene!inde eklendi!i sözcükten ayrı 
yazılması gereken soru edatı mı, mi ek-
lendi!i sözcükten ayrı yazılması gerekir-
ken biti"ik yazılmı"tır. B seçene!inde ayrı 
yazılması gereken “kim bilir” sözcü!ü 
biti"ik yazılmı"tır. C seçene!inde biti"ik 
yazılması gereken “bom bo"tur” sözcü!ü 
ayrı yazılmı"tır. D seçene!inde ayrı yazıl-
ması gereken ba!laç de biti"ik yazılmı"-
tır. 

 Cevap: E

18. $çeri, dı"arı, ileri, "ura, bura, ora, yukarı, 
a"a!ı gibi sözler ek aldıklarında sonların-
da bulunan ünlüler dü"mez: içerde de!il 
içeride, dı"ardan de!il dı"arıdan, ilerde 
de!il ileride, "urda de!il "urada, burda 
de!il burada, orda de!il orada, yukarda 
de!il yukarıda, a"a!da de!il a"a!ıda vb. 

 Cevap: B

19. Dı", iç, sıra sözleriyle olu"turulan birle"ik 
kelime ve terimler ayrı yazılır: ahlak dı"ı, 
ça! dı"ı, din dı"ı, kanun dı"ı, ola!an dı"ı, 
yasa dı"ı; ceviz içi, hafta içi, yurt içi; aklı 
sıra, ardı sıra, pe"i sıra, yanı sıra vb.  

 Cevap: A

20. Sert ünsüzle biten kısaltmalar, ek aldık-
ları zaman okunu"ta sert ses yumu"atıl-
maz: AG$K’in (AG$'’in de!il), CMUK’un 
(CMU'’un de!il), RTÜK’e (RTÜ'’e de-
!il), TÜB$TAK’ın (TÜB$TA'’ın de!il) vb. 

 Cevap: D

21. Özel isimden sonra gelen yön isimleri 
küçük har#e ba"lar: “Anadolu’nun do!u-
suna”

Cevap: B

22. Belli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri 
büyük har#er ba"lar. V numaralı ifadede 
de belli bir tarih oldu!u için “Temmuz” bü-
yük har#e ba"lamalıdır.

Cevap: E

23. Haber, yazı ba"lıkları, kitap isimlerinde 
ya her "ey büyük har#e yazılır (SODOM 
VE GOMORE) ya da her sözcü!ün ilk 
har% büyük olur ve buradaki ba!laçlar, 
soru eki küçük har#e ba"lar. (Sodom ve 
Gomore)

Cevap: B

NOKTALAMA
úû$5(7/(5ú

TEST

1
1. Anlatı sözcü!ünü; soruları, iddiaları, 

meydan okumaları e" görevli sözcük 
öbeklerinden ayırmak için  noktalı virgül 
getirilmelidir.  Birden  fazla  zarf %il  arka 
arkaya  sıralanmıyorsa zarf %ilden  sonra  
yani bu metin için “olarak”  sözcü!ün-
den sonra virgül kullanılmaz.

Cevap: C
    

2. A, C, D, E seçeneklerinde kullanılan 
adla"mı"  sıfatları yanlarındaki isimden 
ayırt etmek için virgül yeterlidir.

 Ancak B seçene!inde, "küçük" sözcü-
!ünden sonra virgül kullandı!ımızda, 
küçük sözcü!ü   eski sözcü!üyle birlikte   
sıfat olur. Bu yüzden küçük sözcü!ünü  
adla"mı" sıfat olarak  kullanabilmek için 
noktalı virgül kullanmak gerekir.

 Küçük; eski bir eve girdi.
 Cevap: B   

3. Bu tarz sorularda çözüm yöntemimiz 
"öyle olmalıdır:

 Bir soru cümlesi bulunmaktadır. Dolayı-
sıyla 2. noktalama i"aretimiz (?) olmalı-
dır. Soru i"aretinin kullnıldı!ı seçeneklere 
baktı!ımızda seçeneklerin ikiye indi!ini 
görüyoruz. 

 “Hayır Olric” ten sonra büyük har#e 
ba"layan bir cümle gelmi"tir. Dolayısıyla 
virgül olamaz. 

 (,) (?) (.) (,) (.)    
Cevap: A       

4. Do!rudan aktarım cümlelerinde, eser 
adlarını vurgularken burada zaten tırnak 
içinde bir cümle  içerisinde  kullanıldı!ı  
için  tek tırnak olmu"  ya  da  vurgulamak 
istedi!imiz sözcükleri belirginle"tirmek 
için tırnak i"areti kullanılması do!rudur. 
Ancak dolaylı anlatım cümlelerinde   tır-
nak i"areti kullanılmaz.

 Yahya Kemal "insanın dünyada hayal 
etti!i müddetçe ya"adı!ına inanır-
mı".”

 Cevap: D  

5. Büyük har%n kullanıldı!ı yerler  noktala-
ma  i"areti sorularında en büyük ipucu-
dur. Noktalı virgülden sonra büyük har#e 
ba"lanmaz. “Oturdum”  sözcü!ünden 
sonra   (:) i"areti konmalıdır. $ki nokta-
dan sonra cümle gelirse büyük har#e,  
tamamlanmamı" örnek verilirse küçük 
har#e ba"lanır.

Cevap: A  
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6. Soru cümlelerinden sonra, sözde soru 
cümlesi de olsa  gerçek soru cümlesi de,  
soru i"areti konur. $roni anlamında (?) 
kullanımı da do!rudur. Aynı yere (!) de 
konabilirdi.

 B’de  mi cümleye soru anlamı katma-
maktadır.  Cümle “Hava karardı!ı za-
man eve gideriz.”  anlamındadır.  Dola-
yısıyla soru i"areti kullanılması yanlı"tır.

Cevap: B 

7. Satır sonunda ve ba"ında tek ses bırakıl-
ması yanlı" oldu!u için A seçene!i yan-
lı"tır.

   B seçene!inde özel isimler satır sonuna 
geldi!inde özel isme gelen ek kesme i"a-
retiyle ayrılır tekrar kısa çizgi koymaya 
gerek yoktur.  

 ________________________ Ahmet’in
 D seçene!inde ayrı yazılan ayırt etmek 

sözcü!ü birle"tirilmi" ve tek sözcük gibi 
hecelenmi". Halbuki ayrı yazılmalı ve 
ayrı ayrı sözcükler olarak hecelenmelidir.

 E seçene!inde sayılara gelen eklerde de 
özel isme gelen gibi yalnız kesme i"areti 
kullanılmadır. 

 “hanımeli” birle"ik sözcü!ü tek bir söz-
cük gibi hecelenmi" ve hece bölmesi 
do!ru yapılmı"tır.

Cevap: C  

8. Soru cümlesinden sonra soru i"areti ko-
nur. Dü"ünür, oyun yazarı gibi e" görevli 
sözcükleri ayırmak için virgül ve hayır 
cevabını bu gruptan ayırmak için noktalı 
virgül kullanılmalıdır. En son örnekler de-
vam ediyor anlamında üç nokta konmalı-
dır. (?) (;) (,) (,) (…)

Cevap: A 

9. Kendi içinde virgül bulunan sıralı cümle-
ler birbirinden noktalı virgül le ayrılır. Art 
arda gelen bu cümleler  küçük har#e ba"-
ladı!ı için di!er cümlenin sonuna nokta 
konmaz. Numaralanmı" yerlerden II ve 
IV’e noktalı virgül konmalıdır. 

 Cevap: C

10. Tamamlanmamı" cümlelerin ardından bir 
sonraki cümle büyük har#e ba"lıyorsa 
üç nokta konur. Sözde soru cümlesinin 
de ardından soru i"areti konur. E" gö-
revli söz öbekleri arasına virgül konur. 
Tammalanmı" cümlelerin sonuna nok-
ta konur, noktadan sonra büyük har#e 
ba"lanır. Noktalama i"aretleriyle ilgili bu 
kuralları dikkate aldı!ımızda A seçene-
!indeki noktalama i"aretlerinin paragraf-
ta bo" parantezlerle gösterilen yerlere 
getirilmesi uygundur. 

 Cevap: A

11. Yapım eki almı" sözcüklerden sonra 
gelen çekim ekleri kesme i"areti ile ayrıl-
maz. 

 Cevap: E

12. E" görevli sözcüklerin arasına virgül ko-
nur. Soru cümlelerinden sonra soru i"a-
reti konur. Virgülden sonra gelen sözcük  
küçük har#e, soru i"aretinden sonra elen 
sözcük büyük har#e ba"lar. Noktalama 
i"aretleriyle ilgili bu kuralları dikkate al-
dı!ımızda A seçene!indeki noktalama 
i"aretlerinin paragrafta bo" parantezlerle 
gösterilen yerlere getirilmesi uygundur. 

 Cevap: A

13. II. ve III. cümlelerde virgül sıralı cümleleri 
ayırmak için kullanılmı"tır. 

 Cevap: B

14. Metin içinde zarf – %il eki almı" kelimeler-
den sonra virgül konmaz. (art arda gelir-
se konur)

 Metin içinde ve, veya, yahut, ya ... ya 
ba!laçlarından önce de sonra da virgül 
konmaz.

 Tekrarlı ba!laçlardan önce ve sonra vir-
gül konmaz.

 Cümlede peki"tirme ve ba!lama görevin-
de kullanılan da / de ba!lacından sonra 
virgül konmaz.

 Metin içinde –ınca / –ince anlamıyla zarf 
– %il görevinde kullanılan mı / mi ekinden 
sonra virgül konmaz

 &art ekinden sonra virgül konmaz.
 Bir kelimenin kendisinden sonra gelen 

kelime veya kelime grup larıyla yapı ve 
anlam bakımından ba!lantısı olmadı!ını 
göstermek ve anlam karı"ıklı!ını önle-
mek için kullanılır. 

 Cevap: E

15. E seçene!inde cümle devam edip soruy-
la bitirilmedi!i için soru i"areti konmaz. 

 Cevap: E

16. $kiden fazla e" de!er ögeler arasında vir-
gül bulunan cümlelerde özneden sonra 
noktalı virgül konur.  

 Cevap: D

17. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden 
sonra konur. Ünlem i"areti, seslenme ve 
hitap sözlerinden hemen sonra konulabi-
lece!i gibi cümlenin sonuna da konabilir. 
A,B, C ve E seçeneklerinde ünlem i"areti 
bu görevle kullanılmı"tır.

 Sevinç, kıvanç, acı, korku, "a"ma, co"ku 
gibi duyguları anlatan cümle veya ibare-
lerin sonuna da ünlem i"areti konur. 

 Cevap: D

18. Anlatım olarak tamamlanmamı" cümle-
lerin sonuna üç nokta konur. A’da ünlem 
i"areti, C ve E’de nokta, D’de soru i"areti 
konmalıdır. 

 Cevap: B

19. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulu-
nan i"aret (nokta, soru i"areti, ünlem i"a-
reti vb.) tırnak içinde kalır. 

 Cevap: B

20. Sonunda 3. teklik ki"i iyelik eki olan özel 
ada, bu ek dı"ında ba"ka bir iyelik eki ge-
tirildi!inde kesme i"areti konmaz. 

 Cevap: C

21. C "ıkkındaki tekrarlı ba!laçlardan sonra 
virgül kullanılması yanlı"tır.

Cevap: C

22. Milimetrenin kısaltması “mm” "eklindedir. 
Yani nokta yoktur. Do!ru yazım "öyle ol-
malıdır: “4 mm’nin”

Cevap: D

23. $lk bo"lu!a kabul bildiren kelimeden son-
ra oldu!u için virgül (,) gelmelidir. $kinci 
bo"lu!a sıralı cümleyi ayırmak için virgül 
(,) gelmelidir. Üçüncü bo"lu!a alıntı yapı-
laca!ı için iki nokta (:) gelmelidir. Dördün-
cü bo"lu!a cümle sona erdi!i için nokta 
(.) gelmelidir. Son bo"lu!a tırnak içinde 
olmayan alıntı bitti!i için virgül (,) gelme-
lidir.

Cevap: B

24. Kural gere!i “Avrupa Birli!i” kurum-ku-
rulu" olmasına ra!men, ona gelen ekler 
kesmeyle ayrılır: “Avrupa Birli!i’ne”

Cevap: C

SÖZCÜK YAPISI
TEST

1
1. Ara"tır – %il kök   ara"tır – ma….%ilden 

isim yapma eki almı"tır.
 Dön – %il kök dön – mek……%ilden isim 

yapma eki
 Yaz –  %il kök  yaz – ı……%ilden isim yap-

ma eki
 Bak –  %il kök bak – ım….%ilden isim yap-

ma eki
 De!i" –  %il kök de!i" – tir…%ilden %il yap-

ma eki   de!i" – tir – il….%ilden %il yapma 
eki             

 De!i" – tir – il – mek…Fiilden isim yapma 
eki

 I,  II, III ve IV. sözcüklerde  yalnızca fiilden 
isim  yapma eki  kullanılırken  V. sözcükte  
hem  fiilden  fiil  yapma eki hem de fiilden 
isim yapma eki kullanılmı"tır.

Cevap: E
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2.  I.  sözcük "–dık" sıfat – %il ekini al-
mı"tır; baktı!ım kediler

 II.  sözcük  yardımcı eylemle yapılan 
birle"ik %ildir; "kaybolup"

 III.  sözcük  hem %ilden isim yapma eki 
hem de isimden isim yapma ekleri 
almı"tır; "dokunaklı"

 IV.  sözcük "bul – un" %ilden %il yapma 
eki almı"tır. Duyulan geçmi" zama-
nın hikayesi ile çekimlenmi" bir bir-
le"ik zamanlı %ildir; bulunmu"tu.

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

Cevap: E

3. I. sözcükte (sanat–çı) isimden isim yap-
ma eki bulunmaktadır. Di!er numara-
lanmı" sözcüklerde ise (et–ki, büyü–k, 
bil–inç, gör–mek)  isimden %il yapma eki 
kullanılmı"tır.

 Cevap: A
4. 1. sözcük ( yapıl–an) sıfat–%il eki almı"-

tır. 2. sözcük (Tanı"–ma–y–ı) hem %ilden 
isim yapma eki hem de çekim eki almı"-
tır, 3. sözcükte (red etmek – reddetmek)
birle"ik sözcük olu"turulurken ünsüz 
türemesi olmu"tur. Altı çizili 5. sözcük 
grubu birle"ik %ildir. 4. sözcük (kal–ıt–sal) 
%ilden isim yapma ve isimden isim yapma 
eki almı"tır. $simden %il yapma eki alma-
mı"tır. 

 Cevap: D
5. Soruda hem yansımadan türemi" hemde 

isim olan sözcü!ü bulmamız isteniyor. 
Yansımadan türemi" sözcük A ve E'de 
%il, B'de zarftır. C seçene!inde ''fısıltı'' 
sözcü!ü yansımadan türemi" isimdir.

 Cevap: C

6. B,C,D ve E seçeneklerindeki büyü–, yet–, 
gör–, say– sözcükleri %il köküdür. $nsan 
sözcü!ü ise isim köktür. 

 Cevap: A

7. Söyleyemedim sözcü!ü söyleyebildim 
sözcü!ünün olumsuzu yani yeterlik %ili-
nin olumsuzudur. Birle"ik %ildir. 

 Cevap: B

8. A,B,C,D seçeneklerinde altı çizili sözcük-
lerdeki “–mi"” eki duyulan geçmi" zaman 
kip eki yani çekim ekidir. E seçene!inde  
%ilden isim yapma eki olarak kullanılmı" 
sözcü!ü sıfat – %il yapmı"tır. 

 Cevap: E

9. B’de “satıcıları”, C’de “uçu"unu, bölü"ü-
yoruz”  D’de “dolu” sözcükleri türemi"tir. 
D’de  “sefer taslarımızı” E’de “biraz, yü-
rüyebilirsen” sözcükleri birle"ik sözcük-
tür. A seçene!inde verilen cümlede tüm 
sözcükler basittir. 

 Cevap: A

10. Birdenbire sözcü!ü “ansızın” anlamında 
zarftır. Ve biti"ik yazılan bir  birle"ik söz-
cüktür

 Cevap: D

11. “gelmez ol–, yapmı" ol–, verem ol–, has-
ta ol–“ sözcük gruplarında “olmak” söz-
cü!ü yardımcı eylemdir. D  seçene!inde  
olmak sözcü!ü bilinen geçmi" zaman 
kipiyle çekimlenmi" %ildir.

 Cevap: D

12. “güzel, bütün” basit sıfat, “birçok” birle"ik 
sıfat, “gez–dir–mi"–ler–di” türemi" %il, 
“bana” basit zamirdir. Cümlede basit %il 
bulunmamaktadır. 

 Cevap: C
13. Gelivermek / tezlik birle"ik %ili
 ödeyememek / yeterlik birle"ik %ilinin 

olumsuzu
 olagelmek / sürerlik birle"ik %ili
 durayazmak / yakla"ma birle"ik %ilidir. 
 Dinlemiyorlar, dinlemek basit %ilinin olum-

suzudur. 
 Cevap: E

14. “dümdüz, apaçık, ipince, yepyeni” söz-
cüklerinde öncülde belirtilen biçimde 
peki"tirme yapılmı", ünlü türemesi olma-
mı"tır. “sapasa!lam” sözcü!ü ise aynı bi-
çimde olu"turulurken “sapsa!lam” yerine 
a sesinin türemesiyle birlikte “sapasa!-
lam” olmu"tur. 

 Cevap: B

15. Bembeyaz gelinlik, tertemiz oda, mas-
mavi gökyüzü, upuzun geçmi" sözcük 
gruplarında peki"tirilmi" sözcükler sıfat-
tır. D seçene!indeki “taptaze” sözcü!ü 
ise zarftır.

 Cevap: D 

16. “gösteriyor/basit yapılı, basit zamanlı” , 
 “kümelenmi"ti, yıkanırdı, açılırdı/ türemi" 

yapılı, birle"ik zamanlı” 
 “bölerdi/basit yapılı birle"ik zamanlı” %il-

dir. 
 Cevap: C

17. “geni"çe” ve “büyücek” sözcükleri türe-
mi" sıfat, “aylarca” türemi" zarf, “benim-
semi"ti” türemi" %ildir. A seçene!indeki 
güzellik sözcü!ü türemi" isimdir. 

 Cevap: A

18. yüz yıl/yüzyıl, sivri sinek/sivrisinek , ba" 
hekim/ba"hekim, açık göz/açıkgöz birle-
"ik sözcükleri belirtilen yolla yapılmı" bir-
le"ik sözcüklerdir. Hanımeli sözcü!ü sıfat 
tamlamasından olu"mu" birle"ik sözcük 
de!ildir. 

 Cevap: D

19. “$çi–m–de” sözcü!ü çekim eklerinden 
iyelik eki ve bulunma hal eki; kork–u söz-
cü!ü %ilden isim yapma eki ; cam–lar–ı–
n–ı sözcü!ü çekim eklerinden ço!ul eki, 
iyelik eki ve belirtme eki; çek–il–mi" söz-
cü!ü %ilden %il yapma eki ve sıfat–%il eki 
yani %ilden iism yapma eki almı"tır. I. ve 
III. sözcüklerde yapım eki yoktur.

 Cevap: A

20. Sev–gi, say–gı, ol–u", güç–len türemi" 
sözcüklerdir. Yerde sözcü!ü hal eki almı" 
basit sözcüktür.

 Cevap: D

21. Kurallı birle"ik sıfatların olu"turulma yön-
temlerinden biri sıfat tamlamalarının son-
larına "–lı, –lik, –siz" yapım ekleri getirile-
rek birle"ik sıfat yapılmasıdır.  Bunlar ayrı 
yazılır. $lk iki sözcük de sıfat görevi üstlenir. 
Kırmızı kaplı defter bu kurala uygun ola-
rak yapılmı" bir sıfat tamlamasıdır. Kırmızı 
kaplı kurallı birle"ik sıfattır. 

 Cevap: D

22. Oku–, sar–, gör– sözcükleri %il köküdür. 
''Hissetti'' birle"ik sözcüktür. ''Az–al–mı"'' 
sözcü!ü isimden türemi" %ildir.

 Cevap: B

6g=&h.�7h5/(5ú
TEST

1
1. Niteleme sıfatları, çekim eki alarak veya 

almadan, niteledikleri ismin yerine geçe-
cek "ekilde kullanılabilir. Bu sözcüklere 
“adla"mı" sıfat” denir. Sınava girmeyen 
ö!renciler, yaralı  kadın, kara giysilere,  
kirli çama"ırlar adla"mı" sıfat olarak 
kullanılmı"tır. Türkçede meslek adları ve 
bazı adlar, sıfat olarak kullanılabilir. Bu 
sözcükleri, adla"mı" sıfatlarla karı"tır-
mamak gerekir. Bunun bir örne!i olarak 
B seçene!indeki “simitçi” sözcü!ü ad-
la"mı" sıfat de!il “ad”dır.

 Cevap: B

2. Cümlede adların yerine kullanılan soru 
sözcüklerine soru zamiri denir. Soru za-
miri ile olu"turulmu" soru cümlelerinin 
cevabı yine bir isim veya zamirdir.

 –mı,–mi,–mu,–mü soru edatının oldu!u 
yerde soru anlamı soru edatıyla sa!lan-
mı" olur.

 Soru sıfatları, isimlerin nitelik ve nicelik-
lerini soru yoluyla ö!renmeyi amaçlayan, 
cevapları da herhangi bir sıfat olan keli-
melerdir. “Hangi a"k?” “bu a"k, o a"k”
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 Soru zar#arı eylemin anlamını soru yo-
luyla belirten zar#ardır, daha do!rusu 
di!er zar#arı ve cümledeki zarf tümlecini 
bulmaya yarayan soru sözcükleridir. Belli 
ba"lı soru zar#arı "unlardır: “ne zaman, 
ne kadar, nasıl, niçin, ne diye, ne, ne bi-
çim, nice, ne denli” 

      “Neden böyle dü"man görünürsünüz?”  
“Niye caydın?”  cümlelerinde soru anlamı 
soru zarfıyla sa!lanmı"tır.

  “Kimdir?” sözü bir ismin yerini tutmu"tur. 
Soruya alınacak cevap da isim veya ba"-
ka bir zamirdir. Soru anlamı soru zamiriy-
le sa!lanmı"tır.

Cevap: A
3. Ek %ilin isim soylu sözcükleri yüklem yap-

mak ve birle"ik zamanlı %iller olu"turmak 
görevleri vardır.  

 "dev–idi"  ve "minnacık–idi" sözcükleri 
ek fiil alarak yüklem olmu"tur. Di!er söz-
cüklere gelen –di  bilinen geçmi" zaman 
ekidir.    

Cevap: C
4. Öznenin kendi iradesiyle bir nesne üze-

rinde gerçekle"en ve bu eylemden nes-
nenin etkilendi!i tüm eylemler i" – kılı" 
anlamlıdır. Nesne alan/alabilen eylemler-
dir. Dolayısıyla geçi"li eylemlerdir. Kılı" 
eylemlerinin ba"ına “onu” getirebiliriz.

 Öznenin içinde bulundu!u durumu anla-
tan %iller durum ya da hareket anlamlıdır. 
Eylem öznenin kendi iradesi ile gerçek-
le"mi"tir ancak yapılan i"ten etkilenen 
herhangi bir nesne yoktur, nesneye ihti-
yaç duyulmaz. Dolayısıyla nesne alama-
dıkları için geçi"siz %illerdir. Fiilin ba"ına 
“onu” sözcü!ü getirildi!inde anlamsız 
olur.

 topluyor / i" kılı" eylemi bakıyordu / du-
rum eylemidir.

Cevap: A
5. A‘da 'için' neden – sonuç,  B’de amaç 

(Niçin), C’de a"a!ı yukarı (ne kadar), 
D’de benzetme , E’de zaman (ne zama-
na kadar) anlamı katmı"tır.

   Rahat uyumak için (amacıyla) ılık bir du" 
aldı.

Cevap: B
6. Ek %il isimleri ve isim soylu sözcükleri  

yüklem yapar. Ayrıca birle"ik zamanlı %-
iller de yapar. 

1) Çökmü"tü: Duyulan geçmi" zamanın hi-
kayesi

2) Çökmü"tü: Duyulan geçmi" zamanın hi-
kayesi

3) Yalnızdık: yalnız – idik, isim yüklem ol-
mu".

4) Yanmıyordu: &imdiki zamanın hikayesi
5) Sönmü"tü: Duyulan geçmi" zamanın hi-

kayesi
6) Arıyorduk: &imdiki zamanın hikayesi
 6 ek fiil bulunmaktadır.

Cevap: D

7. I.  dizede bir belirtme, eski niteleme sıfatı
 III. dizede Orhan zamanından kalma ni-

teleme sıfatı, bir belirtme sıfatı
 IV. dizede bir belirtme, ihtiyar niteleme 

sıfatı
 V. dizede dört belirtme, bir belirtme; sakin 

niteleme sıfatıdır.
 II. dizede Küçük ve "akırdayan sözcükle-

ri niteleme sıfatıdır. Belirtme sıfatı bulun-
mamaktadır.

Cevap: B
8. I ve II. sözcük isim soylu sözcük, III ve IV. 

sözcükler bilinen geçmi" zaman kipiyle 
çekimlenmi"  %illerdir.

   "Çi!nenmez" sözcü!ü geni" zamanla 
çekimlenmi"tir. "Çi!nenir"  fiilinin olum-
suzudur.

Cevap: E

9.  B seçene!inde "buraların bekçileri–" 
tamlayanla tamlanan yer de!i"tirmi" isim 
tamlaması

 C seçene!inde "bu tenha dereler, bu 
vah"i kayalar" sıfat tamalamaları

 D seçene!inde "testimiz"; tamlayanı 
dü"mü" isim tamalaması

 E seçene!inde "çıngıraklarımız"; tamla-
yanı dü"mü" isim tamlaması yer almak-
tadır.

 “çoban çocu!u”  isim tamlaması sıfat 
– fiille olu"turulmu" “daha deniz görme-
mi" bir çoban çocu!u”  sıfat tamlaması 
içinde yer almaktadır.

Cevap: A  

10.  O,  ki"i zamiri ; da, ba!laç ; gibi, edat ;  
"ey, isim;  kimse, belgisiz zamirdir.

 "$ey" sözcü!ünü kimi kaynaklar belgisiz 
zamir olarak almasına kar"ın TDK sözlü-
!ünde isim olarak tarif edilmi"tir. 

  “1. isim Madde, e!ya, söz, olay, i!, durum 
vb.nin yerine kullanılan, belirsiz anlamda        
bir söz «"nsan bir !eyin   de#erini ondan 
yoksun kalınca anlıyor.» – Halikarnas 
Balıkçısı

 2. Nesne, madde  «Asıl zorluk belki ö#re-
nilmesi lazım gelen !eylerin de#il, unutul-
ması gereken !eylerin çoklu#undan ge-
lir.» – A. $. Hisar “ (TDK Yazım Kılavuzu)

 Ki"i zamiri – ba!laç – edat – isim – belgi-
siz zamir

Cevap: A  

11. 1. tatlı sözcü!ü isim olarak kullanılmı"-
tır. Baklava yiyelim, sütlaç yiyelim gibi. 
2. tatlı sözcü!ü ise konu"mak eyleminin 
durum yönüyle belirten bir zarftır.

Cevap: B 

12.  A seçene!indeki yalnız insan ve E seçe-
ne!indeki yalnız ku" sıfat tamlamasıdır. 
Yalnız sözcükleri de niteleme sıfatı göre-
viyle kullanılmı"tır.

 C seçene!inde ve D seçene!inde yalnız 
sözcüklerinin türü isimdir.

 B seçene!inde "yalnız" sözcü!ü sade-
ce, yalnızca  anlamında zarf olarak kulla-
nılmı"tır. Bazı kaynaklar yalnız sözcü!ü-
nü daha önceki kullanımında oldu!u gibi 
edat olarak kabul etmektedir. Ancak TDK 
sözlü!ünde yalnız sözcü!ü sadece ve 
yalnızca anlamlarıyla kullanıldı!ında zarf 
olarak tarif edilmi"tir.

 1. sıfat Yanında ba"kaları bulunmayan
 “Sokaktaki yalnız çocuk.”
 2. zarf (ya’lnız) Yanında ba"kaları olma-

yarak
 “$ki re%k, sevgili arkada"larını yalnız bı-

rakmak istemediler.” – A. H. Müftüo!lu
 3. zarf (ya’lnız) Yalnızca
 “Kendisini yalnız Bombay’a kadar götü-

recek tren parası vardı.” – F. R. Atay
 4. ba!laç Ama
 “Giderim yalnız arkada"larımı isterim. 

Güzel yalnız biraz renksiz.”
 5. isim, ruh bilimi Toplumsal ili"kilerden 

yoksun veya yoksun bırakılan ki"i. (TDK 
Yazım Kılavuzu)

 B seçene!inde yalnız sözcü!ü sadece, 
yalnızca  anlamında zarf olarak kullanıl-
mı"tır.

Cevap: B

13. Çatı, %illerde aranan bir özelliktir. Yani 
dolayısıyla %il çatısı yalnızca %il cümlele-
rinde bulunur. II, III, IV, V. cümlelerin yük-
lemi çekimli %ildir. Çatı özelli!i aranır. I. 
cümlenin yüklemi “kardelendir”  sözcü-
!ü ek %il alarak yüklem olmu" bir isimdir. 
Çatı özelli!i aranmaz.

 II. cümlede çatı özelli!i aranmaz.
Cevap: A

14. Bu tarz çatı sorularını çözerken "öyle bir 
yöntem izlenmesi faydalı olacaktır:

 “Bu zor günlerimde sevdiklerime tutun-
dum.” cümlesinde gerçek özne bulun-
maktadır ve i"i kar"ılıklı, ortakla"a, bir-
likte yapma anlamı yoktur. Dolayısıyla 
edilgen çatılı ve i"te" çatılı de!ildir. "–l, 
–n, –"" çatı eklerinden birini de aldı!ı 
için etken çatılı da de!ildir. Cümle özne-
sine göre  "dönü"lü" çatılıdır. $"i yapan 
özne bellidir, "–n" çatı eki almı"tır, kendi 
kendine anlamı içermektedir.

 Dönü"lü eylemlerle kurulu cümleler   
nesne almaz. Çünkü nesne, öznenin 
yaptı!ı eylemden etkilenendir. Bu ne-
denle dönü"lü eylemler geçi"sizdir. Çok 
az örnekte dönü"lü eylem geçi"li olabilir. 
Sırtlan–, takın– gibi.

 "Tutun" eylemine onu sözcü!ünü getir-
di!imizde nesne alamadı!ını görüyoruz. 
Yani cümlemiz  nesne – eylem ili"kisi ba-
kımından geçi"sizdir.
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 A seçene!inde dönü"lü – geçi"li
 B seçene!inde edilgen – geçi"siz
 C seçene!inde dönü"lü – geçi"siz
 D seçene!inde ettirgen
 E seçene!inde oldurgan çatı bulunmak-

tadır.
 Verilen cümle ve C seçene!indeki cümle 

dönü"lü – geçi"siz  bir eylemdir.
Cevap: C

   
15. A’da geni" zaman yerine, B’de gelecek 

zaman yerine, C’de duyulan geçmi" za-
man yerine, D’de bilinen geçmi" zaman 
yerine "imdiki zaman kipi kullanılarak 
anlam kayması yapılmı"tır.

 E seçene!in de "–yor" eki "imdiki za-
man kip eki olarak kullanılmı"tır. Anlam 
(zaman) kayması bulunmamaktadır.

Cevap: E

16. A seçene!inde takım/yorulmu"tu
 B seçene!inde halk/döküldü
 C seçene!inde ordu/toplanmı"tı
 D seçene!inde sınıf/dinliyordu
 E seçene!inde özne durumundaki da!lar 

sözcü!ü topluluk adı de!ildir. Bu kurala 
örnek gösterilemez. 

 Cevap: E

17. C seçene!inde  “kimse” sözcü!ü zamir-
ken yapım eki alarak “kimsesiz” olmu"  
ve cümlede zarf görevinde kullanılmı"tır. 

 Cevap: C

18. A seçene!indeki “a!ır a!ır” sözcük grubu 
da durum bildirmektedir fakat zarf – %il 
de!il zarftır. D seçene!indeki “gülerek” 
sözcü!ü durum bildiren yani eylemin na-
sıl yapıldı!ını belirten bir zarf – %ildir

 Cevap: D

19. Verilen cümlede “daha” sözcü!ü zarfı  
derecelendiren zarf görevindedir. B se-
çene!inde de aynı görevde kullanılmı"tır. 

 Cevap: B

20. Çatı özelli!i yalnızca yüklemi eylem olan 
cümlelerde aranır. $sim cümlelerinde çatı 
aranmaz. 

 Cevap: B

21. Çekimli %ili; “kip ve "ahıs eki almı" %il” 
olarak tanımlamak mümkündür. Daha 
ayrıntılı bir tanımla, “bir %ilin, yargı bildir-
mek amacıyla zaman / dilek kiplerinden 
birini alıp, bir "ahsı gösterebildi!i %iller” 
olarak tanım yapabiliriz. $ki tanımada 
da ortak olan, %ilin “kip + "ahıs” eklerini 
almasıdır. Kip ekleri, “–yor, –du, –ecek, 
–mi", –ar” gibi zaman ifade eden veya 
“–meli, –se, –e” gibi dilek anlamı ifade 
eden eklerdir. &ahıs ekleri ise, “yaptı–m, 
gördü–nüz, geliyor–lar” gibi kelimelerde 
görülen “–m, –nüz, –lar” gibi i"i kimin 
yaptı!ını belirten eklerdir.

 E!er bir %il, kip ve "ahıs eklerinden her-
hangi birini almı"sa, buna “çekimli %il” 
diyoruz. Kip ve "ahıs eklerini almayan 
%iller, kök / gövde durumundadır ve bun-
lara “mastar” denilir. Örne!in “görmek, 
yürümek, çalı"mak, sezmek, bakı"mak, 
yazmak, gelmek” gibi %iller, henüz kip 
ve "ahıs eklerini almadıkları için mastar 
hâlindedir.

 “Bırak–mı"–tı” sözcü!ü çekimli bir ey-
lemdir. 

 Cevap: E

22. Ek %iller Türkçede iki görevde kullanılır-
lar:

       $simleri ve isim soylu sözcükleri yüklem 
yapmak,

 Basit çekimli %illere eklenerek birle"ik za-
manlı %il yapmak (–dir hariç)

 A, B, D,E seçeneklerinde ek eylem isim 
ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmak 
göreviyle kullanılmı"tır.  C  seçene!inde  
ise  birle"ik zamanlı %il yapmak göreviyle 
kullanılmı"tır. 

 Cevap: C

23. B’deki “kim?” sözcü!ü soru zamiridir (adıl). 
C’deki “buraya” sözcü!ü i"aret adılıdır. 
D’deki “ona” sözcü!ü ki"i adılıdır. E’deki 
“ben” sözcü!ü ki"i zamiridir. Ancak A "ık-
kında herhangi bir zamir yoktur.

Cevap: A

24. A,C, D "ıklarındaki “ki”ler sıfat yapma gö-
revinde, B "ıkkındaki “ki” ise ba!laç olarak 
kullanılmı"tır. E "ıkkındaki “ki” ise “borcu-
nu” isminin yerini tutmu"tur. Yani zamirdir.

Cevap: E
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1. Soru anlamının soru zamiriyle sa!lan-

ması için  zamirin soru yoluyla ismin ye-
rini tutması gerekir. Soruya verilen cevap 
isim ya da zamir olmalıdır. Soru edatının 
bulundu!u yerde ise  cevaba bakılmaksı-
zın soru anlamı soru edatıyla sa!lanmı"-
tır. 

 Cevap: D

2. Bir cümlenin yükleminin etken geçi"siz 
özellik ta"ıması için cümlede belirtilen 
i"i yapan öznenin belli olması ve nesne 
almaması gerekmektedir. E seçene!inde 
“ben” gizli öznedir, cümlede i"i yapandır 
ve “git–“ eylemi nesne almaz. 

 Cevap: D

3. Dolabın üstünden dü"en kitaplar, bahçe 
duvarının yanından geçen küçük çocu-
!a, mısralarında na!me hissedilmeyen  
bir manzumenin etkisi,  a!acın alt  dal-
larından dü"mü" elmaların tadı sözcük 
gruplarında  bir isim tamlaması, bir sıfat 
– %il grubunun içinde yer almı"tır. E seçe-
ne!inde ise  isim tamlaması ve sıfat %il 
grubu birbirinden ayrı iki sözcük grubu 
olarak yer almaktadır. “Yan daireye ta"ı-
nan kom"umuz” sıfat – %il grubu, “balko-
nun kapısı” belirtili isim tamlamasıdır. 

 Cevap: E

4. A seçene!inde “almak/isim – %il” . “giden/
sıfat – %il” ; B seçene!inde “ya"ayan, 
ölen, yatan/sıfat – %il”; C’de “sürecek, 
zannedilen/sıfat – %il”,  D seçene!inde 
“benzetmek/isim – %il” dir. E' de %ilimsi 
kulanılmamı"tır.  

 Cevap: E

5. Ke"fettiler %ili  bilinen geçmi"  zamanla 
çekimlendi!i için haber kipi,  bir  eyle-
me dönük olarak gerçekle"ti!i (nesne 
aldı!ı) için i"  kılı"  %ilidir; ayrıca etmek 
yardımcı eylemiyle yapılmı"  bir birle"ik 
%ildir. Yemek ve yüksek  sözcükleri ek %il 
alarak yüklem olmu"tur. Parçada birle"ik 
zamanlı %il yoktur. 

 Cevap: D

6. Gelecek, açacak, dolmu", yaramaz söz-
cükleri kalıcı isme dönü"mü"tür. D seçe-
ne!inde sıfat – %il (yazılmayacak) kalıcı 
isme dönü"memi"tir.

 Cevap: D

7. A seçene!inde  emir kipi “gösterin”  yeri-
ne  istek kipi  “gösterelim” kullanılmı"tır. 

 Cevap: A

8. “Eseridir, ta"ımı"tır, demektir, verilme-
seydi,  olurdu” sözcüklerinde ek eylem 
kullanılmı"tır. D seçene!inde ek eylem 
kullanılmamı"tır. 

 Cevap: C 

9. Eylemleri ve eylemsileri yer ve yön ilgi-
siyle tamamlayan sözcüklerdir. Eyleme, 
eylemsiye sorulan ve ek almadan “Ne-
reye?” sorusunun cevabı olan "u söz-
cüklerdir. a"a!ı, yukarı, içeri, dı"arı, ileri, 
geri, öte, beri… C seçene!inde yukarı 
sözcü!ü bir isimden önce gelerek ismi 
belirtmi" sıfat görevinde kullanılmı"tır. 

 Cevap: D

10. Lale sözcü!ü bir çiçek adı olarak cins 
addır fakat  A seçene!inde isim olarak 
kullanılmı"tır. 

 Cevap: A
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11. A, B, D ve E seçeneklerindeki peki"tiril-
mi" sözcükler “çırılçıplak, sımsıkı, bem-
beyaz ve yapayalnız" sözcükleri zarf 
görevinde kullanılmı"tır. C seçene!inde 
apaçık sözcü!ü bir ismi nitelemi" yani 
sıfat görevinde kullanılmı"tır. 

 Cevap: C

12. Soru sıfatları, isimlerin nitelik ve nice-
liklerini soru yoluyla ö!renmeyi amaçla-
yan, cevapları da herhangi bir sıfat olan 
kelimelerdir. Soru sıfatlarından bazıları 
"unlardır:“ne, nasıl, nice, ne gibi, ne bi-
çim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne tür-
lü...” 

 Cevap: E

13. Altı çizili sözcü!ün yerine  ama  ba!lacı 
getirildi!inde    “da, ne var ki, fakat, lakin” 
ba!laçlarının anlam ve görevini ta"ıdı!ını 
fakat  D seçene!indeki ancak sözcü!ü-
nün sadece anlamında kullanıldı!ını gö-
rüyoruz. 

 Cevap: D

14. Verilen cümle nin özne – eylem ili"ki-
si bakımından çatısı “dönü"lü çatı”dır. 
Özne gerçek özne ve eylem –l çatı ekini 
almı"tır. D seçene!inde eylem dönü"lü 
çatılıdır.  

 Cevap: D

15. A, B, C, D seçeneklerindeki “–mı"” eki kip 
ekidir. “Sarar–mı" yapraklar”  sözcük gru-
bunda –mı" eki sıfat–%il ekidir. 

 Cevap: E

16. A,B,C,D seçeneklerindeki sözcükler zarf, 
E seçene!indeki “ak"am” sözcü!ü isim-
dir. 

 Cevap: E

17. A, B, D ve E seçeneklerindeki altı çizili 
birle"ik eylemler yardımcı eylemle ya-
pılan birle"ik eylemdir. B seçene!indeki 
“bakakalırım” sözcü!ü ise sürerlik eylemi 
yani kurallı birle"ik eylemdir.  

 Cevap: B

18. Sana------zamir
 kızartırdım---%il
 ölüm-----isim
 En-------- zarf
 Kolay----zarf
 Altı çiizli sözcükler arasında sıfat bulun-

mamaktadır. 
 Cevap: C
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1. A’da sıfat öbe!i, B’ de isim tamlaması ve 

sıfat tamlaması, C’de ilgeç öbe!i, D’de 
ba!laç öbe!i bulunmaktadır. Adla"mı" sı-
fatlar sıfat tamlaması de!ildir. Dolayısıyla 
bir sözcük öbe!i biçiminde bulunmazlar.

 Cevap: E

2. A’da çiçeklerin kokusu, C’de resimlerin, 
"iirlerin, kompozisyonları konusu, D’de 
Zeynep’in eksi!i, E’de Dolmabahçe Sa-
rayı isim tamlamasıdır. B’de “dönece!ini” 
sözcü!ü isim soylu bir sözcük de!ildir. 
Bu nedenle onun dönece!ini ya da geri 
dönece!ini isim tamlaması de!ildir.

 Cevap: B 

3. 1. cümledeki bazı sesler ve 2. cümledeki 
sarı bir toz bulutu söz öbekleri sıfat tam-
lamasıdır. 

 Cevap: A 

4. Dörtlükte gönlüm / benim gönlüm, ba"ı-
mın / benim ba"ımın sözcüklerinde iyelik 
eki bulunmaktadır. $yelik eki almı" söz-
cükler tamlayanı dü"mü" isim tamlaması 
olurlar. 

 Cevap: A

5. I. cümlede belediye doktoru ve doktor 
önlü!ü; II. cümlede kavak a!açları ve 
sa!lık oca!ı söz öbekleri belirtisiz isim 
tamlamasıdır. 

 Cevap: A

6. “Dostlarımın vefasızlı!ı” belirtili ad tam-
lamasıdır. “Büyük, "a"ırtıcı” sözcükleri  
sıfattır. “vefasızlı!ıdır” sözcü!ü ek ey-
lemle yüklem olmu"tur (–dır). “ “üzen ve 
unutmak” sözcükleri %ilimsidir. Cümlede 
zincirleme isim tamlaması bulunmama-
maktadır. 

 Cevap: C

7. Sakin bir gün, yüzlerce çe"me, dört yan 
sıfat tamlamalarıdır. Birden fazla sıfat 
tamlaması kullanılmı"tır. Çe"menin se-
rinli!inden tamlamasının tamlayanı sıfat 
almı"tır. Ovanın ye"ili, gö!ün mavisi, mi-
marilerin ilahisi belirtili"im tamlamalarıdır. 
$çinde /onun içinde tamlayanı dü"mü" 
isim tamlamasıdır.   

 Cevap: E
8. “zambak gibi” edat grubu, “evvelki ha-

zanlık korusu” aitlik grubu, “açık pence-
re, genç koku, ak saç “ sıfat tamlaması,  
“hülyalarımın genç kokusu “tamlananı 
sıfat almı" belirtili isim tamlamasıdır. Di-
zelerde belirtisiz isim tamlaması bulun-
mamaktadır. 

 Cevap: E

9. Zarar etmek, yakın eylemek, kaybolmak, 
affetmek  birle"ik %illeri yardımcı eylemle 
yapılan birle"ik %illerdir. Görebilmek %ili 
ise  yeterlik %ili yani kurallı birle"ik %ildir. 

 Cevap: D

10. Çalçene yaratıklar, vurdumduymaz misa-
%r, ba"ıbozuk ekonomi, birkaç ev anlam-
ca kayna"mı" birle"ik sıfattır. A seçene-
!indeki “geli"igüzel” sözcü!ü zarftır. 

 Cevap: A

11. Tekrar grubu ikileme demektir. Yava" 
yava", eksik gedik, ileri geri, e!ri bü!rü 
tekrar grubudur. E seçene!inde yer alan 
“ba"a çıkmak” söz öbe!i isim – %il grubu-
dur. 

 Cevap: E

12. “Çocukların birkaçı” belirtili isim tamla-
masında “birkaçı” sözcü!ü tamlanandır. 
ayrıca birkaçı sözcü!ü birle"ik sözcüktür.

 Cevap: D 

13. B’de tamlayanı sıfat tamlaması olan 
belirtili isim tamlaması C’de tamlananı 
birden fazla olan isim tamlaması, D’de 
belirtisiz isim tamlaması, E’de belirtisiz 
isim tamlaması bulunmaktadır. A seçe-
ne!inde “edebiyat fakültesinin tarih bölü-
mü” zincirleme isim tamlamasıdır.

 Cevap: A
14. I, II, II, IV. cümlelerde yar alan söz öbek-

leri seçeneklerde tari% verilenlerle e"le"-
mektedir. V. cümle belirtili isim tamlama-
sır.

 Cevap: E
15. ''Yanık izi'' belirtisiz isim tamlamasında ne-

denini oldu!unu tamlayan bildirmektedir. 
 Cevap: C
16. I. sıfat – %il grubu, II. sıfat tamlaması,  III. 

belirtili isim tamlaması, IV. belirtili isim 
tamlaması, V. belirtisiz isim tamlaması.  

 Cevap: C 
17. A’da “kadar” B’de “gibi” C’de “için” , E'de 

“dek” sözcükleriyle edat grubu olu"turul-
mu"tur. D’de “ancak” sözcü!ü ba!laçtır. 

 Cevap: D
18. A’da “ve”, B’de “ama”, D’de “fakat”  E’de 

“hem” ba!laçları ile ba!lama grubu olu"-
turulmu"tur. C’de  “kadar” sözcü!ü “mik-
tarda, derecede” anlamında zarf olarak 
kullanılmı"tır. 

 Cevap: C
19. Do!adaki seslerin taklidi sonucu ortaya 

çıkan sözcüklere yansıma denir.  Bu yan-
sımaların olu"turdu!u kelime grupları da 
yansıma grubudur. “Ali Bey” unvan gru-
bu, “rahat ve key% bir ya"am” ba!lama 
grubu, “on ya"ına gelinceye kadar” edat 
grubu, “varlıklı bir ailenin tek çocu!u, ro-
man karakteri, key% bir ya"am” gibi söz-
cük grupları tamlama grubudur. Parçada 
yansıma grubu bulunmamaktadır. 

 Cevap: E
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20. A, C, D ve E seçeneklerinde edat grubu 
amaç ilgisi kurmu"tur. B seçene!inde 
''özgü, özel, ayrılmı"'' anlamında kullanıl-
mı"tır.

 Cevap: B

21. “için” edatı B "ıkkında cümleye “neden-
sonuç ili"kisi” katmı"tır, C "ıkkında ise 
“"art” ili"kisi katmı"tır. D "ıkkındaki” –den 
dolayı” edatı ve E "ıkkındaki “-den ötürü” 
edatı cümlelerine “neden-sonuç ili"kisi” 
katmı"tır. A "ıkkında ise “göre” edatı kar-
"ıla"tırma anlamı katmı"tır cümleye.

Cevap: A

22. “-e göre” edattır. “bazıları” adla"mı" sı-
fattır. “çok” miktar zarfıdır. “de” ba!laçtır. 
Parçada ünlem yoktur.

Cevap: C

23. “-e göre” edattır. “ve” ba!laçtır. Di!er tür-
ler parçada yoktur. 

Cevap: C

24. B "ıkkında “gibi” edatı “onun” sözcü!ü ile 
birle"erek “adamlar” sözcü!ünün sıfatı 
olmu"tur. 

Cevap: B
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1. Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir %il 

ya da ek %ille çekimlenmi" bir isim soylu 
sözcük olabilir. Buna göre yüklemin türü 
bakımından cümleler %il cümlesi ve isim 
cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır.

 I, III, IV, V. cümlelerde yüklem çekimli fiil-
dir. Dolayısıyla bu cümleler fiil cümlesidir. 
II. cümlede yüklem olan “ba!ımlıdır” 
sözcü!ü ek fiil almı" bir isimdir.  Cümle 
isim cümlesidir.

Cevap: B

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

 Çıkarırdı / yüklem
 Heybesindekileri: Nesne
 Kuytu bir kö"ede: Dolaylı Tümleç
 Zarf Tümleci – Yüklem – Nesne – Dolaylı 

Tümleç
Cevap: A

3.  Cümleye ba"ladıktan sonra genellikle 
bir cümlenin açıklayıcısı olup cümleden 
çıkartıldı!ında cümlede anlam daralması 
veya bozulmasına yol açmayan  sözcük-
lere  ara söz; cümle biçiminde oldu!unda 
da ara cümle denir. Ara söz cümlede iki 
virgül veya iki kısa çizgi (tire) arasında 
gösterilir. 

    “en çok satan kitapları, yeni çıkan 
romanları yeni yazarları" sözcük grup-
larında e" görevli sözcük gruplarının sı-
ralanması vardır. Cümleden çıkarıldıkla-
rında anlam bozulur. Bu cümlede ara söz 
kullanılmamı"tır. 

Cevap: E

4. Biçimce ve anlamca olumlu cümle: Bir 
saniye duraladıktan sonra eliyle kapıyı 
itti.

 Eksiltili Cümle: Ortada, son günlerde 
evde peyda olan masa vardı ve onun et-
rafında…

 Giri"ik birle"ik cümle: Kendini dört 
günden beri, farkında olmadan bu sah-
neye hazırlamı" oldu!unu anladı.

 Sıralı Cümle: Kaymakam korku ile is-
kemlesini geri çekti, Yusuf birdenbire 
kolunu havaya kaldırdı, elinde tuttu!u 
me"in kamçıyı $zzet Bey’in suratına ya-
pı"tırdı.

 Metinde "artlı birle"ik cümle bulunma-
maktadır.

Cevap: D

5. 1, 2, 3 ve 5. cümlelerde yüklem isimdir 
dolayısıyla yükleminin türü bakımından 
cümle isim cümlesidir. 4. cümlede ise 
yüklem %ildir. Bu nedenle cümle %il cüm-
lesidir. 

 Cevap: D

6. Öncüldeki cümlenin öge dizili"i “nesne/
zarf tümleci/zarf tümleci/yüklem “dir. D 
seçene!indeki cümlenin öge dizili"i veri-
len cümleyle aynıdır. 

 Cevap: D 

7. Bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir %ildir 
ya da ek %il (i –  %ili) almı" isim türünden 
bir kelimedir. Bir cümlenin yükleminin 
isim veya %il olu"u o cümlede yer alan 
ö!elerin türünü ve bazen de kapsamım 
etkiler. Örne!in, yüklemi isim olan bir 
cümlede geçi"lilik söz konusu olmaz. 
Benzer "ekilde yüklemi geçi"siz %il olan 
cümlede nesne yer almaz. Buna göre, 
Türkçede cümleler yüklemin türüne göre 
ikiye ayrılır: 1. %il cümlesi, 2. isim cümlesi

 Numaralandırılmı" cümlelerde III. cümle 
isim cümlesi di!erleri %il cümlesidir. 

 Cevap: C

8. Geliyor/yüklem
 Nihal/özne
 Yine bir ö!leden sonra – elinde kalbimle/

zarf tümleci
 odama/dolaylı tümleç
 Ögelerin dizili"i: Zarf tümleci – özne – 

zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem 
 Cevap: B

9. Cümlede dinliyordu yüklem, “Nasıl din-
liyordu?”  sorusuna cevap veren “büyük 
bir dikkatle” ise zarf tümlecidir. 

 Cevap: B

10. C ve D seçeneklerindeki cümleler isim 
cümlesidir. A seçene!indeki cümle kuralı 
cümledir. B seçene!indeki cümle ise ba-
sit bir cümledir. E seçene!indeki cümle 
birle"ik, devrik bir %il cümlesidir. 

 Cevap: E

11. E seçene!inde yardımcı olduk sözcük 
grubu %ilimsi de!il yardımcı eylemle ku-
rulan birle"ik %ildir. 

 Cevap: E

12. 1. ve 2. cümlelerin öge dizili"i “özne – 
yüklem”dir. 

 Cevap: A

13. IV. cümlede birden fazla yüklem bulun-
mamaktadır. Yan cümleci!i olu"turan 
%limsiler temel cümlenin yüklemi de!ildir.

 Cevap: D
14. $çinde birden çok tamamlanmı" yargı 

bulunan cümlelere denir. Sıralı cümlede 
birden fazla yüklem olmalıdır. V. cümlede 
kurulmu" sözcü!ü sıfat – %ildir, yüklem 
de!ildir. Bu nedenle cümle birle"ik cüm-
ledir. 

 Cevap: E

15. Yüklemde bildirilen i"in, eylemin gerçek-
le"medi!ini, gerçekle"meyece!ini ya da 
sözü edilenlerin var olmadı!ını bildiren 
cümlelerdir, "de!il, yok" sözcükleriy-
le, "–sız, –siz; –me, –ma; –mez, –maz" 
ekleri ile olumlu cümleler olumsuz cümle 
durumuna getirilir. Bazı cümleler biçim 
yönüyle olumsuz oldu!u halde anlam 
bakımından olumludur. Bir cümlede iki 
olumsuzluk birlikte kullanıldı!ında, o 
cümle anlamca olumlu olur. A seçene!in-
de  "fark etmi"tir" anlamı vardır.

 Cevap: A

16. $sim – %ille kurulan yan cümlecik “karde-
"inden haber almak” cümlede özne göre-
vinde kullanılmı"tır. 

 Cevap: C

17. Ögelerin dizili"ine göre cümle çe"itle-
rinde yüklemin yeri önemlidir. Yüklemin, 
cümlenin sonunda olup olmadı!ına bakı-
lır. Türkçenin cümle kurulu"unda yükle-
min olması gereken yer cümlenin sonu-
dur. Türkçede yardımcı, tamamlayıcı ö!e 
ve sözcükler ba"ta; asıl öge ve sözcükler 
sonda yer alır. Cümlede de önce öteki 
ögeler yer alır, yüklem cümlenin sonunda 
yer alır. Öge dizili"i, genel olarak özne + 
tümleçler + yüklem düzenindedir.
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 Sorularda ö!elerin dizili"ine (sözdizimi-
ne) göre cümle çe"itleri soruldu!unda, 
yüklemin yerine bakılır. Ö!elerin dizili-
"ine göre iki tür cümle vardır: 1. Kurallı 
cümle 2. Devrik cümle

 Parçada I,II,III ve IV. cümleler kurallı V. 
cümle devriktir. 

 Cevap: E
18. Sapmaz/yüklem
 Bu gazeteci/özne
 Yazılarında – gerçeklerden / dolaylı tüm-

leç
 Hiç / zarf tümleci
 Cümlede  nesne bulunmamaktadır. 
 Cevap: B

19. B seçene!inde öge açıklayıcısı olarak 
bir sözcük kullanılmamı"tır. C ve D se-
çene!inde nesne, E seçene!inde dolaylı 
tümleç açıklamasıyla birlikte verilmi"tir. A 
seçene!inde biz öznedir, sinemayı çok 
sevenler ise öznenin açıklayıcısı. 

 Cevap: A

20. B seçene!inde yüklemden önce gelen 
“bizi” sözcü!ü nesnedir. Nesne vurgulan-
mı"tır. 

 Cevap: B

21. I. cümlenin öge dizili"i "u "ekildedir: 
Evde (dolaylı tümleç) / o sabah (zarf 
tümleci) / bir bayram havası (özne) / var-
dı. (yüklem) II’nci cümlenin öge dizili"i "u 
"ekildedir: 5 ay önce askere giden evin 
büyük abisi (özne) / o gün (zarf tümleci) 
/ askerden (dolaylı tümleç) / gelecek-
ti. (yüklem) Yani B "ıkkı söylenemez. 
III’üncü cümlede “yapmı"tı” yüklemine 
soraca!ımız “nasıl?” sorusunun cevabı 
olan “çok sevinçli bir "ekilde” ifadesi zarf 
tümlecidir. IV’üncü cümlenin öge dizili"i 
"öyledir: Küçük karde" (özne) / abisine 
(dolaylı tümleç) / evin yakınındaki bahçe-
den (dolaylı tümleç) / iri iri elmalar (belir-
tisiz nesne) / hazırlamı"tı. (yüklem) Yani 
cümlenin 5 ögesi vardır. V’inci cümlenin 
belirtisiz nesnesi olan “küçük bir araba” 
sıfat tamlamasıdır.

        Cevap: B

KARMA 
'ú/�%ú/*ú6ú

TEST

1
1. O benimdir o  i"aret zamiri, benimdir ki"i 

zamiri  
 Bu "afaklar, en son ocak, tüten en son 

ocak, al sancak, yüzen al sancak sıfat 
tamlamalarıdır.

 Yıldızıdır, benimdir, milletimindir   ek %ille-
ri kullanılmı"tır. 

 “O benim milletimin yıldızıdır.” “O benim 
milletimindir.”  “ O benimdir.”  isim cümle-
leridir. 

 “Yurdumun üstünde tüten en son ocak 
sönmeden  bu "afaklarda yüzen al san-
cak sönmez.” %il cümlesidir.

 Yüzen, tüten sıfat fiilleri ve sönmeden 
zarf fiili kullanılmı". $sim – fiil kullanılma-
mı"tır.

Cevap: D

2.    I.  cümlede “kullan –ıl – ır” sözün-
deki “–l” eki cümleyi edilgen çatılı 
yapmı"tır. Kullananın kim oldu!u 
belli de!ildir.

 II.  cümlede “tüt–” %ilinden “tütün” 
sözü türetilmi" ve yönelme hali eki 
almı"tır. Yani hem çekim hem ya-
pım eki vardır.

 III.  cümlede “keçiboynuzu meyvesi” 
ifadesi belirtili isim tamlamasıdır.

 IV.  cümlede yalnızca “edilen” sözün-
de sıfat – %il eki vardır, ba"ka da 
sıfat – %il yoktur.

 V.  cümlede “çikolata imalatı” ifadesi 
belirtisiz isim tamlamasıdır. 

Cevap: D
3.  A seçene!inde yüklem “kırmızı damlı 

eski bir köy eviydi.” yüklem sıfat tam-
lamasıdır.

 C seçene!inde yüklem “pırıl pırıldı.” 
yüklem $kilemedir.

 D seçene!inde yüklem “baltayı ta"a 
vurduk”  yüklem deyimdir.

 E seçene!inde “budur” yüklem i"aret 
zamiridir.

 B seçene!inin yüklemi durumundaki  “ço-
cu!un halasıymı"”  isim tamlamasıdır.

Cevap: B

4. "Atamam"  ve "a!layamam" sözcük-
leri yeterlik birle"ik %ilinin olumsuzudur.  
"Bakakalırım" sürerlik birle"ik %ili – dir. 
"Kendi" dönü"lülük zamiri  "ahıs zamir-
leri içinde yer alır. 

   Dizelerde birle"ik zamanlı fiil bulunma-
maktadır.

Cevap: E

5. "Akıl–lı" sözcü!ü türemi"tir ve davran-
mak eyleminin nasıl oldu!unu belirtir. 
Türemi" zarftır.

 "Tüken–mez" sözcü!ü sıfat – %il eki 
almı"tır. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Tü-
kenmez kalem sözcü!üne niteleyen bir 
türemi" sıfattır.

 "Ço!u" sözcü!ü belgisiz zamirdir. Yapım 
eki almamı"tır. Basit zamirdir.

 "Fıs–ıltı" yansımadan türemi" bir isimdir. 
Türemi" isimdir.

 "Daha" sözcü!ünün görevi niteleme 
sıfatlarını üstünlük yönüyle niteleyen bir 
derecelendirme zarfıdır. Dolayısıyla basit 
sıfat de!il basit zarftır.

Cevap: D

6. Olur, güvenirdim, kapanırdı -------etken 
geçi"siz  %il

 durur (idi), güvenir (i)dim, kapanır(i) di----
-ek %il

 güvenirdim, kapanırdı- ----birle"ik za-
manlı %il

 “Biri hep kapalı dururdu kanatların.“ 
“Gece olur karanlı!ın ha"yetinden ka-
panırdı tek kanat.” “Boyasızdı tahta kapı  
bu yanıyla güvenirdim ona.”---- –devrik 
cümle

 &iirde birle"ik %il bulunmamaktadır. 
 Cevap: B
     

7. Ahırın avlusunda oynarken  a"a!ıda,
                  Zarf Tümleci
 gümü" sö!ütler altında görünmeyen
       Dolaylı Tümleç             Nesne
 derenin hüzünlü "ırıltısını i"itirdik.
                  Yüklem
 Cümlenin ögeleri “(biz) gizli özne + zarf 

tümleci+dolaylı tümleç + nesne + yük-
lem“ dir. 

 “Ahırın avlusunda oynarken” zarf tümle-
ci  içerisinde isim tamlaması ve zarf – %il 
grubu, “görünmeyen derenin hüzünlü 
"ırıltısı” içinde sıfat tamlaması ve isim 
tamlaması bulunmaktadır.

 Basit, kurallı, olumlu bir eylem cümlesidir.
 “Ahırın avlusu, derenin "ırıltısı” isim tam-

laması, “gümü" sö!ütler, görünmeyen 
derenin, hüzünlü "ırıltısı” sıfat tamlama-
sıdır.

 “Ahırın avlusunda oynarken” zarf – %il 
grubudur.

 Cümlenin ögeleri yanlı" verilmi"tir. 
 Cevap: A

8. Seni uzaktan sevmek a"kların en güzelidir.
                   Özne                            Yüklem

 Cümle basit, kurallı bir isim cümlesidir. 
$sim cümlesi oldu!u için çatı özelli!i 
aranmaz. “Seni” sözcü!ü ki"i zamiridir.  

 A"kların en güzeli -----belirtili ad tamla-
ması,  seni uzaktan sevmek----eylemsi  
grubudur. Cümlede eylem grubu bulun-
mamaktadır.

 Cevap: B

9. “Hanginiz” sözcü!ü soru zamiridir. “Sedef-
li hançerler” tamlama grubunda “sede#i” 
sözcü!ü niteleme sıfatıdır. “karpuzdan fe-
ner yapmasını, gülcemal resmi çizmesini” 
nesnedir ve isim %ildir, %ilimsiyle kurulmu" 
giri"ik birle"ik cümle bulunmaktadır. Cüm-
lenin yüklemi “bilir” sözcü!ü basit yapılı 
%ildir. 

 Cevap: C
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10. Cümle ve ba!lacıyla ba!lanmı" iki yük-
lemli ba!lı cümledir. Cümlenin öznesi 
“hepimiz” belgisiz zamirdir. “Müzik tutku-
nu” ad tamlaması, “güzel "arkılar” ve “o 
yıllar” sıfat tamlamasıdır. “Tutkunuyduk” 
ve “dinleyebiliyorduk” sözcükleri ek ey-
lem almı"tır.$kinci yüklem “dinleyebili-
yorduk” kurallı birle"ik %ildir. Basit yapılı 
sözcük de!ildir. 

 Cevap: D

11. “Çiçek açmı" a!aç” sıfat – %il grubu-
dur. “Açmı"” sözcü!ü %ilimsidir. Fiilimsi 
bulundu!u için cümle birle"ik yapılıdır. 
Cümlenin bir tane yüklemi –deli eder– 
bulunmaktadır. Cümlede yüklem (deli 
eder), özne (bu dünya, bu gece, bu koku, 
bu tepeden tırna!a çiçek açmı" a!aç) ve 
nesne (insanı) bulunmaktadır. “bu dünya, 
bu gece…” sıfat tamlamalarındaki “bu” 
sözcü!ü belirtme sıfatıdır . 

 Cevap: B

12. “Giden, kalan” sözcükleri adla"mı" sı-
fattır. Zaten sözcü!ü zarftır. Dizelerde  
yüklemi isim olan –kalandır– cümle yani 
isim cümlesi bulunmaktadır. Fiilimsi ekle-
ri %ilden isim yapma eki yani yapım ekidir. 
Dolayısıyla adla"mı" sıfat %illler (adla"-
mı" sıfat olarak kullanılan %ilimsiler) tü-
remi" sözcüktür. “Kimdi? soru zamiridir.
Dizelerde soru sıfatı bulunmamaktadır. 

 Cevap: E

13. Cümle kurallı, birle"ik, %il cümlesidir. 
Cümlede yüklem (ihtiyarlatmı") , özne 
(kı"ın fırtınası, yazın alevi” , nesne “de-
demden yadigar kalan bu evi” ve zarf 
tümleci “daha ben do!madan” bulun-
maktadır. “Kalan” sözcü!ü sıfat – %ildir. 
“ihtiyar–la–t–mı"” sözcü!ü Yapım eki 
almı"tır yani türemi" sözcüktür. Yüklem 
nesne almı"tır dolayısıyla geçi"siz çatılı 
de!ildir. 

 Cevap: A

14. Cümlede %ilimsiler kullanılmı"tır, birle"ik 
cümledir. Yüklemi %ildir, %il cümlesidir. 
“Çözülü", da!ılı"” isim – %il, “olan, gelen” 
sıfat – %il “temel alarak” ba! – %ildir. “$lk 
romanı, ilk romanı olan Kiralık Konak, 
bir kona!ın” sıfat tamlaması, “dü"ünce, 
duygu dünya görü"ü ayrılıkları”, “dünya 
görü"ü”, “kona!ın da!ılı"ı” isim tamlama-
sıdır. Yüklemin bildirdi!i i"i yapan bellidir 
ve çatı eki almamı"tır dolayısıyla etken 
çatılıdır. Yüklem nesne alabilir geçi"li 
çatılıdır. Cümlede yüklem (verir), özne 
(Yakup Kadri Karaosmano!lu), dolaylı 
tümleç (ilk romanı olan Kiralık Konak’ta,   
nesne (toplumumuzda Batılıla"ma ile bir-
likte ku"aklar arasında meydana gelen 

dü"ünce, duygu ve dünya görü"ü ayrılık-
larını) ve zarf tümleci (toplumsal çözülü" 
kavramını temel alarak, bir kona!ın da!ı-
lı"ı etrafında) bulunmaktadır. Cümle yal-
nızca özne ve yüklemden olu"mamı"tır. 

 Cevap: C

15. Birinci dize basit cümledir. “Bu ak"am” 
sıfat tamlamasındaki “bu” belirtme sıfatı, 
“ipek saçlar” sıfat tamlamasındaki “ipek” 
sözcü!ü niteleme sıfatıdır. “A!larken, 
yanan” sözcükleri %ilimsidir. Son dizenin 
yüklemi %ildir yani %il cümlesidir. $kinci 
dizedeki “a!larken, yanan” sözcükleri tü-
remi"tir. 

 Cevap: D

16. Dizelerde birle"ik sözcük (nasıl), yeterlik 
%ili (a!layabilmeli), ba!laç (de), soru zarfı 
(nasıl etmeli) bulunmaktadır. Sıfat tamla-
ması yoktur. 

 Cevap: D

17. “Spor tarihimizde” belirtisiz isim tamla-
masıdır. Cümle giri"ik birle"ik cümledir. 
“ba"ar–ı” türemi" sözcüktür. Cümlede 
yüklem (eri"mi" de!ildir), özne (spor 
tarihimizde hiçbir takım), takımımın bas-
ketbolda yakaladı!ı ba"arının seviyesine 
(dolaylı tümleç) bulunmaktadır. Cümlede 
belgisiz sıfat (hiçbir takım) bulunmakta 
belgisiz zamir bulunmamaktadır. 

 Cevap: D

18. “çeken, kopmu"” sözcükleri %ilimsidir.  
Her iki cümlede de yüklem sondadır, 
kurallıdır. “Yalnızlık, çeken, bo"luk, ko-
pukluk” sözcükleri türemi"tir. “Doludur” 
sözcü!ü ek eylem almı"tır. 1. cümle %il 
cümlesi, ikinci cümle isim cümlesidir. 

 Cevap: E

19. A, B, D ve E "ıklarında yüklemler tek kip 
eki aldı!ı için basit çekimlidir. C "ıkkında 
ise yüklem olan “etkli ol-(u)yor-idi” sözcü-
!ünde “-idi” ek %ili ile beraber iki kip eki 
oldu!u için kelime bile"ik çekimli eylem 
olur.

Cevap: C

20. Ba!laç olan “de” ayrı yazılır: “teyzeyi de”  

Cevap: E

21. IV numaralı cümlede yüklem eksikli!in-
den kaynaklanan bir anlatım bozuklu!u 
vardır. “belli belirsiz” ifadesini “göreme-
yece!iz”  "eklinde tamamlayamayız. Bu 
ifade için “görece!iz” yüklemini eklersek 
bozuklu!u gideririz. Do!rusu "u "ekilde-
dir: “Zira kavram hazinemiz darsa parag-
ra#arda bize gösterilen "eyleri belli belir-
siz görece!iz ya da hiç göremeyece!iz.”

Cevap: D

ANLATIM
%2=8./8ø8

TEST

1
1. Bazı cümlelerde iyelik zamiri kullanılma-

dı!ı taktirde bir anlam belirsizli!i ortaya 
çıkar. Cümlenin ba"ına hem "senin" 
hem de "onun" zamirini getirebiliyorsak 
orada bir anlam belirsizli!i vardır. Bu tip 
cümlelerdeki anlam belirsizli!ini gider-
mek için cümlenin uygun bir yerine iyelik 
zamirinin getirilmesi gerekir. Aksi taktirde 
anlam belirsizli!inden kaynaklanan bir 
anlatım bozuklu!u do!ar.

 “Evinin önünden geçtik.” cümlesinin ba-
"ına hem "senin" hem onun sözcüklerini 
getirebildi!imiz için anlam belirsizli!in-
den kaynaklı anlatım bozuklu!u vardır.

 Cevap: A  

2. A  seçene!indeki “olarak”  fiilimsisi  ge-
reksiz kullanılmı"tır. Sözcük cümleden 
çıkarıldı!ında anlam bozulmaz. B seçe-
ne!indeki aynı filimsinin tekrar edilmesi  
gereksizdir. $lk fiilimsinin kaldırılması ge-
rekir. C seçene!inde “olan” fiilimsisi ge-
reksizdir. D seçene!inde fiilimsinin yerine 
ek kullanılabiliyorsa o fiilimsi  gereksizdir. 
Bu nedenle “kimsesi olmayan” yerine 
“kimsesiz” diyebiliriz.

 “oldu!unu” ve “olmadı!ını” fiilimsile-
rinden birini çıkarmak anlamda bozulma-
ya yol açar. Bu nedenle gereksiz fiilimsi 
kullanılmamı"tır.

 Cevap: E     

3. A seçene!inde; tamlananlardan birinin te-
kil, birinin ço!ul olmasından kaynaklı bir 
anlatım bozuklu!u vardır. Bu cümle   “Ço-
cukların elleri ve tırnakları temizdi.”  veya 
“Çocukların eli ve tırna!ı temizdi.”  "eklinde 
düzeltilebilir. B seçene!inde; belirtili isim 
tamlamalarında “–ın, –in, –un, –ün” kulla-
nılmamasından kaynaklı anlatım bozuklu!u 
vardır. Cümleyi düzeltmek için “öykü” söz-
cü!üne “-nün” tamlama eki getirilmelidir.

 D seçene!inde ikinci tekil ki"i iyelik ekiy-
le kayna"tırma harfiyle birlikte kullanılan 
üçüncü tekil  ki"i iyelik ekinin benzerli!in-
den kaynaklı belirsizlik anlatım bozuklu-
!una yol açmı"tır. Bu cümledeki anlatım 
bozuklu!unu gidermek için “senin” veya 
“onun” iyelik eklerinden birinin kullanıl-
ması "arttır.

 E seçene!inde sıfatın isim tamlaması-
nın tamlayanı oldu!u durumda ortaya 
çıkan anlatım bozuklu!u vardır. Çünkü 
isim tamlamasında tamlama eki kullanı-
lır  sıfat tamlamasında ise kullanılmaz. 
Bu cümle “Ekonomik problemlerle sa!lık 
problemleri ba"arının önündeki engeldir.”  
biçiminde  düzeltilebilir.
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 “Ö!rencilerden birkaçı” ifadesinde “çok-
luk içinden seçme “ anlamı vardır. Do!ru 
bir kullanımdır. Anlatım bozuklu!u yoktur. 

 Cevap: C     

4. I.  cümlede fısıldamak zaten sessiz 
yapılan bir "eydir. $kisinin bir ada 
kullanılması gereksiz sözcük kulla-
nımından kaynaklı anlatım bozuk-
lu!udur.

 II.  cümlede “a"a!ı yukarı” yakla"ıklık 
ifade ederken “tam” sözcü!ü  tam-
lık ifadesidir. Kesinlik/olasılık  ve 
tamlık/yakınlık ifade ede sözcükle-
rin bir arada kullanılması anlamca 
çeli"en sözcüklerin bir arada kulla-
nılmasından kaynaklı anlatım bo-
zuklu!udur. 

 III.  cümlede mantık olarak sıralama 
karı"tırıldı!ı için beyin zarının ilti-
haplanması ölümden daha kötüdür 
gibi algılanmasına yol açan bir an-
latım bozuklu!u olu"mu"tur.

 IV.  cümlede “insan dı"ındaki varlıkların 
ço!ulları özne oldu!unda yüklem 
tekil olur.”  kuralına uyulmadı!ı için 
özne yüklem uyumsuzlu!u bulun-
maktadır.

 V.  cümledeki anlatım bozuklu!u “Ar-
kada"ını çok sevmi", arkada"ından  
ayrılmak istememi"ti.”  diye düzel-
tilebilir. Dolayısıyla anlatım bozuk-
lu!unun nedeni yüklem eksikli!i”  
de!il   “dolaylı tümleç eksikli!i" dir.

 Cevap: E

5.  “Etmek, eylemek, olmak, kılmak…”  
yardımcı fiillerinin yerine bir ek getirilebi-
liyorsa o yardımcı fiil gereksizdir.  Ba"ka 
bir deyi"le yardımcı fiilden  önce  gelen 
isim, fiille"tirilebiliyorsa  o sözcük grubun-
daki yardımcı fiil gereksiz kullanılmı"tır 
diyebiliriz.

 Umut ediyorum  ki  yerine umuyorum ki 
kullanılabilir. Yardımcı eylem gereksizdir.

 Cevap: A    

6. “Zarar” istenen bir durum de!ildir. Bu-
nunla birlikte “sa!lamak" sözcü!ü olum-
lu durumlar için  kullanılır.

 Bu cümlede “sa!lamak” yerine “neden  
olur” veya “yol  açar ” sözleri kullanıla-
bilir.

 Cevap: D    

7. Birbiriyle en çok karı"tırılan sözcüklerden 
yayımlamak ve yayınlamak sözcükleriyle 
ilgili olarak Türk Dil Kurumunun son ta-
riflerine baktı!ımızda “yayınlamak “söz-
cü!ünün bulunmadı!ını “yayımlamak”  
sözcü!ünün ise "öyle tarif edildi!ini gö-
rüyoruz;

 Yayımlamak 
1.  Kitap, gazete, dergi vb. "eyleri basmak ve 

da!ıtmak, ne"retmek
 “Türk Dil Kurumunun yeni yayımladı!ı 

kitapları gördüm.”
2.  –i Dinlenilecek, görülecek "eyleri radyo 

ve televizyonla sunmak, bildirmek, du-
yurmak

3.  Bir yazıya, habere, resme gazetede yer 
vermek

4.  Resmen bildirmek, açıklamak, ilan etmek
 “$ki gün sonra yönetici bir genelge yayım-

ladı.” – Ç. Altan
 Yani daha önce televizyonla, radyoyla 

görülecek "eylerin bildirilmesi için kul-
landı!ımız "yayınlamak" sözcü#ünün 
anlamlarını da "yayımlamak" sözcü#ü 
kar!ılıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.

 Yayınevi do#ru kullanım ancak “yayınla-
mak” sözcü#ü yerine “yayımlamak” söz-
cü#ü kullanılması gerekir. Bu nedenle  D 
seçene!inde sözcüklerin birbiriyle karı"-
tırılmasından kaynaklı anlatım bozuklu!u  
bulunmaktadır.

Cevap: D  

8. Deyim ve atasözlerinin kalıbının bozul-
ması veya bunların kendi anlamlarının 
dı"ında kullanılması anlatım bozuklu!u-
dur. "Onun bize yaptı!ı iyiliklere hep göz 
yumduk.” cümlesinde “göz yummak” 
deyimi yanlı" anlamda kullanılmı"tır. Bu, 
“kusurlarını ho" kar"ılamak, görmez-
likten gelmek” anlamında bir deyimdir. 
Yukarıdaki cümlede ise “kusur” de!il  
bir ki"inin “iyilikleri” var. Bu nedenle 
“göz yummak” deyimi yanlı" kullanıl-
mı"tır. 

Cevap: A   

9.  “Ku" elimden birdenbire uçuverdi.”  cüm-
lesinde belirtilen biçimde bir kullanım söz 
konusudur. “birdenbire” ile “uçuverdi” 
sözcükleri e" anlamlı de!ildir. Ancak 
“çözüverdi” eyleminde “tezlik, hemen 
yapma, birdenbire” anlamı vardır.

 Tezlik fiili ile “birdenbire” sözcü!ünün 
kullanılmasına gerek yoktur.  

Cevap:  B 

10. Bu tür yanlı"lar genellikle, aynı sözcü-
!ün Türkçesiyle, yabancı dillerden gelen 
"eklinin aynı cümle içinde kullanılmasıy-
la olur. E"  anlamlı sözcüklerin bir arada 
kullanılması  ya da gereksiz sözcük kul-
lanımı olarak da sorulabilir.

 A seçene!inde “hala” ve “henüz”
 B seçene!inde “ilgi” ve “alaka"
 D seçene!inde “görev” ve “vazife”
 E seçene!inde “tebrik” ve “kutlama"  

böyle sözcüklerdir. 
 &ahıs zamirlerinin yerine kullanılabilen, 

ama esas olarak "ahıs zamirleriyle bir-
likte kullanılarak cümledeki anlamı  pe-
ki"tiren “kendi” zamiri vardır. Bu zamire 
“dönü"lülük” zamiri de denir. Dönü"lü-
lük zamirlerinin asıl görevi anlamı peki"-
tirmektir.  Dolayısıyla "ahıs zamiri “ben” 
ile dönü"lülük zamiri “kendi” sözcü!ü-
nün birlikte  kullanılması  anlatım bozuk-
lu!una yol açmaz.

Cevap:  C

11.  Bir  sözcü!ün cümlenin  akı"ına  veya  an-
lamına uygun yerde  kullanılmaması  an-
latım bozuklu!una yol açar. “Yeni dura!a 
varmı"tım ki otobüs geldi.” cümlesinde 
“yeni” sözünün yeri anlatımda bozuklu!a 
yol açmı"tır. Çünkü burada söylenmek 
istenen, dura!ın yenili!i de!il, dura!a 
varmanın yeni, henüz yapıldı!ıdır. Cüm-
lenin do!rusu: “Dura!a yeni varmı"tım 
ki otobüs geldi.” "eklinde  olmalıdır. 
Cümledeki fazla topla oynuyor bölümüne 
dikkat edelim. Gökhan’ın  önünde birden 
fazla top var da Gökhan  bu toplarla mı 
oynuyor yoksa  Gökhan aya!ında topu 
fazla mı tutuyor? Cümlede anlatılmak is-
tenen  elbette  Gökhan’ın  topu aya!ında 
fazla tuttu!u yani topla oynama süresidir. 
Sözcü!ün  cümle içerisindeki görevi zarf-
ken sıfat gibi kullanılmı"tır. Öyleyse fazla 
sözcü!ü oynuyor fiilinden hemen önce 
getirilmelidir. Cümlenin do!rusu "u "ekil-
de olmalıdır: “Gökhan  çok iyi bir  futbolcu 
ama topla fazla oynuyor.”

Cevap:  A

12. Verilen cümlede “ba"lamı"tır” sözcü!ü 
“ilk” sözcü!ünün de anlamını içerdi!i 
için “ilk” sözcü!ü gereksizdir. Cümledeki  
ilk sözcü!ü çıkarılarak anlatım bozuklu-
!u giderilebilir: “A"kın büyük bir tutku ha-
linde olması ya da büyük bir tutku halin-
de "iire akması Yahya Kemal ve Ahmet  
Ha"im’le ba"lamı"tır.”

 Cevap: C   
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13. A seçene!inde cümle “Bütün sorunlar 
halledilip öyle gidilecekti” ya da “Bütün 
sorunları halledip öyle gidecekti.” B se-
çene!inde “Bütün sahipsiz hayvanlar 
toplanıp "ehir dı"ına götürülecek” ya da 
“Bütün sahipsiz hayvanları toplayıp "ehir 
dı"ına götürecek.” C’de “Sorular çok dik-
katli okunarak çözülsün.”  ya da “Soruları 
çok dikkatli okuyarak çözsün.” D seçene-
!inde “Çok emek harcanıp az para kaza-
nılabilmi"” ya da “Çok emek harcayıp az 
para kazanabilmi".” 

     “Hırsız, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı.” edilgen çatılı bir cümledir. Fii-
limsi ile eylem uyumludur. Belirtilen kural-
daki gibi bir anlatım bozuklu!u bulunma-
maktadır.

Cevap: E

14. Yanlı" sözcük seçimi bazı kaynaklarda 
"sözcükleri yanlı" anlamda kullanmak" 
olarak geçer. Anlamca benzer bazı söz-
cüklerin karı"tırılması anlatım bozuklu-
!una neden olur. Bunlara örnek olarak 
"ans–risk, neden olmak–sa!lamak, do-
kumak–örmek, has–özgün, kapsamak–
kaplamak gibi sözcük grupları verilebilir. 
&ans sözcü!ünü olumlu durumlar için 
kullanırız yakalanma ise olumsuz anlam 
barındırır. “Yakalanma riski” ya da “yaka-
lanma ihtimali” denmelidir. 

 Cevap: D

15. Türkçede %ilimsiler (eylemsiler) isim – %il, 
sıfat – %il ve zarf – %ildir. Bunların hatalı 
kullanımı veya gerekti!inde kullanılma-
ması anlatım bozuklu!una neden olur.  
Anlatım bozuklu!unu gidermek için cüm-
leye “sınavlarının çok oldu!undan” ek-
lenmelidir. D seçene!inde ise cümle “bir  
iki gün kullanıp”  yapılarak düzeltilebilir.  

 Cevap: D

16. A’da gereksiz sözcük kullanımı
 B’de çeli"en sözcüklerin bir arada kulla-

nılması
 C’de yanlı" sözcük seçimi
 D’de noktalama i"areti eksikli!inden kay-

naklı anlatım bozuklu!u vardır.E seçene-
!inde anlatım bozuklu!u bulunmamakta-
dır. 

 Cevap: E

17. C seçene!inde yer alan “duyar duymaz” 
ile “hemen” aynı anlamı ta"ımaktadır. Bi-
rini çıkarmak anlamı bozmaz dolayısıyla 
anlama katkısı yoktur. Cümle duru de!il-
dir. 

 Cevap: C

18. Basılmı" yükleminin öznesi kullanılmadı-
!ı için yazım yanlı"ları yeniden basılmı" 
gibi bir anlama ortaya çıkmaktadır. An-
latım bozuklu!u “düzeltilerek” ten sonra 
kitap sözcü!ü getirilerek giderilebilir.

 Cevap: C

19. C seçene!inde yüksek sözcü!ü bina ve 
cadde sözcüklerinin sıfatı gibi kullanıl-
mı"tır. “Yüksek” bina için uygun bir sıfat 
olmakla birlikte cadde için uygun de!ildir. 

 Cevap: C

20. Ba!da"ıklıkla ilgili anlatım bozuklu!u 
anlamsal bozukluklardır. A, B, C, D seçe-
neklerinde anlamsal bozukluklar vardır. 
E seçene!indeki anlatım bozuklu!u ise 
“derne!imizin üyesi ve ikinci ba"kanı” 
"eklinde düzeltilebilir. Yani bir tamlama 
yanlı"ı vardır. tamlama yanlı"ı yapısal bir 
anlatım bozuklu!udur ve ba!la"ıklıkla il-
gilidir. 

 Cevap: E

21. “Asgari düzey” en az olanı ifade eder. 
Yani asgari düzeyde sözü "utlanarak an-
latım bozuklu!u giderilebilir.  

Cevap: E

22. “aynen” ve “oldu!u gibi” sözlerinden biri 
gereksiz kullanılmı"tır.

Cevap: B

23. Özne insan dı"ı varlıksa yüklem tekil ol-
mak zorundadır.

Cevap: E
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SÖZEL MANTIK
TEST

1

1. – 4. soruların çözümü

Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim.

Ki"iler Buldukları 

Koray

Muhsin

Rüya

Selin

Tunç

Yelda Zuhal

Çilek

Bö!ürtlen

Ahududu 

 Soruda iki grup vardır ve ki"i sayısı bulunanlardan daha az oldu!u 
için bulunanları açarız.

Çilek Bö!ürtlen Ahududu

Ki"iler

 Not: Ki"iler ba" har#eriyle gösterilecektir. 
 Tablomuz hazır, "imdi verilenleri yerle"tirebiliriz.

 • Yalnızca iki ki"i çilek bulmu"tur.

Çilek Bö!ürtlen Ahududu

Ki"iler
1.

2. 

 • Rüya, Tunç ve Zuhal farklı yiyecekler bulmu"lardır. (Bulunan 
üç yiyecek vardır ve bu üç ki"i birbirinden farklı olacaktır. 
Dolayısıyla her biri bir yiyecek bulur ancak kimin ne buldu!u 
kesinlik kazanmaz. Bu nedenle üçünü de her yere yazarız.)

Çilek Bö!ürtlen Ahududu

Ki"iler
1. R/T/Z

2. 

1. R/T/Z 1. R/T/Z

 • Muhsin ile Selin aynı yiyece!i bulmu"tur. (Muhsin ile Selin’i 
ahududu için de!erlendirebiliriz. Ancak ahududu bulan ki"i 
sayısı kesin olarak belirlenememektedir.)

I.  ihtimal:

Çilek Bö!ürtlen Ahududu

Ki"iler

1. R/T/Z

2. ?

1. R/T/Z 1. R/T/Z

2. M

3. S

4.?
II.  ihtimal:

Çilek Bö!ürtlen Ahududu

Ki"iler
1. R/T/Z

2. ?

1. R/T/Z

2. ?
1. R/T/Z

2. M

3. S

 Elimizdeki listeye baktı!ımızda bir tek Koray ve Yelda’nın yerle"-
medi!ini görürüz. Bunlar da ahududu bulan sayısını kesin olarak 
belirleyemedi!imiz için ihtimal dâhilinde çilek, bö!ürtlen ya da 
ahududu bulmu" olabilirler.

Ki"iler

Koray

Muhsin

Rüya

Selin

Tunç

Yelda Zuhal

 &imdi soruları bu iki ihtimale göre cevaplayabiliriz.

1. Her iki ihtimalde de Muhsin ile Selin’in ahududu buldukları kesin-
dir. 

Cevap: D

2.  Bö!ürtlen bulan bir ya da iki ki"i vardır. Bunlardan biri kesinlikle 
Rüya, Tunç ve Zuhal’dan biridir. Bu nedenle Muhsin ile aynı yiye-
ce!i bulan Selin bö!ürtlen bulmu" olamaz. 

Cevap: E

3.  Selin ile Yelda’nın aynı yiyece!i buldukları durum I. ihtimalde 
mümkündür. Buna göre Koray’a da çilek kalır. 

Cevap: C

4.  Koray I. ihtimalde çilek ya da ahududu, ikinci ihtimalde de bö!ürt-
len bulmu" olabilir. 

Cevap: E

5. – 8. soruların çözümü

 Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim:

Vardiya H. içi günler Ki"iler

Sabah 

Ak"am

Pazartesi

Salı

Çar"amba

Per"embe

Cuma 

Arif

Bilal

Cemal

Davut

Erdal

 Bu soruda her bir ki"inin bütün günlerde bütün vardiyalarını gör-
memiz isteniyor. Bu nedenle hem günleri hem de vardiyaları aça-
rız.
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P.tesi Salı Çar". Per". Cuma

Sabah

Ak"am

 Tablomuz hazır "imdi verilenleri yerle"tirebiliriz.
 • Her doktor bir günde bir vardiyada çalı"maktadır. (Herhangi 

bir gündeki herhangi bir vardiyaya birden fazla ki"i yazma-
mamız için bir uyarıdır.)

 • Bir haftada her doktor biri sabaha di!eri ak"am olmak üzere 
iki vardiyada çalı"maktadır. (Her doktora haftada iki vardiya 
yazılacak ancak biri sabah biri ak"am olacak.)

 • Bir vardiyada birden fazla doktor çalı"mamaktadır. (Birden 
fazla ki"iyi aynı vardiyaya yazamayız.)

 • Bilal salı sabah, Davut çar"amba ak"am vardiyasında çalı"-
maktadır.

P.tesi Salı Çar". Per". Cuma

Sabah Bilal

Ak"am Davut

 • Tüm vardiyalarda Arif’ten hemen sonraki günde Erdal farklı 
vardiyada çalı"maktadır. (Bu kuralı iki "ekilde tabloya yerle"-
tirebiliriz.)

I.  ihtimal:

? ?

Sabah Arif

Ak"am Erdal

II.  ihtimal:

? ?

Sabah Erdal

Ak"am Arif

 • Cemal per"embe günü çalı"maktadır. (Cemal’in vardiyasın-
dan biri söylenmi" ancak sabah mı ak"am mı belirtilmemi"-
tir.)

 Sorudaki her "ey bitince aldı!ımız notları tabloya yerle"tirmeye 
çalı"ırız:

P.tesi Salı Çar". Per". Cuma

Sabah Bilal Erdal Arif

Ak"am Arif Davut Erdal

 Her bir doktora hem sabah hem ak"am vardiya yazılaca!ı için 
Arif ile Erdal ancak yukarıdaki gibi yerle"ir. Cemal’e de per"embe 
ak"am vardiyası kalır. Ak"am vardiyası için son kalan ki"i Bilal için 
de pazartesi kalır. Bir tek sabah vardiyasında cuma ve pazartesi 
günü Cemal mi yoksa Davut mu oldu!u belirlenememi"tir. 

P.tesi Salı Çar". Per". Cuma

Sabah C/D Bilal Erdal Arif D/C

Ak"am Bilal Arif Davut Cemal Erdal

 &imdi soruları bu son tabloya göre cevaplayabiliriz.

5.  Arif’in salı günü ak"am vardiyasında çalı"tı!ı kesin olarak belirlen-
mi"tir. Di!er seçeneklerdekiler kesin olarak çıkarılamaz. 

Cevap: A

6. Cuma günü ak"am vardiyasında Cemal çalı"mı" olamaz çünkü 
Cemal ak"am per"embe çalı"mı"tır.

Cevap: B

7. Davut’un pazartesi sabah vardiyasında çalı"tı!ının bilinmesi 
Cemal’in cuma sabah vardiyasında çalı"masını kesinle"tirir. 

Cevap: E

8.  Pazartesi sabah vardiyasında Bilal’ın oldu!u kesindir. Per"embe 
sabah vardiyasında Davut de!il Arif vardır. Salı ak"am vardiyasın-
da Arif’in oldu!u kesindir.

Cevap: D

9. – 11. soruların çözümü

 Soruda geçen “a"a!ıdan yukarıya” ifadesinden hareketle bu so-
runun bir sıralama sorusu oldu!unu anlarız. 

Kıyafetler

Pantolon

Gömlek

Kazak

Hırka

Yelek  

5. raf

4. raf

3. raf

2. raf 

1. raf

 Soru tari%ne göre olu"turdu!umuz düzene!imiz hazır, "imdi soru-
lara geçebiliriz.

 • 2. rafa kazakları yerle"tirecektir.
 • Her rafta yalnızca kıyafet bulunmaktadır. 

5. raf

4. raf

3. raf

2. raf Kazak 

1. raf

 • Gömlekleri, hırkaların bulundu!u rafın bir üst rafına yerle"tir-
mi"tir.
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I. ihtimal II. ihtimal

5. raf Gömlek

4. raf Hırka Gömlek

3. raf Hırka

2. raf Kazak Kazak 

1. raf

 • Pantolonları, yeleklerin bulundu!u rafın üstünde yer alan 
ra#ardan birine yerle"tirmi"tir.

I. ihtimal II. ihtimal

5. raf Gömlek Pantolon 

4. raf Hırka Gömlek

3. raf Pantolon Hırka

2. raf Kazak Kazak 

1. raf Yelek Yelek 

 Soruda bütün bilgiler iki ihtimal dahilinde yerle"mi"tir. &imdi ce-
vaplayabiliriz:

9. Her iki ihtimalde de pantolonlar 4. rafta yer almamaktadır. 
Cevap: A

10.  Her iki ihtimalde de yelekler 1. rafta yer almaktadır.
Cevap: C

11. I. ihtimalde üçüncü rafta pantolon, II. ihtimalde ise hırka yer al-
maktadır. 

Cevap: D

12. – 15. soruların çözümü

 Bu sorudaki tek grup ki"ilerdir. Sorunun çözüm yöntemi ise “ok 
yönünde hareket edip sırayla ineceklerdir” ifadesiyle belirtil-
mi"tir.

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

 Soruda tarif edilen düzenek yukarıdaki gibidir. &imdi di!er bilgileri 
bu düzene!e yerle"tiririz.

 
 Not: Ki"i isimlerinin yalnızca ba" har#eri gösterilecektir.
 • Her evde en az 1, en fazla 2 ki"i servisten inmi"tir. (Her evde 

mutlaka bir ki"i inecek ancak iki ki"iden fazla da inen olma-
yacak.)

 • 3. evde yalnız Cem servisten inmi"tir.

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

C

 • Ali, Ela’dan bir önceki evde servisten inmi"tir. (Bu ki"iler iki 
"ekilde inebilirler, 1 ve 2. evlerde ya da 4 ve 5. evlerde inebi-
lirler.)

I.  ihtimal 

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

A E C

II.  ihtimal

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

C E

 

 • Didem, Funda’dan bir sonraki evde servisten inmi"tir. (Bu 
ki"iler Ali ve Ela’nın servisten inme durumuna göre iki farklı 
"ekilde inebilirler.)

I.  ihtimal 

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

A E C F D

II.  ihtimal 

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

F D C A E

 • Gökhan ve Didem, farklı evlerde servisten inmi"tir. (Didem’in 
inebilece!i 5. ve 2. evde Gökhan inmi" olamaz.)

  • Berk ve Funda, aynı evde servisten inmi"tir.
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I.  ihtimal 

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

A E C F

B

D

 

II.  ihtimal 

1. ev 2. ev 3. ev 4. ev 5. ev

F

B

D C A E

 Yerle"tiremedi!imiz tek bir ki"i kalmı"tır. O da Gökhan’dır. Gökhan’ı 
I. ihtimalde 1. ya da 2. evde; II. ihtimalde ise 4. ya da 5. evde indi-
rebiliriz. 3. evde indiremeyiz çünkü 3. evde yalnız Cem inmi"ti.

 Soruları "imdi bu iki ihtimale göre çözebiliriz.

12.  Berk; I. ihtimalde 4, II. ihtimalde ise 1. evde inmi" olabilir. 
 Cevap: D

13.  Didem’in 2. evde servisten indi!i durum, II. ihtimal için geçerli-
dir. Buna göre 1. evde iki çocu!un servisten indi!i kesinlikle do!-
rudur. 

Cevap: E

14. Ela ve Gökhan’ın servisten birlikte indikleri durumda, son ka-
lan ki"i olan Gökhan’ın da indi!i ev belirlenmi" olur ve Ali’nin de 
servisten tek ba"ına indi!i kesinle"ir. 

Cevap: B

15. Didem, 1. evde servisten inmi" olamaz. Çünkü Funda’dan sonra 
inece!i için 2 ya da 5. evde inmi" olabilir. 

Cevap: D

16. – 19. soruların çözümü

 Soruda ki"iler, günler ve vakitler olmak üzere üç farklı grup 
vardır. 

Ki"iler Günler Vakitler 

Aytaç

Bilge

Can

Deniz

Eren

Cuma

Cumartesi

Pazar 

Sabah 

Ak"am 

 Ki"iler günler ve zamanların ortak noktası oldu!u için bu soruda 
günleri ve zamanı açarız.

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah

Ak"am

 &imdi tablomuz hazır, verilenleri yerle"tirmeye ba"layabiliriz.

 • Herkes farklı bir gün ve vakitte nikah törenine katılmı"tır. (Bir 
ki"iyi birden fazla törende göstermememiz için bir uyarıdır.)

 • Cuma günü sabah  törenine tatılan Can’dır.

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can

Ak"am

 • Aytaç ve Bilge aynı gündeki törene katılmı"lardır. (Can, 
cuma günü yapılan törene katıldı!ı için Aytaç ve Bilge için 
cumartesi ya da pazar kalır. Ancak hangisinin sabah hangi-
sinin ak"am oldu!u kesinle"mez.)

I.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Aytaç/Bilge

Ak"am Bilge/Aytaç

II.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Aytaç/Bilge

Ak"am Bilge/Aytaç

 • Eren, sabah yapılan bir törene katılmı"ıtr.

I.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Aytaç/Bilge Eren

Ak"am Bilge/Aytaç

II.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Eren Aytaç/Bilge

Ak"am Bilge/Aytaç

 • Deniz ve Eren kampa farklı günlerde törene katılmı"lardır.

I.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Aytaç/Bilge Eren

Ak"am Deniz Bilge/Aytaç
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II.  ihtimal:

Cuma Cumartesi Pazar

Sabah Can Eren Aytaç/Bilge

Ak"am Deniz Bilge/Aytaç

 &imdi bu iki ihtimale göre soruları cevaplayabiliriz.

16. Her iki ihtimalde de Deniz’in katıldı!ı nikah töreni Eren’in katıldı!ı 
nikah töreninden öncedir. 

 Cevap: E

17.  Bu be" ki"iden her birinin hangi gün ve vakitte nikah törenine ka-
tıldı!ının bilinmesi için Deniz’in hangi gün ve vakitte katıldı!ının 
bilinmesine gerek yoktur. Çünkü bu verilen bilgiler do!rultusunda 
her iki ihtimalde de cuma ak"am vakti olarak belirlenmi"tir. Aytaç 
ve Bilge’nin hangi gün ve vakitte katıldı!ını bilirsek hepsinin gün ve 
vakti kesinle"ir. 

 Cevap: C

18. Birinci ihtimalde pazar günü ak"am, ikinci ihtimalde ise cumartesi 
günü ak"am hiç kimse nikah törenine katılmamı" olabilir. 

Cevap: B

19. Can’ın Cuma günü törene katıldı!ı kesindir. Bir de Deniz’in katıldı-
!ı kesinle"mi"tir. 

Cevap: A

20. – 23. soruların çözümü

 Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim:
 

Tatlılar %çecekler Ki"iler

Baklava

Sütlaç

Künefe

Lokma

Kadayıf 

Su

Çay 

Kola

Metin

Nihat

Okan

Özlem

Perihan

 Tatlıları ve içecekleri alanlar ki"iler oldu!u için bu soruda ki"ileri 
açarız.

M N O Ö P

Tatlılar

%çecekler

 Tablomuz hazır "imdi verilenleri yerle"tirebiliriz.

 Not: Ki"i adlarının ba" har#eri gösterilecektir.
 • Baklava, sütlaç ve kadayıf tatlıları ile suyu iki"er, di!erlerini 

birer ki"i sipari" vermi"tir.

Tatlılar %çecekler 

Baklava (2) 

Sütlaç (2)

Künefe (1)

Lokma (1)

Kadayıf (2)

Su (2)

Çay (1)

Kola (1)

 • Okan ve Metin’in üçer, di!erlerinin iki"er sipari"i bulunmak-
tadır.

M

(3)

N

(2)

O

(3)

Ö

(2)

P

(2)

Tatlılar 

%çecekler

 • Metin, 2 farklı tatlı ve 1 içecek sipari" vermi"tir.

Metin

(3)

Nihat

(2)

Okan

(3)

Önder

(2)

Pervin

(2)

Tatlılar 
1.

2.

%çecekler 1.

 • Özlem ve Perihan’ın sipari" verdikleri tatlıların ikisi de aynı-
dır. (Demek ki Özlem ve Perihan içecek sipari" vermedi her 
iki hakkını da tatlıdan yana kullandı.)

M

(3)

N

(2)

O

(3)

Ö

(2)

P

(2)

Tatlılar 
1.

2.

1.

2. 

1.

2. 

%çecekler 1.

 • Sütlaç ile su ve çayı aynı ki"i sipari" vermi"tir. (Üç sipari" 
veren birine ihtiyacımız var, bu da Metin ya da Okan olabilir. 
Ancak Metin iki tatlı bir içecek sipari" verdi!i için bu kuralı 
Okan için kabul ederiz. Çünkü verilen öncül iki içecek bir tatlı 
sipari" verin bir ki"i istemektedir.)

M

(3)

N

(2)

O

(3)
Ö (2)

P

(2)

Tatlılar 
1.

2.
1.Sütlaç

1.

2. 

1.

2. 

%çecek 1.
1.Su

2.Çay

 Sütlacı Okan’ın aldı!ı kesinle"ince Özlem ve Perihan için aynı tür 
tatlı baklava ve kadayıf kalır. 

M 

(3)

N

(2)

O 

(3)

Ö 

(2)

P 

(2)

Tatlılar 
1.

2.
1.Sütlaç

1.Bakl.

2.Kdf.

1.Bakl.

2.Kdf.

%çecek 1.
1.Su

2.Çay

 Verilen bilgiler tabloyu bu kadar dolduruyor. &imdi sorulara geçe-
biliriz.

20.  Perihan sütlaç sipari" vermi" olamaz. Çünkü sütlacı Okan sipari" 
verdi!i için Özlem ve Perihan’a yetecek kadar sütlaç kalmamı"tır. 

Cevap: D
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21.  Metin çay sipari" vermi" olamaz. Çünkü çay yalnızca bir ki"i tara-
fından sipari" verilmi" olup bunu alan ki"i Okan’dır. 

Cevap: B

22. Nihat’ın künefe sipari" verdi!i durumda Metin de iki tatlı sipari" 
verece!i için geriye hiç tatlı kalmaz. Böylece Nihat’ın ikinci sipari-
"inin bir içecek oldu!u kesinle"ir.

 Cevap: E

23. Metin’in içeceklerden su sipari" verdi!i durumda Nevin’e içecek-
lerden kola kalır. 

Cevap: A

20. – 23. soruların çözümü

 • Bu tip soruları "ekil çizere ve söylenenleri "ekil üzerinde 
göstererek çözebiliriz.

 Öncelikle gruplarımızı ve verilenleri not edelim. &emamızı bu veri-
lerle çizelim.

 
Kutular

K

L

M

N

P

K

K, L, M, N o her biri P'ye de!meli 
 M o N 'ye de!meli

 M ve N kutularının her biri R'ye de!meli

 •  Verilenler dı"ında hiçbir kutu ötekine de!meli

P

K

L
N

M

R

 &emamızı olu"turduk. Birbirine de!en ve de!meyen kutuları "e-
mamız üzerinde gösterdik.

 • Birbirine de!en iki kutuya konacak yiyecekler farklı türde ol-
malı.

 &imdi "emamıza ve bu veriye göre sorularımızı cevaplayabiliriz.

24. M ve R kutuları birbirine de!di!i için bu kutulara konan yiyecekler 
farklı türde olmak zorundadır.

 Cevap: C

25. K ve L kutuları birbirine de!medi!i için aynı türde yiecekler kona-
bilir.

 Cevap: A

26. P ve kutusuna de!meyen tek kutu R kutusudur. Bu nedenle R 
kutusuna P kutusundakiyle aynı tür yiyecek konabilir.

 Cevap: E

SÖZEL MANTIK
TEST

2

1. - 3. Soruların Çözümü:

 Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim.
 

 
 

Ki"iler

Kemal

Levent

Nalan

Oya

Pınar

Kitap Sayıları

7

8

9

 Soruda iki grup var. Bu gruplardan kitap sayısı belirten grup ki"i-
lerden az oldu!u için kitap sayılarını tablomuzun ba"ına yazarak 
açalım.

 

7 8 9

Ki"iler

 7� Tablomuz hazır. Verileri tablomuza yerle"tirelim.
  • Ki"ilerden üçü 7 kitap, ikisi 8 kitap ve biri 9 kitap okur.

 

7 8 9

Ki"iler

1. 

2.

3.

1.

2.

1.

  • Levent ve Nalan'ın okudu!u kitap sayıları e"ittir.
 7 Ki"i adları ba" har#eri ile gösterilecektir.

 L = N  o�Levent ve Nalan 9 kitap okumu" olamaz. 7 veya 8 
kitap okumu" olabilir. Bu iki ihtimalide tabloda gösterelim.

 

7 8 9

Ki"iler

1. L

2. N

3.

1. 

2. 

1. 

I. $htimal

 

 

7 8 9

Ki"iler

1. 

2. 

3.

1. L

2. N

1. 

II. $htimal

 • Oya'nın okudu!u kitap sayısı Pınar'ın okudu!u kitap sayı-
sından fazladır.
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 O > P  o�Oya 7 kitap, Pınar 9 kitap okumu" olamaz. Oya her 
durumda Pınar'dan fazla kitap okumu" olmalıdır.

 • Melek 7 kitap okumu"tur.

 

  

 

7 8 9

Ki"iler

1. L

2. N

3.M

1. P

2. K

1. O

I. $htimal

 7 Kemal hakkında bilgi verilmemi"ti. Tablomuzda bir ki"ilik yer 
kaldı. Kemal'i yerle"tirdik.

 

7 8 9

Ki"iler

1. M

2. P

3.K

1. L

2. N

1. O

II. $htimal

 &imdi soruları bu iki ihtimale göre cevaplayabiliriz.

1. Her iki ihtimalde de Pınar ve Kemal'in e"it sayıda kitap okudukları 
kesindir.

 Cevap: C

2. Oya her iki ihtimalde de 9 kitap okumu"tur. Bu nedenle 8 kitap 
okudu!u bilgisi kesinlikle yanlı"tır.

 Cevap: D

3. Pınar'ın 8 kitap okudu!u durum I. ihtimalde mümkündür. Buna 
göre Melek ve Kemal'in okudu!u kitap sayıları e"it de!ildir.

 Cevap: B

4. ve 5. Soruların Çözümü:

 Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim.

 

Erkekler Kadınlar Muayene Saatleri

Ali

Can

Fatih

Hakan

Berna

Deniz

Emine

Gamze

• 9.00'da ba"layıp yarım"ar 

saat aralık bırakılacaktır.

• 12.00 – 13.00 arası ö!le 

arası.

• Ki"i sayısı kadar muaye-

ne sayısı.

 
 • Saat, gün, ay gibi zaman belirten durumlarda zaman belirten 

ifadeyi üste yazıyoruz. Verilenleri yerle"tirerek tablomuzu 
olu"turalım.

 Not: Ki"iler ba" har#eriyle gösterilecektir.
 

 

1 2 3 4 5 6 Ara 7 8

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 – 
13.00 A

ra

13.00

13.30

K
i"iler

Ö!leden Önce Ö!leden Sonra 
 

 • Tablomuz hazır. Verileri tablomuza yerle"tirelim.

 • Can muayeneye ikinci sırada girmi"tir ve Hakan muayeneye 
10.30'da girmi"tir.

 

1 2 3 4 5 6 Ara 7 8

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 – 
13.00 A

ra

13.00

13.30

K
i"iler

C H

 • Ali muayeneye Emine'den hemen sonra ve ö!leden önce 
girmi"tir. 9.30'da Can ve 10.30'da Hakan oldu!unu biliyoruz. 
Bu durumda Ali ve Emine'yi pe"pe"e yazabilece!imiz saat 
11.00 – 11.30'dur.

 • Berna muayeneye ö!leden sonra girmi"tir. Yani 13.00 veya 
13.30 da girmi"tir.

 • Muayeneye ilk giren hasta erkektir. Ba"ta yaptı!ımız grupla-
ra baktı!ımızda erkeklerden Ali, Can, Hakan'ın tabloya yer-
le"tirildi!ini yalnızca Fatih'in kaldı!ını görürüz. Bu durumda 
muayeneye ilk giren Fatih'tir.

 • Verileri tabloya yerle"tirelim.

 

1 2 3 4 5 6 Ara 7 8

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 – 
13.00 A

ra

13.00

13.30

K
i"iler

F C H E A

B

 • Verileri tabloya yerle"tirdi!imizde iki randevu saatinin bo" 
oldu!unu ve herhangi bir bilgiye sahip olmadı!ımız iki ki"i 
oldu!unu görüyoruz. Bir bilgi verilmemi" olan Deniz ve Gam-
ze ile ö!leden sonra oldu!unu bildi!imiz halde tam saatini 
bilmedi!imiz Berna'nın muayene saatleri kesin olarak belli 
de!il onları da ihtimalli olarak tablomuza yerle"tirelim.
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1 2 3 4 5 6 Ara 7 8

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00 – 
13.00 A

ra

13.00

13.30

K
i"iler

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

 &imdi soruları bu tabloya göre cevaplayabiliriz.

4. Hakan'ın muayeneye Emine'den hemen önce girdi!i belilenmi"tir. 
Di!er seçeneklerdekiler kesin olarak çıkarılamaz.

 Cevap: C

5. Fatih'in muayene 9.00'da girdi!i kesin olarak bilinmektedir. 
13.00'te girmemi"tir.

 Cevap: E

6. - 8. Soruların Çözümü:

 Öncelikle soruda verilen grupları tespit edelim.
 

 

Ki"iler

Gülsüm

Hale

$lke

Koray

Lale

Murat

Nilgün

Oya

Kitap Sayıları

50

60

70

80

90

 Soruda iki grup var. Bu gruplardan notları belirten grup ki"iler gru-
bundan az oldu!u için notları tablonun ba"ına yazarak açalım.

 • 2 ki"i 50 almı"tır, 3 ki"i 90 almı"tır, di!er notları birer ki"i 
almı"tır.

 

 

50 60 70 80 90

Ki"iler

1.

2.

1. 1. 1. 1.

2.

3.

 • Tablomuz hazır. &imdi verileri yerle"tirelim.

 Not: Ki"i adları har#erle gösterilecektir.

 • Osman 80 almı"tır.

 • Gülsüm ve $lke aynı notu almı"tır. (50 veya  90)

 • Lale ve Murat 50 ya da 90 almamı"tır. (60 veya 70)

 

50 60 70 80 90

Ki"iler

1.

2.

1. L/M 1. L/M 1. O 1.

2.

3.

 Gülsüm ve $lke'nin 50 veya 90 olma ihtimaline göre iki ihtimalli 
tablomuza çizelim.

 

50 60 70 80 90

K
i"iler

1. 

2.

1. L/M 1. L/M 1. O 1. H

2. K

3. N

I. $htim
al

 

50 60 70 80 90

K
i"iler

1. H
K
N2.

1. L/M 1. L/M 1. O 1. G

2. $

3. 

II. $htim
al

(H,K,N)

 &imdi tablolarımıza göre sorularımızı cevaplayabiliriz.

6. Her iki ihtimalde de Lale ve Nilgün'ün farklı notlar aldı!ı kesindir.
 Cevap: A

7. Nilgün'ün 70 alma ihtimali iki tablo için de yoktur. Lale veya Murat 
70 almı"tır.

 Cevap: D

8. Nilgün'ün 50 alabilece!i durum için II. ihtimale bakmalıyız. Tablo-
muzun II. ihtimalinde $lke'nin 90 aldı!ı kesindir.

 Cevap: B

9. - 11. Soruların Çözümü:

 Fiyat  o�F

Konfor o K

Yer  o Y

Katılımcılardan ba" har#erle kodlama isten-
mi" ankete katılanların adını açıp altına kod-
layarak yazalım.

 

Ay"e Beyza Canan Deniz Emre Gökhan

K
i"iler

FKY KYF ??F F??

KYK

??Y Y??

YFK

• 2 Ki"i konfor kriterini 

en son seçmi"tir.
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Ay"e Beyza Canan Deniz Emre Gökhan

K
i"iler

FKY KYF ??F FYK ??Y YFK

 &imdi sorularımızı tablomuza göre cevaplayabiliriz.
9. Bu bilgilere göre seçtikleri kriterlerin sıralaması kesin olarak bili-

nen 4 ki"i vardır.
 Cevap: C

10. Gökhan'ın sıralaması ''YFK'' olmalıdır.
 Cevap: E

11. Emre'nin %yat kriterini özellikle seçmesi durumunda; %yat kriteri 3 
ki"inin en çok tercih etti!i kriter olarak en çok tercih edilen kriter 
olur. En az tercih edilen kritere bir etkisi olmaz

 Cevap: A

12. ve 13. Soruların Çözümü:

 

Ki"iler

Ayça

Burcu

Cem

Derya

Emrah

Kategoriler

Etli yemekler

Zeytinya!lılar

Dolmalar

Ödüller

1.

2.

3.

 Az olan yemek kategorileri oldu!u için yemek kategorilerini tablo-
muzun ba"ına yazarak açalım.

 

Etli Zeytinya!lı Dolma

Ki"iler

1. 1. 

2. 

1. 

2.

 

Ödüller 1 2 3

Ki"iler

 Yemek tablomuzu olu"turduk verileri yazalım yerle"tirelim.
 • Emrah ve Derya'dan biri ödül kazanmı", ikisi aynı kategoride 

yemek yapmı".
 • Cem Ayça'yla aynı kategoride yemek yapmı". $kisi de ödül 

almı" C > A
 

 

Etli Zeytinya!lı Dolma

Ki"iler

1. 1. E

D

 C

A2. 

1. E

D

 C

A2.

 

1 2 3
Ödül 

Kazanamayan

Ki"iler

1. 1. 1. 1. E/D

2.

(E/D),C,A

 • Veriler yerle"tirildi!inde iki ihtimalli bir kategori  tablosu orta-
ya çıkar. Burcu'nun etli yemek yaptı!ı ve ödül kazanamadı!ı 
görülür.

 

 

Etli Zeytinya!lı Dolma

Ki"iler

1. B 1. E

2. D

1. C

2. A
I. $htimal

 

Etli Zeytinya!lı Dolma

Ki"iler

1. B 1. C

2. A

1. E

2. D
II. $htimal

 

1 2 3
Ödül 

Kazanamayan

Ki"iler

1. C 1. A 1. E/D

1. E/D

2. B
1. C 1. E/D 1. A

1. E/D 1.C 1.A

 &imdi soruları tablolarımıza göre cevaplayınız.

12. Her iki ihtimalde de Burcu'nun yarı"maya etli yemekler kategori-
sinde katıldı!ı kesindir.

 Cevap: B

13. Emrah üçüncü olmu"sa sıralama; 1. Cem, 2. Ayça, 3. Emrah 
"eklinde olur. Ödül kazanamayanlar ise Burcu ve Derya'dır. Cem 
ikinci olmu"tur kesinlikle yanlı"tır.

 Cevap: D



TÜRKÇE ÇÖZÜMLER

14. ve 15. Soruların Çözümü:

 

&ehirler

$stanbul

Ankara

Mu!la

Ki"iler

Ay"e

Berna

Ceren

Deniz

Elif

Sıralama

1.

2.

3.

 • Ki"iler, gittikleri "ehirler ve bu "ehirlere gitme sırası ili"ki-
lendirilmi", üç grup veriyi de!erlendirebilece!imiz bir tablo 
çizmeliyiz.

 • Ki"ileri ba"a yazarak bir tablo olu"turup gittikleri "ehirler ve 
bu "ehirlere kaçıncı sırada gittikleri tablo ile gösterelim.

 • &ehir adlarının yalnızca ba" har#eri kullanılacaktır. 

 Tablomuzu olu"turup verileri yerle"tirelim.

 

Ay"e Berna Ceren Deniz Elif

1 $ M M $

2 M M

3 A A

 • Verilenleri yerle"tirdik. &imdi "ehirlerle gittikleri sıralar ara-
sında ili"kileri de!erlendirerek tablomuzun tamamlayalım.

 • Ay"e'nin gitti!i 1. kent $stanbul, 2. kent Mu!la ise 3. kent 
Ankaradır.

 • Berna'nın gitti!i 1. kent Mu!la, 3. kent Ankara ise ikinci kent 
$stanbul'dur.

 • Deniz'in gitti!i 1. kent Mu!la, 3. kent Ankara ise 2. kent 
$stanbul'dur.

 • Ceren 1. ve 3. sırada $stanbul veya Ankara'ya gitmi" olabilir.

 • Elif 2. ve 3. sırada Mu!la veya Ankara'ya gitmi" olabilir.

 Çıkardı!ımız bu sonuçları tablomuza yerle"tirelim.

 

Ay"e Berna Ceren Deniz Elif

1 $ M $/A M $

2 M $ M $ M/A

3 A A $/A A M/A

 &imdi soruları bu tabloya göre cevaplayabiliriz. 

14. $ki ki"inin $stanbul'a, iki ki"inin Mu!la'ya gitti!i kesindir. $lk gitti!i yer 
belli olmayan Ceren'in ise  1. olarak $stanbul ve Ankara'ya gitme 
ihtimali vardır. Üç ki"inin Mu!la'ya gitti!i kesinlikle yanlı"tır.

 Cevap: D

15. Gittikleri yerlerin sırası kesin olarak bilinmeyen ki"iler Ceren ve 
Elif'tir.

 Cevap: C

16. ve 17. Soruların Çözümü:

 Öncelikle grupları tespit edelim.

 

Ki"iler

Ay"e

Berna

Cem

Derya

Elif

Figen

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

 • Fakülteler az oldu!u için fakülteleri ba"a yazarak tablomuzu 
olu"turalım.

 • Ki"i adları ba" har#eriyle gösterilecektir.
 • Ö!rencilerden dördü edebiyat fakültesinden ikisi fen fakülte-

sinden bölüm seçmi"tir.

 

Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi

Ki"iler

1.

2.

3.

4.

1.

2.

 Tablomuz hazır. &imdi verileri yerle"tirelim.

 • Ay"e ve Berna farklı fakültelerden bölüm yazmı"lardır.

 

Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi

Ki"iler

1. A/B

2.

3.

4.

1. A/B

2.

 • Derya ve Elif aynı fakülteden bölüm seçmi"tir. Burada he-
men bir önceki tablomuzda Fen Fakültesini seçen iki ki"iden 
biri Ay"e veya Berna oldu!u için Derya ve Elif Edebiyat Fa-
kültesinden bölüm seçmi"tir.

 • Cem ve Figen'den biri Fen Fakültesi'nden di!eri Edebiyat 
Fakültesi'nden bölüm seçmi"tir.

 Verileri çıkardı!ımız bu sonuçları tablomuza yerle"tirelim.

 

Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi

Ki"iler

1. A/B

2. D

3. E

4. C/F

1. A/B

2. C/F

 &imdi soruları tablomuza göre cevaplayabilir.z

16. Derya ve Elif'in Edebiyat Fakültesinde bölüm seçti!i kesindir.
 Cevap: E

17. Cem ve Figen'in farklı fakültelerden bölüm seçti!i kesindir.
 Cevap: C
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7(0(/�.$95$0/$5
TEST

1
1. Toplamın en küçük olabilmesi için katsayısı büyük olan a de!i"ke-

nine en küçük de!er verilmelidir.

 Buna göre;

 a = 0 için b = 7 de!erleri verilirse,

 4a + 2b + 7 = 4.0 + 2.7 + 7

  = 0 + 14 + 7

  = 21 bulunur.

 Cevap: E

2. Her iki çarpımda da bulunan y sayısı 1 de!erini aldı!ında x.y.z çar-
pımı en büyük de!erini alır.

 Buna göre,

 y = 1 için x = –15 ve z = –6 bulunur.

 Bu durumda x.y.z = (–15).(1).(–6)

  = 90 bulunur.

 Cevap: C

3. z – y
x

 in en büyük tam sayı de!eri,

 16 – 4
2

 = 12
2

 = 6

 z – y
x

 in küçük tam sayı de!eri,

 6 – 4
2

 = 2
2

 = 1 dir.

 Bu iki de!erin toplamı 6 + 1 = 7 bulunur.

 Cevap: D

4. y = 3x – 7
x

 = 3x
x

 – 7
x

 = 3  – 7
x

 x = 1 için y = 3 – 7
1

 = 3 – 7 = –4�Z
+

 x = 7 için y = 3 – 7
1

 = 3 – 1 = 2�Z
+

 x = –1 için y = 3 – 7
–1

 = 3 + 7 = 10�Z
+

 x = –7 için y = 3 –  7
–7

 = 3 + 1 = 4�Z
+

 oldu!undan 3 farklı x sayısı vardır.

 Cevap: C

5. a – 3b
1

 =  a + b
2

 e"itli!inde içler dı"lar çarpımı yapalım.

 2a – 6b = a + b

   2a – a = b + 6b

           a = 7b

 O halde a, 7'nin katı olmalıdır

 Cevap: E

6. 5.x.y + 7x = 6z + 1 � x.(5y + 7) = 6z + 1

 6z + 1 daima tek sayı oldu!undan, x ve 5y + 7 sayılarının her ikisi-
nin de tek olması gerekir.

 5y + 7 tek sayı ise y çift sayıdır.

 Buna göre, x tek, y çift sayı olmalıdır.

 Cevap: D

7. 7.x.y = 6z + x + 5y � 7.x.y – (x + 5y) = 6z
                  
                                       p�������������p�����������p

                                       T     T          Ç

                                       Ç     Ç         Ç

 oldu!undan 7.x.y tek iken x + 5y tek veya 7.x.y çift iken x + 5y çift 
olmalıdır.

 7xy tek iken hem x hem de y tek olmalıdır. Bu durumda x  + 5y tek 
olamaz.

 7xy çift iken hem x hem de y çift olursa, x + 5y çift olur.

 Burada ''x ve y çift sayıdır.'' sonucu bulunur.

 Cevap: D

8. 5x + 6y
22

 = 7z + 1 ise 5x + 6y = 22.(7z + 1)

 22.(7z + 1) ifadesi ne olursa olsun çifttir.

 6y ifadesi y ne olursa olsun çifttir.

 5x + 6y = 22 (7z + 1) için 5x çifttir.
                   
        Çift          Çift

 O halde, 5x çift ise, x çifttir. Cevap: B

9. 2z çift ve x + y = 2z oldu!undan x tek ise y de tektir, veya x çift ise 
y de çifttir. A "ıkkı do!rudur.

 2z + 1 tek ve y – t = 2z + 1 oldu!undan y tek ise t çifttir veya y çift 
ise t tektir. B "ıkkı do!rudur.

 Yukarıdaki iki sonuçtan, x tek  ise y tek, t çiftir. C "ıkkı do!rudur.

 x çift ise y çift, t tek oldu!undan x + y + t toplamı tektir. D "ıkkı do!-
rudur.

 x tek ise t çift veya x çift ise t tek oldu!undan x + t tektir. E "ıkkı 
yanlı"tır.

 Cevap: E

10.

 

Uyarı:

Tek kuvvetli sayıların üslerini, çift kuvvetli sayı-
ların da kendilerini atarak bu tür soruların çözü-
münü kolayla"tırmı" olursunuz.

 x12 . y7. z11  � y.z < 0

 y6 . z5 > 0 � z > 0

 x11 . y < 0 � x.y < 0 elde edilir.

 z > 0 ve y.z < 0 oldu!undan y < 0 dır.

 y < 0 ve x.y < 0 oldu!undan x > 0 dır.

 Bu durumda x, y ve z nin i"aretleri sırasıyla (+, –, +) olur.

 Cevap: E
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11. y.z > 0 ise, y > 0,  z > 0 veya y < 0, z < 0 dır.

 x
z

 < 0 ise, x > 0, z < 0 veya x < 0, z > 0 dır.

 Buna göre, y > 0, z > 0 için x < 0 veya

 y < 0, z < 0 için x > 0 olur.

 O halde; x, y, z nin i"aretleri sırasıyla ya –, +, + ya da +, –, – dır.

 Cevap: C

12. a > b > 0 > c için "ıkları inceleyelim.

 A) b > 0,  a + c hakkında bir"ey söylenemez.

 B) b + c hakkında bir "ey söylenemez.

 C) a + b > 0 fakat a + c hakkında bir "ey söylenemez.

 D) a – b > 0 ve a – c > 0 oldu!unda D seçene!i daima pozitiftir.

 E) a
c

 < 0, a
b

 > 0 oldu!undan 
a
c

 – 
a
b

 < 0 oldu!undan daima 

negatiftir.

 Cevap: E

13. Ardı"ık çift tam sayılar arasında ki fark 2 dir.

 O halde, 

 (3x – 2) – (x + 8) = 2 veya (x + 8) – (3x – 2) = 2

     3x – 2 – x – 8 = 2           x + 8 – 3x + 2 = 2

         2x – 10 = 2                      –2x + 10 = 2

             2x = 12    –2x = –8

               x = 6       x = 4

 Buna göre, x' in alabilece!i de!erler toplamı 

 6 + 4 = 10 dur.

 Cevap: E

14. 6n çift, 5 tek oldu!undan

 6n –5 tek do!al sayıdır. O halde

 6n – 5 den sonra gelen çift sayı: 6n – 5 + 1 = 6n – 4

 Önce gelen tek sayı: 6n – 5 – 2 = 6n – 7

 6n – 4 + 6n – 7 = 73

             12n – 11= 73

                   12n = 84

                       n = 7 bulunur.

 Cevap: C

15. Bu soru tipinde a < b < c sıralamasına uygun keyfi de!erler alınır.

 a = 1, b = 3, c = 5 alınabilir.

 (1 – 3)2 + (3 – 5)
(5 – 1)

 = (–2)2 + (–2)
4

 = 4 – 2
4

 = 1
2

 dir.

 Cevap: C

16. Terim sayısı = 78 – 6
2

 + 1 = 37

 oldu!undan her terim 3 arttırıldı!ından x'in de!eri;

 3.37 = 111 artar.

 Cevap: B

17. 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 +...+ 2001 – 2002 + 2003
               
   –1        –1 –1     –1
 
                   1001 tane (–1)

 1001.(–1) + 2003 = (–1001) + 2003

  = 1002

 Cevap: C

18. x + 2, 2x – 8, 3x
2

 ardı"ık çift sayılar oldu!undan,

 (x + 2) + 
3x
2

 = 2.(2x – 8)

 
2x + 4 + 3x

2
 = 4x – 16

 5x + 4 = 8x – 32

       36 = 3x

         x = 12 dir.

 x = 12 için

 x + 2 = 12 + 2 = 14

 2x – 8 = 2.12 – 8 = 16

 ve 3x
2

 = 3.12
2

 = 18 dir.

 Bu sayıların toplamı: 14 + 16 + 18 = 48 dir.

 Cevap: E

19. Ardı"ık 6 tane pozitif tam sayı

 x + x + 1 x + 2 + x+ 3 + x + 4 + x + 5 olsun.

 O halde bu sayıların toplamı

 = x + x + 1 x + 2 + x+ 3 + x + 4 + x + 5

 = 6x + 15 dir.

 Sonucu iki basamaklı olması için,

 x'in alabilece!i de!erler;

 1, 2, 3, 4, 5,..., 14 olup, 14 farklı de!er vardır.

 Cevap: B
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20. 6 ile tam bölünemeyen sayılar

 1, 2, 3, 4, 5, 

  7, 8, 9, 10, 11,

 13, 14, 15, 16, 17,
  .
  .
  .
  .
  .
 biçiminde 5'erli gruplara ayrıldı!ında ve bu "ekilde 120 tane sayı 

yazıldı!ında bu sayılar 120
5

 = 24 tane 5 li grup olu"turur. 24. gru-

bun son sayısı ba"tan 120. sayıdır.

 6 ile bölünemeyen bu sayılara 6 ie bölünebilen sayılar eklenirse,

 1, 2, 3, 4, 5, 6

 7, 8, 9, 10, 11, 12

 13, 14, 15, 16, 17, 18  .
  .
  .
  .

 biçiminde 6 "arlı gruplar olu"ur. Böylece olu"turulan 24. gruptaki 
son sayı 6.24 = 144 tür.

 Bu sayıdan bir önceki sayı 143 ise 6 ile bölünemeyen 5'erli grup-
ların son sayısıdır.

 Cevap: C

21. (x + 1)! = (x + 1). x!

 (x – 1)! = (x – 1).(x – 2)! olarak alınabilir.

 Bu durumda;

 
(x – 2)!

x!
 . 

(x + 1)!

(x – 1)!
 = 

(x – 2)!

x!
 . 

(x + 1) . x!

(x – 1).(x – 2)!
 

 = 
x + 1

x – 1
 dir.

 Cevap: A

22. 
1.2.3.4.......17

3n
 = 

17!
3n

 Herhangi bir faktöriyeldeki asal çarpan sayısının en büyük de!e-
rini bulmak için veriyel faktöriyel sürekli asal çarpana bölünür ve 
elde edilen bölümler toplanır.

 Buna göre,

 

 

3
3

17
5

1 5 + 1 = 6

 17! sayısında 6 tane 3 çarpanı oldu!una göre n sayısı en fazla 6 
olabilir.

 Cevap: A

23. #ki basamaklı x ve y pozitif tam sayı

 x!
y!

 = 132

 x! = 132 y!

 x! = 12.11.y!

 y = 10 için

 x! = 12.11.10!

 x! = 12!

 x = 12 dir.

 x + y = 12 + 10 = 22

 Cevap: B

24. x, y, z�R

 x.t < 0 
��(x ile y zıt i"aretlidir.)

 y.t > 0

 z.t < 0

 x.y + z = 0 ifadesine x ile y zıt i"aretli oldu!undan x.y < 0 ise z > 0 
dır.

 O halde z.t < 0 ifadesinde z > 0 ise t < 0 dır.

 Buna göre,

 x.t < 0 ifadesinde t < 0 ise x > 0 dır.

 y.t > 0 ifadesinde t < 0 ise y < 0 dır.

 x, y ve z sayılarının i"aretleri sırasıyla

 (+, –, +) dır.

 Cevap: A

25. x – y, y ve x + y küçükten büyü!e do!ru sıralanmı" ardı"ık üç tam 
sayı ise

 x – y < y < x + y dir.
 Ardı"ık tam sayılar birer birer artaca!ından dolayı
 x – y + 1 = y � x – 2y + 1 = 0 dır.
 y + 1 = x + y � x = 1 dir.
 Buna göre,
 x –2y + 1 = 0 ifadesinde x'in yerine e"iti yazılırsa,
 1 – 2y + 1 = 0
       2 – 2y = 0
               2 = 2y
               2 = 2y
               1 = y dir.
 O halde;

 x
y

 = 1
1

 = 1 dir.
 Cevap: A

26. x�Z ve 180
x

  bir asal sayı oldu!una göre,

 x = 90 için 180
90

 = 2 (asal)

 x = 60 için 180
60

 = 3 (asal)

 x = 36 için 180
36

 = 5 (asal) dır.

 O halde, x in alabilece!i de!erler toplamı;
 � 90 + 60 + 36 = 186 dır. Cevap: D
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27. x, y ve z asal sayılar

 x.y +x.z = 4x2 + 8

 x.(y + z)
x

 = 4x2 + 8
x

 y + z  =  4x2

x
 + 8

x

 y + z = 4x + 8
x

 x sayısı 8 in bir böleni olan asal sayı oldu!una göre, x = 2 dir.
 Buna göre,
 y + z  = 4.2 + 8

2
 y + z = 8 + 4
 y + z = 12 ko"ulunu sa!layan asal sayılar,
 y = 5 ve z = 7 dir. (veya y = 7, z = 5 tir.)
 O halde, 
 x + y + z = 2 + 5 + 7
  = 14 tür.
 Cevap: A

28. x, y � Z
+
, x z y 

 (x + y).(1 + x – y) = 44 oldu!una göre,
 x + y = 11 ise 1 + x – y = 4
                            x –  y = 3 tür.
 Buna göre, iki denklem alt alta toplanır ise,

 

x + y = 11
x – y = 3 
    2x = 14
      x = 7 dir.  
      x = 7 ise y = 4 tür.

+

 O halde, x.y = 28 dir.

 Cevap: C

29.     Ay"e, Bü"ra ve Cemre'nin seçti!i sayılar sırasıyla a, b ve c olsun.

Bu sayılar do!al sayı oldu!u için;

0 < a, 0 < b, 0 < c olur.

a + b + c = 141 oldu!undan

a + b tek ise c çift,

a + b çift ise c tek olmalıdır.

Dolayısıyla, a + b � c her zaman tek olur.

a + b � c 141 den büyük olamaz.

Dolayısıyla a + b � c = 17 olabilir.

Cevap: D

30.   1 + 2 + 3 + ... + 9 = 9.10 

2
 = 45

oldu!undan her torbadaki topların numaraları toplamı 
45 

3
 = 15 

olmalıdır

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 oldu!undan bir torbada numaraları ardı"ık 

olan en fazla 5 top  bulunabilir.

Cevap: D

7(0(/�.$95$0/$5
TEST

2
1. –8 – 4.(–2) – 6 = –8 + 8 – 6

  = –6 dır.

 Cevap: C

2. x, y � Z
+

 6! = 2x.y e"itli!inde

 6! içinde 2 çarpanına bakılır.

 

 

2
2

6
3

1

 x in en büyük de!eri 4 tür.

 6! = 24.y, 6! sayısının içinde bulunan 3 ve 5 çarpanlarına bakılır.

 36
2

  32 tanedir.   56
1

 51 tanedir.

 O halde, y nin çarpanları y = 32.51

 y = 9.5

 y = 45

 Cevap: D

3. x < 0 ve y > 0 oldu!undan

 A) y
y – x

 ifadesinden y pozitiftir. (y – x) ifadesi için x < y oldu!undan

  x < y � 0 < y – x elde edilir.
               
                          pozitif
 

  y pozitif, (y – x) pozitif oldu!undan y
y – x

 ifadesi kesinliklie pozi-
tiftir

 B) Kuvvet çift iken sayı pozitif oldu!undan y2 pozitiftir. x negatif 
oldu!undan x.y2 ifadesi negatiftir.

 C) x < 0 oldu!undan x3 < 0 dır ve x3.y ifadesinde x3 negatif ve y 
pozitif oldu!undan x3.y ifadesi negatiftir.

 D) x – y farkı için, x negatif y pozitif oldu!undan x < y dir. Burada,

   x < y � x – y < 0 elde edilir.
                 
                     negatif

 E) x + y toplamı negatif veya pozitif olabilir. Kesinlik yoktur.

 Cevap: A
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4.

 

Uyarı:

n�N olmak üzere,

n! = 1.2.3...n

 n! = n.(n – 1).(n – 2).(n – 3)!

 0! = 1, 1! = 1

 9! + 10! – 11!
9! – 10!

 = 9! + 10.9! – 11.10.9!
9! – 10.9!

 = 9! (1 + 10 – 110)
9!. (1 – 10)

 = 9! (–99)
9!. (–9)

 = 11 olur.

 Cevap: D

5. 50! = 15x.y � 50! = 3x.5x.y

 

 

5
5

50
10

2

(büyük çarpana bölünme 
mantı!ını dü"ünelim.)

 10 + 2 = 12 tane 5

 Buna göre, x in alabilece!i en büyük de!er 12 dir. 

 O halde,

 x : 0, 1, 2, 3, 4,....12 � 13 tane x de!eri vardır.

 Cevap: C

6. 1 2 3....9 � 9 rakam

 10 11 12...29 � 40 rakam

 1 2 3 .... 29 30

 

 

49 rakam

50. rakam

 29 un 9 u 49, 30 un 3 ü 50. rakamdır.

 Cevap: C

7. x.y = 5
 pp
 1 5 

 5 1 � x = 5, y = 1 seçilirse,

 z – x = 11

 z – 5 = 11 � z = 16 dır.

 Buna göre,

 x + y + z nin en büyük de!eri;

 5 + 1 + 16 = 22 olur.

 Cevap: B

8. 24 + 34 + 44 +...+ 104 = x

 2.23 + 3.33 + 4.43 +...+ 10.103 = x

 2.8 + 3.27 + 4.64 +...+ 10.1000 = x

 2.9 + 3.28 + 4.65 +...+ 10.1001 = y

 deyip y ile x yi taraf tarafa çıkaralım.

 

 

 

 

2.9 + 3.28 + 4.65 +...+ 10.1001 = y

2.1 + 3.1 + 4.1 +...+ 10.1 = y – x

2.8 + 3.27 + 4.64 +...+ 10.1000 = x–

 2 + 3 + 4 +...+ 10 = y – x

 54 = y – x � y = 54 + x

 Cevap: D

9. x2.y < 0 ise x2 pozitif oldu!undan y negatiftir.

 y.(z – y)7 > 0 ise y negatif oldu!undan z – y negatiftir.

 Dolayısıyla z < y dir. Buna göre, z negatiftir.

 x5.z < 0 ise x pozitiftir.

 Buradan z < y < x dir.

 Cevap: C

10. 05 + 14 + 23 = 9 bulunur.

 Cevap: C

11. y = 2 için x in ne büyük de!eri 14 tür.

 y = 2 için z = 3 olur.

 Buna göre,

 x + y + z = 14 + 2 + 3 = 19

 Cevap: E

12. x2 – y2 = 13 � (x – y).(x + y) = 13

  � x – y = 1 ve x + y = 13

 Verilen ifadeleri taraf tarafa toplayalım.

 

 

 

x – y = 1

 2x = 14
   x = 7
   y = 6 olur.

x + y = 13–

 Buna göre, x.y = 7.6 = 42 olur.

 Cevap: E

13. Birbirinden farklı iki bilinmeyen x ve y olsun.

 x + y = 15

  ���� 

 7    8

 Not: Toplam durumundaki iki sayının çarpımının en büyük olabil-
mesi için birbirine en yakın iki sayı seçilir.

 x = 7  ve  y = 8 için   x.y = 7.8 = 56

 Cevap: E
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14. x . y = 36 
y . z = 12 için,

  

y = 12

x = 3

z = 1

için  x + y + z = 3 + 12 + 1 =16’dır.

 Cevap: B

15. y < z < x ve x, y, z pozitif tam sayı 

        x.(z – 1) = 21.y

           y = 1 olmalıdır.

  x.(z-1) = 21

          x = 7 için

 7.(z-1) = 21

     z – 1= 3

          z = 4 ise

  x+y+z = 7+1+4

   = 12’dir.

Cevap: C

16. x, y, z sıfırdan farklı birer pozitif tam sayı

 y = 5z –x  oldu!una göre,

 x + y + z ifadesinde y yerine 5z – x yazılırsa

 x + 5z – x + z = 6z'dir.  (6 nın katı) 6'nın katı olmayan "ık "E" "ıkkı-
dır.

 Cevap: E

17. x ve y pozitif tam sayı

 x + 8
y

 = 12    (y sayısı 8’in bölenleridir)

 y = 1 için

  x + 8
1

 = 12  

  x + 8 = 12   ——>   x=4’tür.

 y = 2 için

  x + 8
2

 = 12  

  x + 4 = 12   ——>   x=8’dir.

 y = 4 için

  x + 8
4

 = 12  

  x  +2 = 12   ——>   x=10’dur.

 y = 8 için 

  x + 8
8

 = 12  

  x + 1 = 12   ——>   x=11’dir.

 Buna göre, x’in alabilece!i de!erler toplamı

 11 + 10 + 8 + 4 = 33’tür.

 Cevap: A

18. x, y ve z birbirinden farklı pozitif tam sayı

 x + y
y

 = 3 y + z
z

 = 4     ve  oldu!una göre

 x + y = 3y için       y + z = 4z

       x = 2y       y = 3z

 Buna göre,

 z = 1 için

 y = 3z

 y = 3.1

 y = 3

 x = 2y (Bulmu" oldu!umuz y de!erini yerine yazalım)

 x = 2.3

 x = 6’dır.

 O halde,

 x + y + z = 6 + 3 + 1

               = 10’dur.

 Cevap: C

19. a ve b pozitif tam sayı

 3a + 5b = 44 oldu!una göre,

 b = 1    için a = 13

 b = 4    için a = 8

 b = 7  için  a = 3

 Buna göre,

 3 farklı (a, b) ikilisi vardır

 Cevap: C

20. x, y, z � Z+ 

 3x+y = 6z  –5 =Tek
             çift   tek

 x = tek ise y = çift

 x = çift ise y = tek’tir.

 Ama z hakkında kesin bir "ey söylenemez.

 O halde, x.y = (tek).(çift) = çift

                   (çift).(tek) = çift

 oldu!undan dolayı x.y her zaman çifttir.

 Cevap: D

21. x, y, z � Z   ve   x.y.z = Tek sayı

 oldu!una göre,

 x = Tek sayı

 y = Tek sayı

 z = Tek sayı’dır. 

 Tek = T, Çift = Ç ile gösterilirse

     I. x+y+z = T+T+T

  = Ç+T

  = T’dir. Do!rudur.

  II. x.y + z = T.T+T

  = T + T

  = Ç’dir. Yanlı"tır.

 III. x.(y+z) = T.(T+T)

  = T.Ç

  = Ç’dir. Yanlı"tır.

 Cevap: A
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22. a,b ve c ardı"ık çift do!al sayı a < b < c ise

 a = x

 b = x + 2

 c = x + 4 olsun. Buna göre,

   2.(x+2) = 5.(x+4-x)

      2x+4 = 20

          2x = 16

            x = 8’dir. Buna göre;

                              a = 8

                              b = 10

                              c = 12 ise 

   a + b + c = 8 + 10 + 12 = 30’dur.

 Cevap: A

6$<,�%$6$0$./$5,
TEST

1

1. #ki basamaklı sayı xy olsun. Rakamlarının yerleri de!i"tirelerek 
olu"turulan sayı yx olur.

 Buna göre,

 yx – xy = 36

 10y + x – (10x + y) = 36

                   9y – 9x =  36

                   9(y – x) = 36

                       y – x = 4 bulunur.

 Cevap: D

2. xyz  + xy = 392 

 100x + 10y + z + 10x + y = 392

                       110x + 11y + z = 392

                       x = 3 , y = 5 ve z = 7 dir.

 Buna göre,

  x + y – z = 3 + 5 – 7 = 1 dir.

 Cevap: A

3.                  xy – yx = x + y

 10x + y – (10y+x) = x + y

                 9x – 9y = x + y

      8x = 10y � 4x = 5y dir.

 Buradan x = 5 , y = 4 de!erlerini alır.

 Annenin ya"ı yx iki basamaklı sayısı 45 olur.

 Cevap: D

4. xyz – zyx = 495 

 100x + 10y + z – (100z + 10y + x) = 495

 99 (x – z) = 495

         x – z = 5 � x = 9, z = 4 ve y = 9 seçilmelidir.

 Buna göre, en büyük xyz sayısı 994 tür.

 Cevap: D

5.  Bir sayının birler basama!ındaki rakam 4 azaltılırsa sayı 4 azalır. 
Onlar basama!ındaki rakam 5 arttırılırsa sayı 50 artar. Yüzler ba-
sama!ındaki rakam 1 azaltılırsa 100 azalır. O halde, bu de!i"iklik-
lerden sonra sayı 

 – 4 + 50 – 100= –54 olaca!ından her bir sayı 54 azalır.

 Bu yedi sayının toplamı ise 7.54 = 378 azalır.

 Cevap: E

6.  I. yol:
 Ö!renci x sayısının 1 olan onlar basama!ını 6 görmekle x sayısını  

5.10 = 50 fazla görmü"tür. Sonra x sayısını 25 ile çarptı!ı için çar-
pımı 25.50 = 1250 fazla görmü"tür.

 Buna göre, do!ru sonuç  4075 – 1250 = 2825 tir.
        II. yol:

 

 

254075
25

157

75
75
0

150

–

–

–

163

  
 Yani x sayısı 113 tür.
 Buna göre do!ru sonuç  25.113 = 2825 tir.
 Cevap: E

7.  Rakamları birbirinden farklı asal sayılar olan dört basamaklı en kü-
çük do!al sayı 2357 dir.

  Buna göre, problemde verilenlere göre,
 ABCD = 2357 + 1314
   = 3671
 oldu!undan A = 3 , D = 1 ve

 A2 – D2 = 9 – 1 = 8 dir  Cevap: B

8.  2.M çift sayı oldu!undan K ve L den ikisi de çift veya ikisi de tek 
olmalıdır. 

 K + L = 2.M = N + E "artına uygun en küçük KLMNE sayısı 15324 
oldu!undan bu sayının yüzler basama!ındaki rakam 3 tür.

 Cevap: C
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9. x = ab oldu!una göre,
 1ab3 =1000 + 100a + 10b + 3
  =1003 + 10.(10a + b)
                               
  = 1003 + 10.(ab)
  =1003 + 10x
 Cevap: D

10.  x veya y rakamları ile yazılabilecek iki basamaklı tüm do!al sayılar
 xx, xy, yx, yy oldu!undan
 xx + xy + yx + yy = 242
� �  22. (x+y) = 242
� �  x+y=11 dir.
 Buna göre, x.y nin en büyük de!eri x = 6 ve y = 5 (veya x = 5 ve y = 6) 

için x.y = 6.5 = 30 dur. 

 Cevap: D

11.  

 

ab
43

• •  •

 5 4 6
• •  •

x

+
o I. çarpım
o II. çarpım

 Dikkat edilecek olursa

         

            

            

 

I.çarpım + II.çarpım = 546

I.çarpım + II.çarpım = 7.(ab)
7

 = 546
7

                   � ab =78 dir

I.çarpım = 3 (ab)

II.çarpım = 4 (ab)
–

 Buna göre do!ru sonuç; 78.43 = 3354 tür.

 Cevap: E

12.  Bu dört sayıdan üçü en küçük de!erini aldı!ında dördüncüsü en 
büyük de!eri olur.

 Buna göre, istenilen "artlara uygun üç sayı, 100,101 ve 102 olaca!ın-
dan dördüncüsü (en büyük olanı) 580 – (100 + 101 + 102) = 277 dir.

 Cevap: C

13.  Bu üç sayıdan en küçü!ünün de!erinin en çok olabilmesi için di!er-
leri bu sayıdan büyük, en küçük sayılar olmalıdır. O halde, üç sayı-
nın birbirine en yakın olma durumunu (birbirine e"it)  dü"ünürsek, 
birisi 201:3 = 67 olur. Buna göre, bu sayıların en küçü!ü 67’den 
küçük, en büyü!ü 67’den büyük olmalıdır. bu durumda bu üç sayı 
66,67 ve 68 olur. Ancak 66 nın rakamları farklı olmadı!ından de!e-
rini 1 azaltıp, 68 in de!erini 1 arttırırsak en büyük sayı en az 69, en 
küçük sayı ise en çok 65 olur.

 Cevap: D

14. Üç basamaklı bir do!al sayı abc olsun.

 Sa!ına üç yazıldı!ında abc3 = X

 Soluna iki yazıldı!ında 2abc = Y’dir.

 X+Y = 9967

   abc3

 +2abc

   9967

 c = 4, b = 2, a = 7’dir.

 a + b + c = 7 + 2 + 4 = 13'tür.

 Cevap: C

15. x = y + 1 z = x + y

 

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4  

 z = 1 + 0 = 1

 z = 2 + 1 = 3

 z = 3 + 2 = 5

 z = 4 + 3 = 7

 z = 5 + 4 = 9

 olacak biçimde 5 tane xyz sayısı vardır.

 Cevap: D

16. XY4 – 4Y = 10.X + 189 (çözümleme yapılır ise)  

 100X + 10Y + 4 – 40 – Y = 10.X + 189 

 90X + 9Y = 225 

 /9.(10X + Y) = 225

 10X+ Y = 25’tir. O halde,

 X = 2   ve   Y = 5’tir.

 Cevap: D

%g/0(�–�%g/h1(%ú/0(
TEST

1
1.  xy = 10x+y

 
x + yxy

1
– 3

ise xy = 3.(x+y)+1

        

 10x + y = 3x + 3y + 1

        7x – 2y = 1
� ��p     p
          1     3

        x = 1 ve y =3 için e"itlik sa!landı!ından,

        xy = 13 tür.

 Cevap: E

2. 

 17x

5y + 1
– y + 2

��5y + 1 < 17

                                       5y < 16 ise 

                                       y en çok 3 olur.

      x = 17. (y + 2) + 5y + 1 ve y = 3 için

      x = 17. (3 + 2) + 5.3 + 1

      x = 17.5 + 16

      x = 101 dir. 

 Cevap: E
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3.  Toplamları 276 olan iki do!al sayıdan büyük olanı a ve küçük olanı 
b olsun.

         Verilenlere göre,

         a + b = 276            
ba

6
– 8

� a = 8 b + 6 dır.
    

 

         a + b = 276      �   8b + 6 + b = 276 

             9b =  270

                b =  30 dur.

           Buna göre küçük sayı 30 dur.

  Cevap: C

4.  Verilenlere göre,

 3x + 2y = (y + 1) . (x – 2) + 6 – y

 3x + 2y = xy – 2y + x – 2 + 6 – y

 3x + 2y = xy – 3y + x + 4

 3x – xy – x = – 2y – 3y + 4

 2x – xy = – 5y + 4

 x . (2 – y) = – 5y + 4

         x = –5y + 4
2 – y

 = 5y – 4
y – 2

 dır.

 Cevap: E

5.  Verilenlere göre,

 A = 5B + 2 ve B = 6C + 4 tür.

 A = 5B + 2 = 5 . (6C + 4) + 2 = 30C + 22 dir.

 A= 30C + 22 = 15 . (2C + 1) + 7 oldu!undan

 A nın 15 ile bölümünden bölüm 2C + 1 ve kalan 7 dir.

 Cevap: E 

6.  x sayısının 36 ya bölümünden kalan 16 ise ;

 x = 36 k + 16 (k�Z+) dir…. (1)

 y sayısının 24’e bölümünden kalan 14 ise;

 y = 24 m + 14 (m�Z+) dir… (2)

 (1) den, x = 36 . k + 16 = 12 . (3 k + 1) + 4

 oldu!undan x in 12 ile bölümünden kalan 4 tür… (3)

 (2) den, y = 24 m + 14 = 12 . (2 m + 1) + 2 oldu!undan

 y nin 12 ile bölümünden kalan 2 dir… (4)

 (3) ve (4) ten x + y nin 12 ile bölümünden kalan 

 4 + 2 = 6 dır… (5)

 (3) ve (4) ten x . y nin 12 ile bölümünden kalan, 

 4 . 2 = 8 dir. (6)

 (5) ve (6) dan (x + y) + (x . y) nin 12 ile bölümünden kalan 2 dir.

 Cevap: A

7.  12x4y sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 ise y = 3 veya y = 8 dir. 

 y = 3 ise 12x43 tür.

 12x43 sayısı 9 ile tam bölünebildi!ine göre

 1 + 2 + x + 4 + 3 = 9k , k�Z olmalıdır.

 k = 2 ise  x = 8 dir.

 y = 8 ise 12x48 dir.

 12x48 sayısı 9 ile tam bölünebildi!ine göre,

 1 + 2 + x + 4 + 8 = 9k , k�Z olmalıdır.

 k = 2 ise x = 3 tür.

 Buna göre, x in alabilece!i de!erler toplamı, 

 8 + 3 = 11 dir.  

 Cevap: E

8. x y x y x y  = (y + y + y ) – ( x + x + x )

 – + – + – + =  3 y – 3 x

  = 3 . ( y – x )

  = 3 . 3 = 9

 xyxyxy sayısının 11 ile bölümünden kalan 9 dur.                                  
 Cevap: D

9.  Üç basamaklı A7B sayısı 8 ile bölündü!ünde 5 kalanını veren en 
büyük sayı olmalıdır.                           

 A = 9 olsun. O halde, 97B sayısının 8’e bölümünden kalan 5 ise

  B = 3 tür.

 Buna göre, A+B toplamı en çok 9 + 3 = 12 dir.

 Cevap: C

10.  12 basamaklı ABABABABABAB sayısının rakamlarının sayı de!eri 
toplamı 6.(A + B) dir. 

 6.(A + B) nin 9 ile bölümünden kalan 6 ise A+B sayısı 1,4,7,10,13,16 
dır. O halde, A+B toplamı en çok 16 dır.

 Cevap: E

11.  44 ile bölünebilme yerine 4 ile 11 ile bölünebilme kuralına bakmak 
yeterlidir. aba2 sayısı 4 ile tam bölünebiliyor ise a nın alabilece!i 
de!erler 1,3,5,7,9 dur. a = 1 için 1b12 sayısı 11 ile tam bölünmelidir.

 O halde;

 1b12 � (b + 2) – (1 + 1) =11 ise b = 0 dır.

 b = 0  ve a = 1 için b > a do!ru de!ildir.

 b = 0 olamaz.

 a = 3 için 3b32 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için b = 4 olmalıdır.

 a = 5 için 5b52 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için b = 8 olmalıdır.

 a = 7 için 7b72 sayısının 11 ile tam bölünebilmesi için b = 1 olmalıdır.

 1,7 den büyük olmadı!ından b = 1 olamaz.

 a = 9 için 9 dan büyük rakam olmadı!ından b de!eri bulunamaz.

  O halde, b nin alabilece!i de!erlerin toplamı, 

 4 + 8 = 12 dir.

 Cevap: E

12.  6! – 5! + 4! = 6 . 5 . 4 ! – 5 . 4 ! + 4 !

  = 4! . (30 – 5 + 1)

  = 4! . 26

 oldu!undan 25 ile tam bölünemez.

 Cevap: D
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13.  x4yz sayısı 15 ile bölündü!ünde kalan 6 ve x5yz sayısı 15 ile bölün-
dü!ünde kalan  k olsun.

 Buna göre,

 x5yz = x4yz + 100
    p
    k = 6 + 10 

    k = 16 sayısının 15 ile bölümünden kalan “1” dir.

 Cevap: A

14. 1x5 sayısı 3 ile tam bölünebiliyor ise rakamları toplamı 3’ün katı 
olmalıdır.

 1 + x + 5 = 3k, k�Z+ 

 6 + x = 3k’dır. Buna göre,

 x’in alabilece!i de!er {0, 3, 6, 9}’un toplamı,

 0 + 3 + 6 + 9 = 18’dir.

 Cevap: E

15.  
XY   X + Y
         5
13

YX   X + Y
         5
  4

  

        XY = 5.(X + Y) + 13

10X + Y = 5X + 5Y + 13

5X – 4Y = 13   

        YX = 5.(X + Y) + 4

10Y + X = 5X + 5Y + 4

5Y – 4X = 4

 Elde edilen iki denklem taraf tarafa toplanır ise;

 

5X – 4Y = 13

X + Y = 17 dir.

5Y – 4X = 4+

 Cevap: D

16. 5 ile bölünebilme kuralında sayının son basama!ına bakılır. 

 Buna göre, Y = X + 1 oldu!una göre yazılabilecek en büyük iki 
basamaklı XY sayısı için X = 8 ise Y = 9 olacaktır. 

 O halde yazılabilecek en büyük XY sayısı 89 olacaktır. 89 sayısının 
rakamları toplamı ise 8 + 9 = 17’dir.

 Cevap: E

$6$/�d$53$1/$5��2%(%�–�2.(.
TEST

1
1.  420 = k.2x.3y

 22.31.51.71 = k.2x.3y e"itli!inde x = 2,

  y = 1 seçilirse k en az olur.

 k = 5.7 = 35 tir.

 Cevap: B

2.  A = 6x.4 = 2x.3x.22 = 2x+2.3x oldu!una göre 

  A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı,

 (x + 2 + 1) . (x + 1) = 35 tir.

 (x + 3) . (x + 1) = 35 � x2 + 4x + 3 = 35

  � x2 + 4x – 32 = 0

  � (x + 8) . (x–4) = 0

  � x = –8 veya x = 4 tür.

  x do!al sayı oldu!undan, x = 4 tür.

 Cevap: C

3.  4a.6b = (22)a.2b.3b = 22a+b.3b sayısının pozitif tam sayı böleni 33 ise

 (2a + b + 1) . (b + 1) = 33  

 �   b + 1 = 3    ve    2a + b + 1 = 11 dir.

 (2a + b + 1) + (b + 1) = 11 + 3

                2(a + b) + 2 = 14

                       2(a + b) =12 

                           a + b = 6 dır.

 Cevap: E

4.  25000…. 0 = 25 . 10x dir.
            
              x tane

           25 . 10x = 52 . 5x . 2x

  = 52+x. 2x

 Tam bölenlerinin sayısı 70 oldu!una göre, pozitif bölenlerin sayısı 
35 tanedir.

 Buna göre,

 (x + 2 + 1) . ( x + 1) = 35 

 (x + 3)  .  ( x + 1)  = 35
              
            7              5

 x + 3 = 7  �   x =4 tür.

 25 . 104 = 250000
                        
              6 basamaklıdır.

 Cevap: C

5.  4x + 56
x + 2

 ifadesini bölme yolu ile ayrı"tıralım.

 

x + 24x + 56
4x + 8

48
–   4

Payda
Tam kısım

Pay

 4 + 48
x + 2

 ifadesi tam sayı ise  

 (x + 2) ifadesi 48 i tam bölmeli 48’in tam sayı bölenlerini bulmak için 

 48’i asal çarpanlarına ayıralım.

 48 = 24 . 3

  T.B.S = 2 . (P.B.S)

  = 2 . (4+1) . (1+1)

  = 2 . 5 . 2

  = 20 tane x de!eri vardır. 

 Cevap: D
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6. 

 

Uyarı:

OKEK (x . y) = k olsun.

x.a = k , y.b = k

olacak "ekilde a ve b aralarında asal sayıları 
mevcuttur.

 x ve y birbirinden farklı iki sayı olsun.

 x ve y sayılarının OKEK’i 80 ise 

 x ve y nin belirli bir katı 80 olmalıdır.

 x.a = 80  ,  y.b = 80  x in ve y nin en büyük de!eri için a = 1 ve b = 2 
alınır.

 x.1 = 80 �  x = 80

 y.2 = 80 � y = 40

 x + y = 80 + 40 = 120 dir.

 (x z y olmasaydı a ve b 1 alınırdı)

 Cevap: A

7. 

 

Uyarı:

OBEB (x.y) = k olsun.

x = a.k  ,  y = b.k

olacak "ekilde a ve b aralarında asal sayılar 
mevcuttur.

 x ile y birbirinden farklı iki sayı olsun.

 x ve y sayılarının OBEB’i 30 ise ;

 x  = 30.a   ve   y = 30.b

 x ve y nin en küçük de!eri için a ve b aralarında asal olmak üzere  
a = 1 ve b = 2 alınır.

 x = 30.1 � x = 30

 y = 30.2 � y = 60 dır.

 (x z y olmasaydı  a ve b 1 alınırdı)     

 x + y = 30 + 60 = 90 dır.

  Cevap: C

8.  a ile b aralarında iki do!al sayı oldu!una göre,

 OBEB (a.b) = 1

 OKEK (a.b) = a.b = 1680 dır.

 a + 105
b

 = 85  �  a.b + 105 = 85b

  1680 + 105 = 85b

  b = 1785
85

 = 21 

 a.b = 1680    �  a = 1680
21

 =80 

 a – b = 80 – 21 = 59 bulunur.

   Cevap: D

9.  Ardı"ık iki çift sayının en büyük ortak böleni 2 dir. O halde bu iki 
sayının  en küçük ortak katı, 

 146 – 2 = 144 dir.

 Bu iki sayı x ve x + 2 seçilirse,

 x. (x + 2) = OBEB(x, x + 2) . OKEK(x, x + 2)

 x . (x + 2) = 2 . 144 = 16 . 18

 � x = 16,   x + 2 = 18 ve bu sayıların toplamı ;

 16 + 18 = 34 tür.

 Cevap: C

10.  110, 131 ve 215 sayıları en büyük pozitif bir x sayısına bölündü!ün-
de 5 kalanını versin.

 O halde, 110 – 5 = 105 , 131 – 5 = 126 ve 

 215 – 5 = 210 sayıları x ile tam bölünür ve 

 x = OBEB ( 105, 126, 210 ) = 21 olur.

 Cevap: A

11.  Verilenlere göre istenen en küçük do!al sayı A olsun. Buna göre,

 A = 12 x + 6 = 15y + 9 = 18z + 12

 Her iki tarafa 6 ekleyelim.

 A + 6 = 12 x + 12 = 15y + 15 = 18z + 18

 A + 6 = 12.(x + 1) = 15.(y + 1) = 18.(z + 1)

 A + 6 = OKEK (12,15,18)

 A + 6 = 180 � A = 174 olur. 

  Cevap: D

12.  4 ve 6 nın en küçük ortak katı 12 oldu!undan 12 e bölünebilen 
sayılar 4 ve 6 ya bölünür. Buna göre, 4 ve 6 ya bölünebilen 120 den 
küçük do!al sayıların kümesi (0,12,24,36,48… 108 dir.)

 O halde bu sayılar;

 108 – 0
12

  + 1 = 10 tanedir.

 Cevap: B

13.  Fidan sayısının en az olması için $danlar arasındaki uzunlu!un 
en büyük seçilmesi gerekir. Buna göre, kom"u iki $dan arasındaki 
uzaklık 18 ile 60 ı bölen en büyük sayı olmalıdır.

 OBEB (18,60) = 6 dır.

 Fidan sayısı = Tarlanın çevresi
#ki $dan arasındaki uzaklık

  = 2.(18 + 60)
6

  = 2.78
6

  = 2 . 13 

  = 26 dır.

 Cevap: C
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14. x, y�Z+ 

 54.x = y2

 54 sayısının çarpanları yerine yazılır.

 21.31.31.31.x = y2

 21.33.x = y2

 y2 bir tam kare oldu!undan e"itindeki çarpanların kuvvetleri çift 
sayı olmalıdır.

 O halde, x en az x = 21.31’dir. x = 6 olur.

 21.33.x = y2

 21.33.21.31 = y2

 22.34 = y2

 22.(32)2 = y2

 22.92 = y2

 182 = y2

 18 = y’dir.

 Toplam: x + y = 6 + 18 = 24’tür.

 Cevap: D

15. Elma sayısı K olsun.

 K = 3x + 2 = 5y + 4 = 7z + 6 

 E"itli!in her bir tarafına +1 eklenirse,

 K + 1 = 3.(x + 1)= 5.(y + 1)= 7.(z + 1)’dir.

 K + 1 sayısı, 3, 5 ve 7’nin ortak katıdır. 

 K + 1=(3, 5, 7)ekok = 105.k, k�N 

 K + 1=105.k (k=1 için)

 K + 1=105

 K = 104 tanedir.

 Cevap: E

16. K, L, M vapurlarının iskeleden kalkma aralıklarının EKOK’u bu üç 
vapurun birlikte iskeleden ayrılma aralı!ını verecektir.

 

Hatırlatma

d 1
2

, 2
3

, 3
5
nEKOK = (1, 2, 3)EKOK

(2, 3, 5)EBOB

 = 6
1

 = 6 dır.

 Buna göre,

 d 1
2

, 2
3

, 3
5
nEKOK = (1, 2, 3)EKOK

(2, 3, 5)EBOB

 = 6
1

 = 6 dır.

 Buna göre, 3 vapur iskeleden kalktıktan 6 saat sonra tekrar birlikte 
iskeleden kalkarlar.

 Cevap: E

5$6<21(/�6$<,/$5
TEST

1

1. 
d 1

4
 – 1n . d2 – 1

4
n

d 1
4

 + 1n
 = 

d1 – 4
4

n . d8 – 1
4

n
1 + 4

4

  = – 3
4

 . 7
4

 . 4
5

  = – 21
20

 Cevap: A

2. 
(3 – 4) . d 1

3
 + 1n

2
3

 + 2
 = 

–1 . d1 + 3
3

n
2 + 6

3

  = 
–1 . 4

3
8
3

  = –1 . 4
3

 . 3
8

  = – 1
2

 bulunur.

  Cevap: C

3. 2
5

 + 22
55

 + 222
555

 + 2222
5555

 = 2
5

 + 2.11
5.11

 + 2.111
5.111

 + 2.1111
5.1111

 = 4 . 2
5

 = 8
5

 tir.

 Cevap: D

4.  
258 2

3
 – 256 1

2

399 1
2

 – 397 1
3

 = 
258 + 2

3
 – 256 – 1

2

399 + 1
2

 – 397 – 1
3

  = 
2 + 4 – 3

6

2 + 3 – 2
6

  = 
2 + 1

6

2 + 1
6                                    

  = 1 dir

 Cevap: E

5.  1,6 sayısını çözümlersek

        1,6 = 
16
10  = 1 + 

6
10 =  x + y

5
 e"itli!inde x ve y birer rakam oldu!undan x in sayı de!eri  0 veya 1 

alabilir.

 Buna göre,  

 x = 0 için y = 8  ve x + y = 8

 x = 1 için y = 3  ve x + y = 4

 oldu!undan x + y nin en büyük de!eri 8 dir.

 Cevap: D
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6.  d1 + 1
2
n . d1 + 1

3
n . d1 + 1

4
n …. d1 + 1

x
n = 3

 � 3
2

 . 4
3

 . 5
4

 ..... x + 1
x

 = 3

 e"itli!inde sadele"tirmeler yapılırsa 

       � x + 1
2

 = 3 �  x + 1 = 6

                                x = 5 bulunur.

 Cevap: C

7. d1 – 1
4
n . d1 – 1

9
n . d1 – 1

16
n ….. d1 – 1

x2
n

 = 2
2 – 1
2.3

 . 3
2 – 1
3.3

 . 4
2 – 1
4.4

 ..... x2 – 1
x.x

 = 2 – 1
2

 . 3 – 1
3

 . 4 – 1
4

 ..... x – 1
x

 .

 2 + 1
2

 . 3 + 1
3

 . 4 + 1
4

 ..... x + 1
x

         = 1
2

 . 2
3

 . 3
4

 ..... x – 1
x

 . 3
2

 . 4
3

 . 5
4

 ..... x + 1
x

 #fadesinde sadele"tirmeler yapılır ve x yerine 12 yazılırsa,

 = 1
x

 . x + 1
2

 =  1
12

 . 13
2

 = 13
24

 bulunur. 

 Cevap: C

8.  d1 + 1
2
n . d2 + 2

3
n . d3 + 3

4
n .…. dx + x

x + 1
n

 

 = d1 + 1
2
n . <2d1 + 1

3
nF . <3d1 + 1

4
nF.….<xd1 + x

x + 1
nF

 ifadesinde sadele"tirmeler yapılır ve x yerine 10 yazılırsa,

 = x! . 1
2

 . (x+2)

 = 10! . 1
2

 . 12

 = 6.10!

 Cevap: C

9.  21
10

 – 23
11

 + 25
12

 = y diyelim ve y – x farkını bulalım.

 y – x = 21
10

 – 23
11

 + 25
12

 – d 1
10

 – 1
11

 + 1
12

n

 y – x = 21
10

 – 23
11

 + 25
12

 – 1
10

 + 1
11

 – 1
12

 y – x = 20
10

 – 22
11

 + 24
12

 y – x = 2 – 2 + 2

 y – x = 2  � y = x + 2

 Cevap: D

10. 

 

14

1 +

 

12

1 +
 

1

1 – x

 
= 2

6
2

1

 �  1
1 – x

 = 1 � 1 = 1 – x

  � x = 0 dır

 Cevap: E

11.  x pozitif bir tam sayı oldu!undan 

             (2x + 11) , (7x + 6) ve  2x + 11
7x + 6

 pozitiftir. Bu kesir bile"ik kesir oldu!undan 1 veya 1 den büyüktür.

 O halde,

 2x + 11
7x + 6

 % 1 dir.

 (7x + 6) pozitif oldu!undan e"itsizli!in iki yanı 

 (7x + 6) ile çarpılırsa 

 2x + 11 % 7x + 6 �  5 % 5x

  � 1 % x

 oldu!undan  x in olabilece!i pozitif tam sayı de!erleri {1} olup 1 
tanedir.

 Cevap: E

12.  4x – y
2x – 6

 = 0 ise

 4x – y = 0 ve 2 x – 6 z 0 dır.

 O halde, 

 y = 4x ve  2x z 6

    � x z 3 tür.

 x=3 için y=12 olaca!ından y nin de!eri 12 olamaz.

 Cevap: E  

13. d0,022
0,88

 . 1,8
0,66

n : 0,2
0,44

 = d 22
88.10

 . 18.10
66

n : 20
44

 = 1
4

 . 3
11

 . 44
20

 = 3
20

 dir.

 Cevap: E
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14.  10,8
0,36

 + 0,6
0,5

 – 0,222
0,074

 =  108.10
36

 + 6
5

  – 222
74

 =  3 . 10 + 6
5

 – 3

                  (20)

 = 3 . 10 + 120
100

 – 3 

 = 27 + 1,2

 = 28,2 dir. 

 Cevap: B

15.  
3 1

2
 – 1 : 2

2 : 1 1
3

 – 1
 = 

7
2

 – 1
2

2 : 4
3

 – 1

 = 

7 – 1
2

2 . 3
4

 – 1

 = 3
3
2  

– 1

 = 3
3 – 2

2  

 = 3
1
2

 = 3.2 = 6 bulunur.

 Cevap: E

16. 1 – < 1
3

 . d 1
4

 – 1
5
n: 1

3
F

 = 1 – < 1
3

 . 1
20

 . 3F = 1 – 1
20

 = 19
20

 dir.

                                                                                                                                                          
 Cevap: D

5$6<21(/�6$<,/$5
TEST

2
1.  0,4 – 0,05

0,5
 = 40 – 5

50

  = 35
50

  = 7
10

 Cevap: C

2.  x = 20
11

 = 2000
1100

 y = 200
111

 = 2000
1110

 z = 2000
1111

 payı e"it olan kesirlerden, paydası en büyük olan en küçük oldu-
!undan

 z < y < x sıralaması elde edilir.                                                                                       

 Cevap: A

3.  3
5

 ile 18
5

 sayıları arasına x ve y "eklinde iki tane sayı yerle"tirildi-

!inden 3
5

 ile 18
5

 arasında 3 birimlik artı" miktarı d18
5

 – 3
5
n . 1

3
 = 1 dir.

 Bu durumda x = 3
5

 + 1 = 8
5

 ve

 y = x + 1 = 8
5

 + 1 = 13
5

 olur.

 x + y = 8
5

 + 13
5

 = 21
5

 dir. 

 Cevap: D

4.  Bir rasyonel ifade paydası 0 ise tanımsız olur.

 x – 1 = 0  � x = 1 için  2
x – 1

  kesri tanımsız olacaktır.

 1 – 
2

1 +

 

2

x – 1

 = 1 – 
2

x – 1 + 2

x – 1

  = 1 – 
2

x + 1

x – 1

  = 1 – 2x – 2
x + 1

 x + 1 = 0 � x = –1 için 2x – 2
x + 1

 kesri tanımsızdır. Bulunan x de!erinin toplamı 

 1 + (–1) = 0 bulunur.

 Cevap: B

5.  0,2
0,02

 – 0,04
0,4

 =  2.10
2

 – 4
4.10

  = 10 – 1
10

  = 10 – 0,1 

  = 9,9 

 Cevap: B
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6. 1,6
0,16

 + 0,3
0,03

 = 16.10
16

 + 3.10
3

  = 10 + 10

  = 20 bulunur.

 Cevap: D

7. x = 1 , y = 2 seçilirse 

 
0,xy + 0,yx

0,xy + 0,yx
 = 

0,12 + 0,21

0,12 + 0,21

  = 

12
99

 + 21
99

11
90

 + 19
90

  = 

33
99
30
90

  = 1
3

 . 3
1

 = 1 dir. Cevap: E

8. x sayısındaki toplam alt alta yazılıp toplanırsa;

  0,1

  0,01

  0,001 +                      

 x = 0,1111….

  x = 0,1 olur. Bu durumda;

 y = 0,2 + 0,02 + 0,002 + ………… = 0,2 yazılabilir.

 Buradan;  x + y = 0,1 + 0,2

  = 
1
9

 + 
2
9

  = 
3
9

 = 
1
3

  bulunur.

 Cevap: A

9.  a = 1,234 0

4

3

2

0   ………

 b = 1,234 4   ………

 c = 1,234 3   ………

 d = 1,234 2   ………

 sayıların- da 1,234 kısımları ortaktır. Bu kısımdan sonraki 
basamaklardaki rakamlara göre sayılar sıralanabilir.

 Bu durumda,

 a < d < c < b   sıralaması yapılabilir.

  Cevap: B

10. d1 – 
2
5
n . d1 – 

2
8
n . d1 – 

5
13

n

 = d5 – 2
5

n . d8 – 2
8

n . d13 – 5
13

n

 = 3

5
 . 6

8
 . 

8
13

2

= 18
65

 Cevap: C

11. 
1 – 

1
3

7
3

 – 
1

1 – 
1
3

 = 

2
3

7
3

 – 
3
2

    (2)     (3)

 = 

2
3

5
6

  = 
2
3

 . 
6
5

2

 = 
4
5

 Cevap: C

12. 
3 . d1 – 

5
6

n

4 . d1 – 
3
4

n
 = 

3 . d 1
6

n

4 . d 1
4

n
 = 

6 . 
1
62

4 . 
1
41

 = 
1
2

 Cevap: B

13. 
x – y
x + y

 = 
3
2

 � 2.(x – y) = 3.(x + y)

  � 2x – 2y = 3x + 3y

  � –x = 5y

 Buna göre,

 3x+5y=18 ifadesinde yerine 5y yerine –x yazılır.

 � 3x – x = 18

 � 2x = 18

 � x = 9 dur.

 Cevap: D

14. 
:

.

:2
3

2
1

8
5

4
1

2
3

2
1
3
8

2
3

6
17

2
1

2
1
8
3

3
4

–

( )( )3 2

1

4

+

= +

=

=

= +

+

d n< <F F
 

Cevap: C
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15. 3–1

3–2 + 9–1
 = 

d 1
3
n1

d 1

3
n2

 + d 1
9
n1

 = 

1

3

1
9

 + 
1

9

 = 

1

3

2
9

 = 1
3

 . 
9
2

3

 = 
3
2

 

 Cevap: D

16. 5
3

 = 
1

1 +
 

1
a

 + 1

 
5
3

 = 
1

1 +
 

1
a

 + 1 � 5 – 3
3

 = 
1

a + 1

a

 � 
2
3

 = 
a

a + 1

 � 2.(a + 1) = 3a

 ��2a + 2 = 3a

 � a = 2

Cevap: D

d$53$1/$5$�$<,50$�–
g='(û/ú./(5

TEST

1
1. a2 – 5b – ab = a(a – b) – 5b
                  
                                 5

 5a – 5b = 5(a – b) = 25

 Cevap: E

2. 2x – y
y – x

 + 2y – x
x – y

 = –2x + y
x – y

 + 2y – x
x – y

   (–1)

 –2x + y + 2y – x
x – y

 = 3y – 3x
x – y

 = 3(y – x)
x – y

–1

                            = –3

 Cevap: A

3. x2 + ax + 16 = (x + 4).(x + 4) = x2 + 8x + 16

 x +4

 x +4

 x2 + ax + 16 = (x – 4).(x – 4) = x2 – 8x + 16

 x –4

 x –4

 a = 8 yada a = –8 olabilir.

 8.(–8) = –64

 Cevap: E

4. a – b = 6 (a – b)2 = a2 – 2ab + b2

 a.b = 16 36 = a2 – 32 + b2

   68 = a2 + b2

 Cevap: D

5. dx – 1
x
n2

 = dx + 1
x
n2

– 4

 dx – 1
x
n2

 = 42 – 4

 dx – 1
x
n2

 = 12 � x – 1
x

 = 2&3

 Cevap: D

6. 38 – 1 = (34)2 – 12 = (34 – 1).(34 + 1) = 80.82

 5, 8, 40 o 80'in tam bölenleridir.

 41 o 82'nin tam bölenidir.

 Cevap: E

7. 562 – 422

732 + 50.73 + 252
 = (56 – 42).(56 + 42)

(73 + 25)2

 = 14.98
(98)2

 = 14
98

 = 1
7

 Cevap: A

8. A.(72 – 1) = (72 – 1).(72 + 1).(74 + 1).(78 + 1)
                      

 48A = (74 – 1).(74 + 1).(78 + 1)
              

 48A = (78 – 1).(78 + 1)
             
 48A = 716 – 1

 48A + 1 = 716

 Cevap: E

9. (a – b)3 = –(b – a)3 ya da  (b – a)2 = (a – b)2 

 taban benzetmesi yapılarak çözüme gidilebilir.

 (a – b)2.(b2 + c) – (a – b)3.(a + b)
a(a2 + c) – b(a2 + c)

 (a – b)2.(b2 + c – b2 + a2)
(a2 + c).(a – b)

 (a – b)2.(a2 + c)
(a2 + c).(a – b)

 = a – b

 Cevap: A
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10. &x – &y
(&x)2 – (&y)2

 : x – &xy + y
(&x)3 + (&y)3

 &x – &y
(&x – &y)(&x + &y)

 : x – &xy + y
(&x + &y)(&x2 – &xy + &y2)

 1
&x + &y

 . (&x + &y)(x – &xy + y)
x – &xy + y

 = 1

 Cevap: A

11. x ve y birbirine yakın büyük sayılar tanımlandı!ında sorulan ifadeyi 
x – y özde"li!ine benzetmeliyiz.

 (x + y)2 – 4xy = x2 + 2xy + y2 – 4xy

  = x2 – 2xy + y2

  = (x – y)2 = (987 – 984)2  

  = 32 

  = 9

 Cevap: C 

12. x2

x
 – 5x

x
 – 3

x
 = 0

x
 

 x – 5 – 3
x

 = 0   �   x – 3
x

 = 5 tir.

 x4 + 9
x2

 = x4

x2
 + 9

x2
 = x2 + 9

x2

 dx – 3
x
n2

 = 52

  x2 – 2. x. 3
x

 + 9
x2

 = 25

 x2 – 6 + 9
x2

 = 25

 x2 + 9
x2

 = 31 Cevap: B

13. x2 – 9y2 = 19  

 (x – 3y).(x + 3y) = 19.1

       

 
x – 3y = 1

      2x = 20

        x = 10

x + 3y = 19–

  10 – 3y = 1

           3y = 9

             y = 3

 

 x.y = 10.3 = 30

 Cevap: C

 

14. 2dx – 1
2x

n = 2.3 �  2x – 1
x

 = 6 dır.

 d2x – 1
x
n2

 = 62

 4x2 – 2.2x. 1
x

 + 1
x2

 = 36

 4x2 – 4 + 1
x2

 = 36

  4x2 + 1
x2

  = 40 Cevap: C

15. 
          x3 + 3xy2 = 76

x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 = 125

          y3 + 3x2y = 49+

  
x3 + 3xy2 = 76

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 = 76 – 49

–/y3 + 3x2y = 49–
  

  

                  (x + y)3 = 125                           (x – y)3 = 27

                      x + y = 5             x – y = 3

 x2 – y2 = (x – y).(x + y) = 3.5 = 15

 Cevap: E

16. A = (x – 2).(x + 2) 

 B = (x – 2).(x + 1)

 C = (x – 2).(x – 2)

 EKOK(A, B, C)
EBOB(A, B, C)

 = (x – 2)2.(x + 1).(x + 2)
(x – 2)

  = (x2 – 4).(x + 1)

 EBOB ortak çarpanı, EKOK ise ortak çarpanı ve ortak olmayanları 
alır.

 Cevap: D

d$53$1/$5$�$<,50$�–
g='(û/ú./(5

TEST

2

1. x2 + mx + 12
(x – 3)(x + 2)

 Sadele"ebilir olması için payımızın çarpanlarından biri ya x – 3 ya 
da x + 2  olmalıdır.

 x2 + mx + 12 = (x – 3).(x – 4)      m = –7

 x      –3

 x      –4

 x2 + mx + 12 = (x + 2)(x + 6)       m = 8

 x      +2

 x       +6

 –7 + 8 = 1

 Cevap: B
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2. x2 + ax + b
x2 – 5x + 6

 = x + 1
x – 3

 oldu!una göre kesrin payında sadele"en x – 2 ve sonuca gelen   
x + 1 olmalıdır.

 x2 + ax + b = (x + 1).(x – 2) = x2 – x – 2

 O halde a = –1    b = –2

 a – b = –1 – (–2)

  = –1 + 2 = 1 dir.

 Cevap: C

3. Payda yalın oldu!unda ortak paydada parçalama yapılır.

 3x
xy

 + 5xy
xy

 + 3y
xy

 = 3
y

 + 5 + 3
x

 = 5 + 9 = 14

    
                                      9
 Cevap: C

4. Bu tarz sorularda verilen ifadede köklü ifade yalnız bırakıldı!ı kö-
kün derecesi kadar kuvvet uygulanır.

 (x – 1)3 = (
3&3)3

 x3 – 3x2 + 3x – 1 = 3

 x3 – 3x2 + 3x = 4

 x3 – 3x2 + 3x + 5 = 9
 
          4

 Cevap: D

5.      
 (x – y + z)2 = x2 + y2 + z2 + 2(–xy – yz + xz)
                       
                                                        50
 144 = x2 + y2 + z2 + 2.50

 44 = x2 +  y2 + z2

 Cevap: E

6. En küçük, en büyük de!erler soruldu!unda bu tarz sorularda tam 
kare benzetmesi yapılır.

 x2 – 4x + 4 + y2 + 6y + 9 + 10
     
       (x – 2)2   +   (y + 3)2 + 10
                    
            0  0

 parantez karenin de!eri en az 0 oldu!undan ifadenin en küçük de-
!eri 10 olmalıdır.

 Cevap: B

7. a2 + c2 – 2b2 = a2 – b2 + c2 – b2 
a – b = 6

a – c = 12

b – c = 6–
 (a – b).(a + b) + (c – b)(c + b)
                    
     6                    –6

 6a + 6b  – 6c – 6b

 6a – 6c

 6(a – c) = 72
    
      12

 Cevap: E

8. x2 – (y2 – 2y + 1)

 x2 – (y – 1)2 iki kare farkı açılımından

 (x – y + 1)(x + y – 1)

 Cevap: E

9. Kesrin pay ve paydasında toplama – çıkarma i"lemi oldu!unda sa-
dele"tirme yapılamaz.

 x – 2(x – 3)
x – 3(x – 4)

 : x + 3
x + 3.(x + 4)

 

 –x + 6
–2x + 12

 : x + 3
4x + 12

 

 = –x + 6
2.(–x + 6)

 . 4(x + 3)
x +  3

 = 4
2

 = 2

 Cevap: B

10. (a – 1)(a2 + a + 1)
(a – 1)(a + 1)

 . (a + 1)(a + 1)
a2 + a + 1

 = a + 1

 Cevap: C

11. [xy(x – y)]2

x2y2(x – y)
 + [xy(x + y)]2

x2y2(x + y)

 = x2y2.(x – y)2

x2y2(x – y)
 + x2y2.(x + y)2

x2y2(x + y)

 x – y  + x + y  = 2x

 Cevap: C

12. 

x2 – 1
x  (x)

1
x

 – 1
          (x)

 : x4 + x2 + 1

x2 +
 

1
x

  
(x)

 = 

x3 – 1
x

1 – x
x

 : x4 + x2 + 1
x3 + 1

x

 (x – 1)(x2 + x + 1)
1 – x

–1

 : 
(x4 + x2 + 1).x

x3 + 1

 –(x2 + x + 1)
1

 . (x + 1)(x2 + x + 1)
x(x2 + x + 1)(x2 – x + 1)

 x4 + x + 1 = (x2 + x + 1)(x2 – x + 1) oldu!undan

                 = –(x + 1)
x

 Cevap: A



0$7(0$7ú.�dg=h0/(5

13. a2b – ab2

a – b
 oldu!una göre

 � ab.(a – b)
a – b

 = ab dir.

Cevap: A

14. x4 – xy3

x2 + xy + y2
 . (x + y)2

x4 – y4

 � x.(x3 – y3)
x2 + xy + y2

 . (x + y)2

(x2 – y2).(x2 + y2)

 � x.(x – y).(x2 + xy + y2)
x2 + xy + y2

 . (x + y)2

(x – y).(x + y).(x2 + y2)

 � x.(x + y)
x2 + y2

 dir.

Cevap: D

15. x = (0,5)3 � x = d 5
10

n3

 = d 1
2
n3

 ��x = 2–3

 y = 43 = (22)3 � y = 26 dır.

 (x + y)2 – (x – y)2 = (x + y + x – y).(x + y – x + y)

  = 2x.2y

  = 4.2–3.26 = 22.2–3.26

  = 25 = 32 bulunur.

Cevap: C

16. x�Z+  

 olmak üzere,

 2052 – 1952 = 10x2

  � (205 – 195).(205 + 195) = 10.x2

  � 10 .400 = 10 .x2

  � x2 = 400 � x2 = (20)2

  � x = 20 dir.

 Cevap: B

'(1./(0/(5
TEST

1
1. x + 5

3
 – x – 2

5
 = 7

   (5)      (3)

 5(x + 5)
15

 – 3(x – 2)
15

 = 7

 5x + 25
15

 – 3x – 6
15

 = 7

 5x + 25 – 3x + 6
15

 = 7

 2x + 31
15

 =  7

 2x + 31 = 105

 2x = 74

 x = 37

 Cevap: B

2. 

 

1 + 
12

3 +

 

6

5 –
 

4

x + 1

 = 4

4 olmalı

 

3 + 6

3 +
 

4

x + 1

 = 4

1 olmalı

 

 6 olmalı

6

5 –
 

4

x + 1

 = 1

 

 –1 olmalı

5 –
 

4

x + 1 
= 6

 4
x + 1

 = –1 � x + 1 = –4

 x = – 5

 Cevap: E

3.  4x
3x – 2

 – 2x + 4
2 – 3x

 = 4

                        (–1)

 4x
3x – 2

 – –2x – 4
3x – 2

 = 4

         4x + 2x + 4
3x – 2

 = 4

                 6x + 4
3x – 2

 =   4
1

                12x – 8 = 6x + 4

                        6x = 12

                          x = 2

 Cevap: B

4. y = 2 de!eri için x bulunamaz.

 2
1

 =  4x – 5
2x + 1

 4x + 2 = 4x – 5

         2 = – 5

 x yok oldu!u için x bulunamaz.

 Kısayol:

 x in katsayılar oranı alınarakta çözüme gidebilir.

 y = 4x – 5
2x + 1

 y = 2 olamaz.

 Cevap: B
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5. 

1
100

 . x + 2
10

                  (10)

3
100

 + 5
100

 . x
 = 

x
100

 + 20
100

3
100

 + 5x
100

 = 

x + 20
100

5x + 3
100

 = x + 20
5x + 3

 = 1
4

   

 4x + 80 = 5x + 3

       77 = x

 Cevap: C

6. Paydaları aynı olan ifadeler bir araya getirilir.

 x
x – 3

 – 6 – x
x – 3

 = 3
x + 1

      x – 6 + x
x – 3

 = 3
x + 1

       2(x – 3)
(x – 3)

 = 3
x + 1

                2
1

 = 3
x + 1

           2x + 2 = 3

                 2x = 1

                   x = 1
2

 Cevap: A

7. x – 3
(x – 3)(x + 2)

 =  1
(x + 2)

 ( x – 3 )( x + 2 ) = ( x – 3 )( x + 2 )

                    0  = 0

 bilinmeyen yok edilip e"itlik sa!lanırsa Ç.K = R dir.

 Normalde sadele"en ifadeleri sıfır yapan de!erler çözüm kümesine 
dahil edilir ama kesirlerin paydalarını sıfır yaptı!ı için çözüm küme-
sinden çıkarılır.

 Ç.K = R – {–2, 3}

 Cevap: D

8. Çözüm kümesi bir elemanlı demek x ve y yok etme metodu ile bulu-
nabilir demektir. #lk iki denklemden x ve y yi buluruz. Son denklemi 
sa!lamak zorunda oldu!u için x ve y yi yerine yazarak a yı bulabili-
riz.

 

 

4x – 2y = 14

5x = 15
  x = 3

x + 2y = 1+

2./ 2x – y = 7

x + 2y = 1

 2x – y = 7  ax + 4y = 8

   6 – y = 7    3a – 4 = 8

         y = –1          3a = 12

              a = 4

 Cevap: B

9. x in her de!eri için sa!lıyorsa Ç.K = R dir. O halde bilinmeyenin yok 
edilip e"itli!in sa!laması gerekir.

 ax + b – 2 + 4x = bx + 4

 ax + 4x + b – 2 = bx + 4

 (a + 4)x + b – 2 = bx + 4

 Bilinmeyenin yok edilmesi için;

 a + 4 = b

 e"itli!in sa!lanması için;

 b – 2 = 4 olmalı

 b = 6 dır.

 a + 4 = 6   �   a = 2

 a.b = 12 Cevap: C

10. Sa!layan x de!eri yok demek Ç.K = � demektir. 

 O halde bilinmeyenin yok edilip e"itlli!in sa!lamaması gerekir.

 ax – 3a + 5x = b

 (a + 5)x – 3a = b

 a + 5 = 0         –3a z b

       a = –5         15 z b

 Cevap: D

11. a1x + b1y +c1 = 0

 a2y + b2y + c2 = 0

 denklemleri verilsin. Denlem sisteminin çözüm kümesi sonsuz ele-
manlı ise;

 
a1

a2

 = 
b1

b2

 = 
c1

c2

 e"itli!ini sa!lamalıdır.

 O halde a + 1
3

 = –4
b – 2

 = –8
4

 = –2

 a + 1
3

 = –2    –4
b – 2

 = –2

 a + 1 =  –6  –2b + 4 = – 4

 a = –7  –2b = – 8  b = 4

                                                    a + b = – 3

 Cevap: E

12. 

 

2x – y + 14z = 9

11x + 11y + 11z = 33

9x + 12y – 3z = 24+

2x – y + 14z = 9

3/ 3x + 4y – z = 8

11(x + y + z)
11

 = 33
11

          x + y + z = 3
 Cevap: A
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13. 2x
5

 – x – 2
3

 = 3
5

 

 denkleminde kesirlerin paydalarını 15 te e"itleyelim.

 Buna göre,

 

2x
5

 – x – 2
3

 = 3
5

 

 (3)        (5)         (3)

 6x – 5.(x – 2) = 9

  6x – 5x + 10 = 9

                    x = –1 bulunur.

 Cevap: B

14. Verilen denklemin kökü 3 oldu!undan, x = 3 için denklem do!rula-
nır.

 x + 3
x + a

 + x + 3
x – 1

 = 1
x

 + 4

 3 + 2
3 + a

 + 3 + 3
3 – 1

 = 1
3

 + 4

         5
3 + a

 + 3 = 1
3

 + 4

               5
3 + a

 = 1
3

 + 1

               5
3 + a

 = 4
3

                     15 = 12 + 4a

                      3 = 4a

                      a = 3
4

 bulunur.

 Cevap: C

15.

 

3x + 4y + 5z = 24

8x + 8y + 8z = 56
8.(x + y + z) = 56
      x + y + z = 7 dir.

5x + 4y + 3z = 32+

 Cevap: C

16. a + b + c = 2

a + b + c + a + 2b + 3c – 2a + 3b – c = 2 + 5 – 11
                                              6b + 3c = –4
                                           3.(2b + c) = –4

                                                2b + c = – 4
3

 tür.

a + 2b + 3c = 5

–1/ 2a – 3b + c = 11
+

 Cevap: B

%$6ú7�(ûú76ú=/ú./(5
TEST

1
1.        7 – 4x

10
 < 2

  10 . 7 – 4x
10

 < 2.10

          7 – 4x < 20

              –4x < 13

                 x  > – 13
4

 oldu!undan x'in en küçük tam sayı de!eri, –3 tür.

 Cevap: D

2. – 6
5

 < x < 9
4

 � –1 1
5

 < x < 2 1
4

 ve x�Z

 x�{–1,0,1,2} dir.

 –1 + 0 + 1 + 2 = 2 bulunur.

 Cevap: A

3. 2x + 3y – 6 = 0

               3y = 6 – 2x

                 y = 6 – 2x
3

....(1)

 

 –4 < x < 6

 8 > –2x > –12

 14 > 6 – 2x > –6

 14
3

 > 6 – 2x
3

 > –2

 (1) e"itsizlikte yerine yazılırsa;

 14
3

 > y > –2 � –2 < y < 14
3

 tür.

 Cevap: E

4.     4 – x < 7 – 2x ' x + 4 ise

     4 – x < 7 – 2x   ve 7 – 2x ' x + 4 olmalıdır.

     4 – x < 7 – 2x  7 – 2x ' x + 4

 –x + 2x < 7 – 4          3 ' 3x

           x < 3 ... (1)          1 ' x ... (2)

 (1) ve (2) nin birlikte sa!landı!ı aralık 1 ' x < 3 tür.

 Cevap: C



0$7(0$7ú.�dg=h0/(5

5. x in sınırları ile y nin sınırları çarpıldı!ında;

 3 . (–2) = –6

 3 . 6 = 18

 5 . (–2) = –10

 5 . 6 = 30 bulunur.

 Bulunan bu de!erlerden en küçü!ü x.y çarpımının alt sınırını, en 
büyü!ü ise x.y çarpımının üst sınırını olu"turur.

 Buna göre,

 –10 ' x.y < 30 oldu!undan x.y çarpımının –10, –9, –8 ... , 29 olmak 
üzere 40 farklı tam sayı de!eri vardır.

 Cevap: E

6. y
x + z

 > 0 ve y
y + z

 > 0 oldu!undan e"itsizlikler ters 

 çevrilirse;

 y
x + z

 > y
y + z

 � x + z
y

 < y + z
y

 olur.

 x + z
y

 < y + z
y

 � x + z > y + z ... (y < 0)

                x > y dir.

 Cevap: C

7. a > 0 ve a.b > 0 oldu!undan b > 0 dır. Do!ru cevap A, B, C olamaz. 
b2 > b olaca!ından b bile"ik kesir olmalıdır. Bu da b nin 1 den büyük 
olmasını gerektir.

 Cevap: E

8. I. yol, II. yoldan kısa oldu!u için 

 380 – 4 x < x + 20

 380 – 20 < x + 4 x

    360 < 5x

      72 < x tir.

 Ayrıca yolun uzunlu!u negatif olamayaca!ından

 380 – 4 x > 0

           380 > 4 x

             95 > x olur.

 Buradan; 72 < x < 95 olarak bulunur.

 Cevap: B

9. a, b � Z

 –2 < a < 6

 3 < b ' 9

 3a – 2b ifadesinin alabilece!i en büyük de!er için

 a = 5  ve  b = 4 alınır.

 Buna göre a ve b de!erleri yerlerine yazılır ise,

 3a  – 2b = 3.5 – 2.4

  = 15 – 8

  = 7 dir.

 Cevap: D

10. –5 ' a ' 3

 –3 ' b < 7

 a – 2b ifadesinin alabilece!i en büyük de!er için e"itsizlikler 
kullanılır.

 –5 ' a ' 3

 –3 ' b < 7 dir.

 –5 ' a ' 3 ve

 –2/–3 ' b ' 7 � 6 % –2b > –14

 Buna göre, e"itsizlikler toplanır ise,

 

–5 ' a ' 3

–19 < a – 2b ' 9 olur.

–14 < –2b ' 6+

 a – 2b ifadesinin alabilece!i en büyük de!er 9’dur.

 Cevap: D

11. x, y, z � Z+, x z y z z

 x < 2y

 y < 5z

 Buna göre, en az y = 2 için   x <2.2

     x < 4 tür.

 en az  z = 1 için    y < 5.1

     y < 5 tir.

 O halde, x de!eri en az x = 3 olur.

 x, y, z'nin toplamı en az ise  x + y + z = 3 + 2 + 1

  = 6 dır.

 Cevap: A

12. x.y < 0

 x2 < x

 Buna göre x2 < x � 0 < x < 1 dir.

 x.y < 0 e"itsizli!inde x pozitif bir terim oldu!undan 

 y < 0 olacaktır.

 O halde, x ve y zıt i"aretlidir.

 x
y

 < 0 olaca!ından dolayı daima do!rudur.

Cevap: A
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13. Aralıkta verilen bir reel sayının karesinin aralı!ını bulmak için, 
sayının ve sınırların karesi alınır.

 –3 < x < 4 ise; 0 ' x2 < 16 dır.

 (–3 ile 4 aralı!ında x, 0 de!erini alabilir. x in 0 de!eri için x2 de 0 ola-
caktır. Bir sayının karesi en az 0 olaca!ından bu e"itsizlikte küçük 
sınır 0 dır ve 0 a e"it olarak gösterilir.)

 2 < y < 6 ise; 4 < y2 < 36 dır.

 

 

0 '  x2 < 16

4 < x2 + y2 < 52

4 < y2 < 36+

 O halde x2 + y2 toplamının alabilece!i en küçük tam sayı de!eri 5, 
en büyük tam sayı de!eri 51 dir ve bu de!erlerin toplamı 

 5 + 51 = 56 dır.

 Cevap: D

14. x, y � R  ve x
x y2 + = 1 'dir.

 Buna göre, 

 x
x y2 +  = 1

� 2x + y = x

� x + y = 0

� x = –y'dir.

 O halde x ve y kesinlikle zıt i"aretlidir.

 x . y < 0 dır.

 Cevap: C

15. z � R  ve –1 < z < 1 dir.

 Buna göre,
z
1
2

 ifadesi z'nin alabilece!i bütün de!erler 

 için her zaman 1'den büyük olacaktır. 

 Örne!in; z = 2
1  için 

 

' .

ç

' .

z
dir

z i in

dir

1

2
1
1

4
1
1 4 1

3
1

1
1
1

1
1 1

2
3 9

9

–

–

>

>

2 2

2 2

&

&

= = =

=

= = =

d

d

n

nz2

 Cevap: B

16. y.z2 < 0 � y < 0 dır.

 x – y < 0 � x < y dir.

 y < 0 ise x < 0 olur.

 x
y

 < z � 0 < z dir.

 Buna göre,

 x + y
z

 < 0 olur.

Cevap: D

087/$.�'(ø(5
TEST

1
1. |3x – 9 | + |6 – 2x| = 20

 |3.(x – 3)| + |2.(3 – x)| = 20

 3|x – 3| + 2|3 – x| = 20

 5|x – 3| = 20

    |x – 3| = 4

             
 x – 3 = 4         x – 3 = –4

       x = 7 x = –1 bulunur.

 Ç.K = {–1, 7} dir.

 Cevap: B

2.  |x + 4|.|x – 4| çarpımı negatif olamayaca!ından e"itli!in sa! tarafın-
daki x + 4 ifadesi de negatif 

 olamaz. Bu durumda x + 4 % 0 olaca!ından

  |x + 4| = x + 4 tür.

 |x + 4|.|x – 4| = x + 4 � (x + 4) . |x – 4| = (x + 4)

 (x + 4).(|x – 4| –1) = 0

 x + 4 = 0 veya  |x – 4| –1 = 0 dır.

 x + 4 = 0 � x = –4 � Ç1 = {–4}

 |x – 4| –1 = 0 � |x – 4| = 1

 |x – 4| –1 = 1 �  x – 4 = 1 veya x – 4 = –1 dir.

                                  x = 5        x = 3

 Ç2 = {5,3}

 Buna göre;

 x in alabilece!i de!erler toplamı

 –4 + 5 + 3= 4 tür.

 Cevap: E

3.

 

Uyarı:

|x + a| + |x – b| = k

e"itli!inde a + b > k ise ;

e"itli!in çözüm kümesi bo"kümedir.

Ç.K = Ø bulunur.

 |x + 6| + |x – 1| = 4 denkleminde;

 a = 6 , b = 1 ve k = 4 tür.

 Buna göre ; 6 + 1 > 4 � 7 > 4 oldu!undan çözüm kümesi Ø dir.

 Cevap: E
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4. |a| = |b| olması durumunda;

 a = b veya a = –b e"itlikleri yazılabilir.

  Bu durumda ;

 |x – 5| = |2x + 4|
 
                
 x – 5 = 2 x + 4 x – 5 = –2x – 4

 –5 – 4 = 2x – x x + 2x = –4 + 5

 –9 = x   3x = 1

    
x = 1

3
 Buradan; e"itli!i sa!layan x de!erleri çarpımı 

 (–9) . 
1
3

 = –3 tür.

 Cevap: B

5.

 

Uyarı:

     a < |x| < b ise
         
             
a < x < b      a < –x < b dir.

 Buradan ;

            3 < |x – 2| < 6

                   
 3 < x – 2 < 6 3 < – (x – 2) < 6

 5 < x < 8  –3 > x – 2 > –6

   –1 > x > –4

 x ; 6, 7, –2 ve –3 olmak üzere 4 farklı tam sayı de!eri vardır.

 Cevap: A

6.  8
|1 – x|

 > 4
3

 e"itsizli!inin iki yanı da  pozitif oldu!undan iki taraftaki

 kesirlerin çarpmaya göre tersi alınırsa e"itsizli!in yönü de!i"tirilir.

 Buna göre,

 8.|1 – x|
8

 < 3
4

.8 � |1 – x| < 6

  � –6 < 1 –x < 6

  � –7 < –x < 5

  � –5 < x < 7

 aralı!ındaki tam sayılar, 

 {–4, –3, –2 ... , 6} olup 11 tanedir. Ancak x ( 1 

 oldu!undan (Paydayı, sıfır yapıyor) x in tam sayı de!erleri 10 tane-
dir.

 Cevap: D

7. |x| > x � x < 0,

 |y| = –y � y ' 0 oldu!undan x.y % 0 olur.

 Dolayısıyla x
y

 < –1 olamaz.

 Cevap: E

8. a = |&5 – 3| = 3 – &5 tir.

 b = |a – 5| ifadesinde a'nın e"iti yerine yazılır ise

 b = |3 – &5 – 5| = |–2 – &5| = 2 + &5 tir.

 c = |b – 2| ifadesinde b'nin e"iti yerine yazılır ise

 c = |2 + &5 – 2| = |&5| = &5 tir.

 Cevap: A

9. x < y oldu!una göre

 Buna göre, x + y + |x – y|

  � x + y – (x – y)

  � x + y – x + y = 2y

 Cevap: B

10. a�R ve –1 < a < 2 oldu!una göre,

 |a + 1| + |a – 2|

 = a + 1 – (a – 2)

 = a + 1 – a + 2 = 3'tür

 Cevap: A

11. 0 < a < b < 1 oldu!una göre

 |b – a| + a – b
b – a

 

 � b – a + a – b
b – a

 = 0
b – a

 = 0'dır.

 Cevap: C

12. –2 < a < –1 olmak üzere

 |2a + 1| + |a + 2|

 2a + 1< 0 ve a + 2 > 0 oldu!una göre,

  = –(2a + 1) + (a + 2)

  = –2a – 1 + a + 2

  = 1 –a dır.

Cevap: B

13. |3 – a| ' 5 

 � –5 ' 3 – a ' 5

 � –8 ' –a ' 2

 � –2 ' a ' 8 dir.

 Buna göre, a'nın alabilece!i tam sayı de!erler;

 {–2, –1,...,8}

 11 tanedir. 

Cevap: B
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14. a�R oldu!una göre,

 |a – 3| + |a – 11| = x

 x ifadesinin en küçük de!erini bulmak için mutlak de!erlerden biri 
sıfırlanarak bulunur.

 Buna göre a = 11 için

 |a – 3| + |a – 11|

 � |11 – 3| + |11 – 11| = x

 � |8| + |0| = x

 � 8 + 0 = x

 � x = 8 dir.

 Cevap: D

15. x � R  oldu!una göre, 

 |x – 1| < | ( ) |x
2
2– –  

 �  2.|x – 1| < |x + 2|

 ��|2x – 2| < |x + 2|'dır. 

Cevap: C

16. x�R oldu!una göre,

 |x – (–2)| = 2.|x – 1|

 |x + 2| = 2.|x – 1| oldu!una göre,

 2 + x = 2.(x – 1)      ve   x + 2 = –2x + 2

 x + 2 = 2x – 2  x + 2x = 2 – 2

        x = 4 tür.          x = 0 dır.

 Buna göre, x'in alabilce!i de!erler toplamı

 � 4 + 0 = 4 tür.

 Cevap: C

h6/h�6$<,/$5
TEST

1

1. 
9 + 1 – 4

1
3  

–
 

1
9

    (3)

 = 
10 – 4

2
9

 = 
6
1  

.
 

9
2

3

 = 27

 

 Cevap: E

2. Bu tarz sorularda sorulan ifadeyi verilen üslü ifadeye benzetiyoruz 
sonra yerine yazıyoruz.

 8x = (2x)3 ve  4x = (2x)2 olmak üzere,

 8x + 4x.4 = (2x)3 + (2x)2.4
                        p���������p�
                        3        3

  = 33 + 32.4

  = 27 + 36

  = 63

  Cevap: E

3. (23)0,4 . 20,8 + (32)0,25 . (33)0,5

 21,2 . 20,8 + 30,5 . 31,5

 22 + 32 = 13

 Cevap: D

4. 2–3 + 2
(–3)2 – 2

 = 

1
8  

+ 2

7
 = 

17
8  
7

 = 
17

8
 . 

1
7

 = 
17
56

 Cevap: D

5. Kuvvette kesir varsa tabanı sade hale getirip kesrin paydasından 
kurtuluyoruz.

 d 27
1000

n
–2
3  . d 81

10000
n

3
4

 fd 3
10

n
3

p
–2
3  .fd 3

10
n

4

p
3
4

 d 3

10
n

–2

. d 3

10
n

3

 = d 3
10

n
1 

= 
3
10

  Cevap: A

6. Bu tarz sorularda önce i"aret belirlenir sonra i"lem uygulanır. Ne-
gatif sayının de!eri parantez dı"ı tek kuvvet ise negatif, çift kuvvet 
ise pozitiftir.

 (–a–2) . (a3) . (a–6)

 –a–2+3–6 = –a–5

 Cevap: C

7. Üslü sayılarda toplama–çıkarma i"lemi oldu!unda tabanları e"it-
leyip ortak parantez uygulanır.

 
2–21 + (23)–11 + (24)–12

(23)–5 + 2–27 + (22)–21
 = 

2–21 + 2–33 + 2–48

2–15 + 2–27 + 2–42

 2–48.(227 + 215 + 1)
2–42 (227 + 215 + 1)

 = 2–48+42 = 2–6

 = 
1

64
  Cevap: E

8. Bu tarz sorularda önce virgül kaydırarak ondalıktan kurtulmak 
gerekir. Virgülü sa!a kaydırmak için 10 ile çarpmak virgülü sola 
kaydırmak için 10 ile bölmek gerekir.

 12.10–14 + 48.10–14

2.10–14 + 28.10–14
 = 60.10–14

30.10–14
 = 2

 Cevap: B
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9. 3x–y = a olsun.

 3y–x = 
1
a

 olmak üzere,

 
5

1 – a
 + 

5

1 –
 

1
a

 = 
5

1 – a
 + 

5

a – 1
a

 = 
5

1 – a
 + 

5a
a – 1

     (–1)

 
–5

a – 1
 + 

5a
a – 1

 = 5(a – 1)
a – 1

 = 5

             

 Kısayol

 5
1 – 3x–y

 + 5
1 – 3y–x

 = 5

 Bu tarz sorularda pay ve paydadaki belirtilen sayıların oranı ceva-
bı verecektir.

 Cevap: A

10. Bu tarz sorulardan üst parçalamaya gidilir.

 
3x + 3x.31

4.3x.3–1
 + 

5x – 5x.5–1

5x.5–2

 
3x(1 + 3)

3x.4.
1
3

 + 

5xd1 – 1
5

n

5x.
1
25

 
4
4

3

 + 

4
5

1
25

 = 
4
1  

.
 

3
4

 + 
4
5  

.
 

25
1

5

 = 3 + 20

  = 23

 Kısayol:

 x yerine 0 yazılarakta çözüme gidilebilir.

 Cevap: D

11. Kaç basamaklıdır veya sondan kaç basama!ı 0 dır sorularının 
çözümü için 10n benzetmesi yapılır. 10 un kuvveti kadar 0 vardır 
yorumu yapılır.

 (24)9.(52)18.10!  510
2 tane

 236.536.10!

 1036.10! � 38 tane 0 vardır.
          
        36

tane
2

tane
 Cevap: C

12. Türünden cinsinden sorularında sorulanı verilene benzetmek bu-
nun içinde benzer terimleri çekmek ve yerine yazmak yeterlidir.

 x = 3a – 1 3a = x + 1

 y = 3–a + 2 = 
1

3a
 + 2 = 

1
x + 1

 + 2

  = 1 + 2x + 2
x + 1

  = 2x + 3
x + 1

 Cevap: A

13. 3a2–b2 = 3(a–b).(a+b) = (3a–b)a+b = 2a+b

                              
                                         2

 2a+b = 5 oldu!una göre,

 4a+b = 52 = 25 tir. 

 Cevap: D

14. a = 3x.31 � 
a

3
 = 3x dir.

 b = 5x.5–1 � 5b  = 5x dir.

 75x = (3.5.5)x = 3x . 5x . 5x = 
25ab2

3                       

                         
a
3

  5b  5b

  Cevap: B

15. Üslü denklem sorularında iki tarafın kuvvetine ortak i"lem uygula-
nabildi!ini unutmamak gerekir.

 2x = 3y her iki tarafın kuvvetini y ile bölersek

 2
x

y  = 3
y

y  = 31 = 3 � 2
x

y  = 3 tür.

 2x = 3y her iki tarafın kuvvetini x ile bölersek

 2
x

x  = 3
y

x  = 21 = 2 � 3
y

x  = 2 dir.

 O halde,

 4
x

y  = (2
x

y )2 = 32 = 9 dur.

 27
y

x  = (3
y

x )3 = 23 = 8 dir.

 Buna göre,

 4
x

y   – 27
y

x   = 9 – 8 = 1 bulunur.

 Cevap: A

16. 2.3x.3–1 + 3x.31 + 3x.32 = 38

 3xd 2
3

 + 3 + 9n = 38

 3x.38
3

 = 38

 3x = 31

 x = 1 Cevap: A
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h6/h�6$<,/$5
TEST

2
1. Üslü denklemde tabanlar aralarında asal oldu!u sürece e"itli!in 

sa!laması için kuvvetlerin yalnız 0 olması gerekir.

 2x – y + 1 = 0 x + y + 5 = 0

       2x – y = – 1       x + y = –5

               –2 + y = – 5

      �                     y = –3

               

2x – y = – 1

3x = –6

  x = –2

x + y = – 5+

 

 Buna göre,

 x.y = – 6 dır.

 Cevap: D

2. 3x = 5 Her iki tarafı 3 ile çarpalım,

 3x.3 = 15  

 3x+1 = 15 tir. 

 Buna göre,

 15
x

x+1  = (3 x+1 )
x

x+1  = 3x = 5 bulunur.

 Cevap: A

3. Bir üslü ifadenin de!erinin1 olabilmesi için 3 durum vardır.

 1) Taban 0 dan farklı olmak üzere kuvvet 0 olmalı

 2) Taban 1 olmalı

 3) Taban –1 kuvvet çift olmalı

 

 

x2 – 4 = 0

      x2 = 4

         x = –2

       x = 2   

x – 2 = 1

      x = 3

x – 2 = – 1

   x = 1

   12 – 4 = –3

kuvvet tek

 Buna göre, x'in de!erleri {–2,3} olup 2 tanedir.

 Cevap: B

4. Bu tarz sorularda tam kuvveti olmadı!ı için aralıkla sıralama yapılır.

 25 < 60 < 26      � 5 < x < 6

 34 < 100 < 35      � 4 < y < 5

 43 < 80 < 44      � 3 < z < 4

   z < y < x Cevap: A

5. Sıralama sorularında hepsinde ortak olan ifadeler dikkate alınmaz. 
20, 40 ve 60 ın ortak çarpanı 20 oldu!u için yoksayabiliriz.

 a = 260 o 23 = 8 

 b = 340 o 32 = 9

 c = 720 o 71 = 7

 b > a > c

 Cevap: C

6. Bu tarz sorularda bir terslik dikkat çeker önce en sade hale getir-
mek sonra aynı tabana ait üslü ifadelerin kuvvet oranlarının birbiri-
ne e"it olması gerekir.

 32x = 26

 24y = 33

 2x
3

 =  6
4y

  �  8xy = 18  �  x.y = 9
4

 Cevap: A

7. Üslü denklemde üstler aynı ise tabanlarda aynıdır. Kuvvet çift oldu-
!u durumda tabanlar birbirinin terside olabilir.

 

 

2x – 1 = x +7

        x = 8

2x – 1 = –x – 7

      3x = –6

        x = –2

 8 + (–2) = 6 

 Cevap: D

8. Üslü denklemde üste ula"mak için tabanların e"it olması gerekir.

 d 5
10

nx+1

= (23)x–3 

  d 1
2
nx+1

= 23x–9         

     2–x–1 = 23x – 9       �        –x – 1 = 3x – 9      

           –4x = –8
                  x = 2 bulunur.

 Cevap: E
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9. Üslü e"itsizliklerde üstü yorumlamak için tabanların e"it olması ge-
rekir.

 d 2
3
n3x–1

< d 9
4

 nx+2

 d 2
3
n3x–1

<  d 3
2
n2x+4

 d 2
3
n3x–1

<   d 2
3
n–2x–4

 tabanlar basit kesir oldu!u zaman kuvvetlerdeki sıralamada e"itsiz-
lik yön de!i"tirir.

 3x – 1 > –2x – 4

 5x > –3

 x > – 3
5

 en küçük de!er x = 0 dır.

 Cevap: A

10. 32 + (–2)3

(–1)4 + 22

 � 9 – 23

1 + 4
 = 9 – 8

1 + 4
 = 1

5
 tir.

 Cevap: A

11. 3–1 + 2.3–1

2 + (–2)2

 � 

1
3  

+ 2·
1
3  

2 + 22
 = 

1
3  

+ 
2
3  

2 + 4
 = 

3
3  
6

 = 1
6

 dır.

 Cevap: B

12. 5 – 5 . (1 – 2.10–2)

�   5  – 5 + 101 . 10–2

�   101–2 = 10–1

�     

10
1

�   0,1'dir.
 

 Cevap: A

13. 3
0,2

 – (0,25)–2

 � 3
2
10

 – d 1
4
n–2

 � 3
1
5

 – d 1
4
n–2

 � 3.5 – (4)2

 � 15 – 16 = –1

 Cevap: D

14. 2a = x

 2a–1 = 2a.2–1 e"itli!inde,

 2a nın e"iti yerine yazılır ise

 = x . 1
2

 = x
2

 dir.

 Cevap: A

15. 3m = a  ve   7m = b    olmak üzere,

 Buna göre,

 (147)m = (31.72)m = 3m.72m = 3m.(7m)2 dir.

 3m ve 7m'in e"itleri yerlerine yazılır.

 � a.b2 dir.

 Cevap: D

16. 16
21–x

 + 2x = 36

  � 16.2x–1 + 2x = 36

  � 16.2x.2–1 + 2x = 36

  � 2x.(16.2–1 + 1) = 36

  � 2x.d16 . 1
2

 + 1n = 36

  � 2x. 9  = 36

  � 2x = 4

  � 2x = 22

  � x = 2 dir.

 Cevap: B
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.g./h�6$<,/$5
TEST

1
1. Kök kendi derecesine kuvvet olarak sahipse çift dereceli olan te-

rim mutlak, tek dereceli terim oldu!u gibi çıkar.

 
4
&81  – 

5
&–32  + &(–5)2

 
4
&34 – 

5
&(–2)5  + 

2
&(–5)2

 3 – (–2) + |–5|

 3 + 2 + 5 = 10

 Cevap: C

2. Kök içinde toplama – çıkarma i"lemi oldu!unda kökten çıkarma-
dan önce i"lem yapılır.

 1 –
 9
25

 +  1 +
 144

25

 = 25 – 9
25

 + 25 + 144
25

 = 16
25

 + 169
25

 = 
4
5

 + 
13
5

 = 
17
5

 dir.

 Cevap: B

3. I. &9 + 16 = &25 = 5  önce i"lem yapılır.(YANLI))

 II. &(–3)2 = |–3| = 3  çift dereceli terimler mutlak çıkar. (YANLI))

 III. 
3
&(–5)3  = –5 tek dereceli terimler oldu!u gibi çıkar. (YANLI))

 IV. &(2 – &5)2  = |2 – &5| =  &5 – 2  mutlak de!erin içi negatif 

oldu!u için, içinin tersi çıkar. (DO*RU)

 V. &a2 + b2 toplama, çıkarma i"lemin yapılmadan çıkı" olmaz. 

(YANLI))

 Cevap: A

4. 

1
100

 + 169
100

 – 25
100

81
100

 = 

1
10

 + 
13

10
 – 

5
10

9
10

 = 9
10

. 10
9

 = 1

 Cevap: B

5. &(&3 – 2 )2
2

 + &(2 – &5)4
4

 – &(&5 – &3 )3
3

 = |&3 – 2| + |2 – &5| – (&5 – &3)
        
         –              –

 = –&3 + 2 – 2 + &5 – &5 + &3

 = 0 bulunur.

 Cevap: A

6.  3&16.2 + 2&9.3 + &36.3 – &36.2 = a&2 + b&3

          4       3      6        6

 12&2 + 6&3 + 6&3 – 6&2 = a&2 + b&3
       

  6&2 + 12&3 = a&2 + b&3

 oldu!una göre, a = 6 ve b = 12 dir.

 Buna göre,

 a.b = 72

 Cevap: E

7.  &3 + &3 +...+ &3 = 9&3

   9 tane

 &3.&3.&3 = (&3)3

 3 tane

 9&3
(&3)3

 = 9&3
3&3

 = 3 olur.

 Cevap: C

8.  ''Kaç katıdır?'' sorusunun cevabını sırasıyla bölerek bulabiliriz.

 
&2&2
3

&2
 = 

&&22.2
3

&2
 = &23

&2

6
2

 = &2
&2

 = 1 bulunur.

 Cevap: C

9.  

&27 – 1
&3

&12 + 2
&3

 = 

&81 – 1
&3

&36 + 2
&3

 = 8
&3

 : 8
&3

 = 1 bulunur.

 Cevap: C
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10. Kökün tanımlı olabilmesi için çift dereceli köklerin içinin do!al sayı 
olması gerekmektedir.

 

x – 2 % 0
x % 2

4 – 2x % 0 olmalı
4 % 2x
2 % x

 Bu durumda x = 2 olmalı

 
4
&0  + 

3
&27  + &0 = 

3
&27  = 

3
&33  = 3

 Cevap: D

11. Kökün tanımlı olabilmesi için çift dereceli köklerin içinin do!al sayı 
olması gerekmektedir. Kesir varsa paydası 0 olmamalıdır.

 

x – 2 % 0
x % 2

10 – x % 0
10 % x

x – 5 z 0
x z 5

 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 de!erleri olabilir.

 2 + 3 + 4 + 6 + 7 +  8 + 9 + 10 = 49

 Cevap: B

12. Çift dereceli köklerin içi mutlak tek dereceli köklerin ki oldu!u gibi 
çıkar.

 
4
&a4  + &(a – b)2 + 

3
&(–b)3

 |a| + |a – b| + (–b)

 Mutla!ın içi negatif ise ters pozitif ise düz çıkar.

 O halde;

  –a – a + b – b  = –2a

 Cevap: A

13. #ç içe köklerde en içteki kökten çıkı" yapılarak adım adım i"lem 
uygulanır.

 
=

 & 83 – 2
81

&37 – &22 + 
5 4

  
��

5
&32 = 

5
&25  = 2

��
4
&81  = 

3
&34  = 3

��&25  = &52 = 5 
= & 22 + 3

25

&37 –
5

 

 = 
5
&37 – 5

 = 
5
&32  = 

5
&32  = 2 bulunur.

 Cevap: C

14. Türünden ve cinsinden sorularında sorulan ifade verilen ifade ya 
da ifadelere benzetilir ve yerine yazılır.

 &7,2 = 72
10

 = 36
5

 = &36
&5

 = &4.9
&5

 = &4 . &9
&5

 = (&2)2 . (&3)2

&5

= 
x2y2

z
 Cevap: E

15. Kökün de!erinin tam sayı olabilmesi için derecesini içinde kuvvet 
olarak bulundurması gerekir.

 75 = 3.52

 3. kuvvete tamamlamadan çıkamayaca!ı için en az A = 32.5 olma-
lıdır.

 A = 45 en küçük do!al sayı de!eridir.

 Cevap: B

16. Büyük sayıların çarpımında küçük olana yardımcı bilinmeyen ve-
rilir.

 2013 = x olsun

 2021 = x+8 olsun

 &x.(x + 8) + 16 = &x2 + 8x + 16 = &(x + 4)2

     = x + 4 

     = 2013 + 4 = 2017

 Cevap: B

.g./h�6$<,/$5
TEST

2
1. &2 – 1

&2 + 1
 + &2 + 1

&2 – 1
  (&2 – 1)      (&2 + 1)

 paydada kök oldu!unda önce paydalarında e"lenikleri ile geni"leti-
lir.

 (&2 – 1)2

&22 – 12
 + (&2 + 1)2

&22 – 12
 = 2 – 2&2 + 1

1
 + 2 + 2&2 + 1

1

 = 3 – 2&2 + 3 + 2&2 = 6 bulunur.

 Cevap: E
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2. &5 +&24 – &5 –&24 = &5 +2&6 – &5 –2&6
                                             
                                          2     3        2    3

 karekökün içinde tam sayı ile köklü ifade i"em halinde ise kökün 
önü 2 oldu!u sürece kökün içinin çarpanları toplamı, tam sayıyı 
veriyorsa o çarpanlar karekök içinde aynı i"lemde ayrılabilir.

 = &3 + &2 – (&3 – &2)

 = &3 + &2 – &3 + &2

 = 2&2 bulunur.

 Cevap: C

3. 1
&2x

 + 1
&8x

 = 6    �  1
&2x

 + 1
2&2x

 = 6

                                              (2)

  � 3
2&2x

 = 6                

  � 3 = 12&2x         

  � &2x = 1
4

  � (&2x)2 = d 1
4 n2

        

  � 2x = 1
16

               

  � x = 1
32

 bulunur.

 Cevap: E

4. Soruda e"lenik ifadeler verilmi" ise çarpmamız gerekir o halde 
önce;

 &a + 15 + &a = x diyelim.

 (&a + 15 – &a).(&a + 15 + &a) = 3x 

 e"lenik çarpımdan

 (&a + 15)2 – (&a)2 = 3x

 a +15 – a = 3x

            15 = 3x

              x = 5 tir.

 Cevap: C

5. E"lenik ifadeleri çarpabilmemiz için önce

  &5 – 2
3 + &7

 = x diyelim kar"ılıklı gelebilmeleri için birini ters çevirelim.

 x. 1
A

 = &5 – 2
3 + &7

 . &5 + 2
3 – &7

 x
A

 = (&5)2 – (2)2

32 – (&7)2

 x
A

 = 1
2

       x = A
2

  Cevap: D

6. Köklü sayıları sırayabilmemiz için dereceleri aynı olmalı ve önünde 
sayı olmaması gerekir.

 Dereceleri aynı yapmak için kök dereceleri geni"letilebilir.

 a = 
2&21 = 

3.2  &23.1 = 
6&8

 b = 
3&31 = 

2.3  &31.2 = 
6&32 = 

6&9

 c = 
6&10 dir. Buna göre,

 a < b < c olur.

 Cevap: A

7. a = &3 – 2 ise

 a.(a + 2).(a + 4) 

 = (&3 – 2).(&3 – 2 + 2).(&3 – 2 + 4)

 = (&3 – 2).&3 . (&3 + 2)                 

 = ((&3)2 – 22). &3

 = (3 – 4).&3 = –&3 bulunur.

 Cevap: A

8. 4
1 + &2

 + 4
&2 + &3

 +.....+ 4
&24 + &25

 (1 – &2)     (&2 – &3)        (&24 – &25)

 
4(1 – &2)

1
 + 

4(&2 – &3)
1

 +...+ 
4(&24 – &25)

1
 

 
4(1– &2 + &2 – &3 +.....+ &24 – &25)

1
 

 4(1 – &25) = 4(1 – 5) = –16 dır.

 Cevap: C

9.               x – 5&x = 5 + 1

                   x – 1 = 5&x + 5

 (&x – 1) (&x  + 1) = 5(&x  + 1)

                 &x – 1 = 5

                    (&x)2 = (6)2

                         x = 36

 Cevap: D

10. 2&5 + 2&3
&15 – &5 + 3 – &3 

 = 
2(&5 + &3)

&5(&3 – 1) + &3(&3 – 1)

  = 
2(&5 + &3)

(&3 – 1) . (&5 + &3)

  = 2
&3 – 1 

 = 2(&3 + 1)
(&3)2 – 12

     (&3 + 1)

  = 2(&3 + 1)
2

 = &3 + 1 bulunur.

 Cevap: C
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11. #ç içe köklerde çarpma i"lemi oldu!unda aradaki sayı en içteki 
köke derecesini kuvvet olarak alıp girer ve üst üste kök dereceleri 
çarpılarak tek kökte bir araya getirilir.

 &&9.33
32

 = 
6
&32.33  = 

6
&35  = 3

5

6  

 3
5

6  = 33x �   
5
6

 = 3x  �   x =  
5
18

 dir.

 Cevap: D

12. Bu tarz sorularda kökler toplamayacı!ından kareleri alınarak sıra-
lama yapılır.

 x2 = (&11 + &23)2 = 11 + 23 + 2&11.23 = 34 + 2&153

 y2 = (&10 + &24)2 = 10 + 24 + 2&10.24 = 34 + 2&245

 z2 = (&12 + &22)2 = 12 + 22 + 2&12.22 = 34 + 2&264

 Sadece kök içleri farklı oldu!u için o de!erlere bakarak sıralama 
yapılabilir. 

 Buna göre, z > x > y dir.

 Cevap: C

13.             a = &5 + 1

             b = &5 – 1 oldu!una göre

   
a2 – b2

a + b
 = (a – b).(a + b)

a + b

  = a – b dir.

 Buna göre a ve b yerlerine konursa

 a – b = &5 + 1 – &5 + 1 = 2 dir.

 Cevap: C

14. &0,02 + 0,14 = 2
100

 + 14
100

  

 = 16
100

 = d 4
10n

2
 = 

4
10

 = 0,4

 Cevap: D

15. x = &2 – 1 oldu!una göre,

 
x.(x + 2)
(x + 1)2  ifadesinde x'in e"iti yerine yazılır.

 

 � 
(&2 – 1).(&2 + 1)

(&2 – 1 + 1)2
 = 1

(&2)2
 = 1

2
 Cevap: A

16. 1
4

 – 2
9

 + 1
12

 ifadesinde paydalar e"itlenirse,

 1
4

 – 2
9

 + 1
12

 = 9 – 8 + 3
36

     (9)   (4)     (3)

 = 4
36

 = d 2
6 n2

 

 = 
2
6

 = 
1
3

 bulunur.

 Cevap: B

25$1�–�25$17,
TEST

1
1. a.x = b.y = c.z = 8 ise x = 8

a
, y = 8

b
, z = 8

c
 dir.

 1
x

 + 1
y

 + 1
z

 = 24 � 1
8
a

 + 1
8
b

 + 1
8
c

 = 24

         a
8

 + b
8

 + c
8

 = 24

         a + b + c
8

 = 24

         a + b + c  = 192

 Cevap: A

2. x
2

 = y
3

 = z
4

 = k ise

 x = 2k , y = 3k , z = 4k olur.

 Buna göre, 

 x3 + y3 + z3

x.y.z
 = 8k3 + 27k3 + 64k3

2k.3k.4k

  = 99k3

24k3

  = 33
8

 dir.

 Cevap: C

3. x : y : z = 0,8 : 1,6 : 2,4 �  x
0,8

 = y
1,6

 = z
2,4

 = k dır.

 Bu orantıda, orantı sabiti bozulmadan oranların paydaları geni"le-
tirse,

 x
1

 = y
2

 = z
3

 = k olur.

 Toplamın en az olması için k = 1 seçilirse, x = 1,

  y = 2 ve  z = 3 olur.

 Buna göre x + y + z = 1 + 2 + 3 = 6 olur.

 Cevap: B
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4. x, y, z sayıları sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı oldu!una göre ; 

 x = 2k , y = 3k  ve   z = 4k olur.

 Buradan,

           2x + 3y + 5z = 66

  2.2k + 3.3k + 5.4k = 66

         4k + 9k + 20k =66

                         33k = 66

                             k = 2 olur.

 Bu durumda;

 x = 2k

  = 2.2

  = 4 bulunur.

 Cevap: D

5.

 

320

4 Saat

I. gra$k

mesafe(km)

Saat

50

30

4

II. gra$k

benzin(lt)

 II. grafikte 50 – 30 = 20 lt benzinin 4 saatte bitti!i görülür.

 20 lt benzin  4 saatte biterse

 50 lt benzin            x saatte biter    

 D.O  20.x = 50 . 4

        x = 10 saat olur.

 I. grafikte aracın 4 saatte 320 km yol aldı!ı görülür.

 4 saatte    320 km yol alırsa

 10 saatte         x km yol alır        

 D.O  4.x = 320 . 10

   x = 800 km yol alır.

 Cevap: E

6.

12

9

6

3

Un(kg)

1 2 3 4
Tuz(kg)

 Grafiktede görüldü!ü gibi 1 kg dan sonraki her 1 kg tuz artı"ında 
3 kg un artmı"tır.

 Bu durumda tuz 5 kg iken un 15 kg ;

 tuz 6 kg iken, un 18 kg ; tuz 7 kg iken, un 21 kg olaca!ından

 7 + 21 = 28 kg lık kıvamlı bir pasta yapılmaktadır.

 Cevap: D

7.

z

y

x

Satı" $yatı(¨)

4 20 40
Birim

 Yukarıdaki grafikten 4 birim malın satı" fiyatının z ¨, 40 birim malın 
satı" fiyatının x ¨ oldu!u görülür.

 z – x = 27 ise 36 birim malın satı" fiyatındaki de!i"im 27 ¨ olur.

 z – y , 16 birim malın satı" fiyatları arasındaki farktır.

 36br      27 ¨ ise

 16 br                     x ¨ dir.    

 D.O         36 . x = 27 . 16

    x = 12 bulunur.

 Cevap: C

8. Üç parçaya ayrılan telin

 1. parçası: 
k
3

 2. parçası: 
k
4

 

 3. parçası: 
k
5

 olur.

 Toplamları 94 metre olaca!ından;

     
k
3

 + 
k
4

 + 
k
5

 = 94

              (20)   (15)    (12)

        
20k + 15k + 12k

60
 = 94

                          47k
60

 = 94
2

                                  k = 120 olur.

 Bu durumda en kısa parça ;

 3. parça = 
k
5

 = 120
5

 = 24 cm olur.

 Cevap: C
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9. k bile"ik orantı sabiti olmak üzere, x sayısı y + 1 ile  do!ru orantılı 
ve z – 2 ile ters orantılı ise ;

 k = 
x.(z – 2)

y + 1
 yazılabilir.

 Bu e"itlikte x = 4, z = 5 ve y = 3 yazılarak k bulunur.

 k = 
4.(5 – 2)

3 + 1
 = 

4.3
4

              k = 3 tür.

 Buna göre bile"ik orantının denklemi ;

 3 = 
x.(z – 2)

y + 1
 olur.

 Bu denklemde x = 6, y = 1 yazılarak z bulunur.

 3 = 
6.(z – 2)

 1 + 1
 �  3 = 

6.(z – 2)
2

  � 6 = 6 . (z – 2)

  ��1 = z – 2

  � z = 3 tir. Cevap: B

10. Bile"ik orantı da ;

 
1. i" miktarı
2. i" miktarı

 = 
1. i"le ilgili verilen di!er verilerin çarpımı
2. i"le ilgili verilen di!er verilerin çarpımı

 ''Yapılan i" miktarı belli de!il ise 1 alınır.'' ba!ıntısıyla tüm sorular 
çözülebilir.

 Buna göre,

 
1
1

 = 
4 i"çi.12 saat.15 günde
6 i"çi.10 saat.x günde

 1 = 4.12.15
6.10.x

2 2

2

3

 1 = 
12
x

 � x = 12 bulunur.

 Cevap : D

11. 
x

y
 = 2

5
 � x = 2k ve y = 5k olsun.

 x + 2y
y

 ifadesinde x ve y'nin e"itleri yerlerine yazılır.

 � x + 2y
y

 = 2k + 2.5k
5k

 = 2k + 10k
5k

 = 
12k

5k

 = 12
5

 tir.

 Cevap: D

12. A
D

 = 2
3

 

 D
G

 = 4
5

 Oranların her ikisinde ortak olan Deniz (D) 12’de e"itlenirse;

 A = 8k,   D = 12k, G = 15k bulunur.

 Ahmet, Deniz’den 8 ya" küçük oldu!una göre:

 12k – 8k = 8 � 4k = 8

  � k = 2

 Gizem = 15k � 15.2

  � 30 dur.

Cevap: C

13. x, y, z birer pozitif tam sayıdır.

 3x = 2y � x
y

 = 2
3

 4y = 5z � y
z

 = 5
4

 ortak olarak bulunan y de!erleri (3 ve 5) 15’de e"itlenirse

 x
y

 = 10
15

, y
z

 = 15
12

 Buna göre  

 x = 10k

 y = 15k

 z = 12k k�Z+ olsun.

 z sayısı 12'nin katıdır.

 Cevap: B

14. x, y ve z � Z+

 x + y
y

 = 4 � x + y = 4y � x = 3y

 y + z
z

 = 5 � y + z = 5z � y = 4z

 Buna göre x, y ve z’nin en küçük de!erleri için,

 z = 1 için y = 4 ve x = 12 olur.

 Buna göre, en küçük toplam;

 x + y + z = 1 + 4 + 12

  = 17dir.

 Cevap: D
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15. Anne = A

 Baba = B

 Çocuk = Ç ile gösterilsin.

 A = 2B  ve  B = 3Ç’dir.

 Buna göre, A her iki denklemde ortak oldu!undan ortak katta e"it-
lenir.

 3/A = 2B � 3A = 6B'dir.

 O halde,

 A = 6x, B = 3x ve Ç = x olsun.

 A + B + C = 60

 6x + 3x + x = 60 � 10x = 60

    � x = 6

 Buna göre, � A = 6x = 6.6 = 36 olur.

 Cevap: B

16. Ya"ları toplamı x olan on iki ö!rencinin ya" ortalaması 15 ise,

 x
12

 = 15 � x = 180'dir.

 Buna göre, bu ö!rencilerden ya"ları toplamı 27 olan üç ö!renci ay-
rılır ise geriye kalan ö!rencilerin ya" ortalaması ise,

 � 180 – 27
9

 = 153
9

 = 17 dir.

 Cevap: B

6$<,�–�.(6ú5�352%/(0/(5ú
TEST

1
1. #stenen sayı x olsun.

 x
2

 + 3 = x – 1

 3 + 1 = x – x
2

 4 = x
2

 � x = 8 bulunur.

 Cevap: D

2. Küçük sayı x olsun.

 Bu durumda büyük sayı x + 8 olur.

 x + (x + 8)
2

 = (x + 8) . 3 – 28

 2x + 8
2

 = 3x + 24 – 28

 2x + 8 = 6x – 8

       16 = 4x

         4 = x bulunur.

 Cevap: A

3. 1 tane kitabın $yatı x ¨,

 1 tane defterin $yatı y ¨ olsun.

  4x + 3y = 7 ... (1)

  3x + 4y = 5 ... (2)

 (1) numaralı denklemden, (2) numaralı denklem taraf tarafa çıkarı-
lırsa,

 4x + 3y – (3x – 4y) = 7 – 5

                       x – y = 2 bulunur.

 Cevap: A

4. Benzinin a!ırlı!ı x ve bo" kabın a!ırlı!ı y olsun.

 Benzin ile dolu iken deponun a!ırlı!ı 35 kg ise

 x + y = 35 ... (1)

 Benzinin a!ırlı!ı, bo" deponun a!ırlı!ının 4 katı ise

 x = 4y ... (2)

 (2) numaralı denklem, (1) numaralı denklemde yerine yazıldı!ında ;

  x + y = 35

 4y + y = 35

       5y = 35

         y = 7 kg bulunur.

 Cevap: D

5. Manav x tane karpuzu, tanesini y ¨ den satarsa, x.y ¨ kazanır. 15 
tane karpuz çürük çıktı!ından satabilece!i x – 15 tane karpuz kalır. 

 Kalan karpuzların her biri k ¨ den satılırsa bu durumda 

 (x – 15) . k ¨ kazanır.

 Aynı parayı kazanabilmesi için, x.y = (x – 15).k olmalıdır. 

 Buradan k = x.y
x – 15

 bulunur.

 Cevap: D

 

6. Elif'in bir adımın uzunlu!u x cm olsun. 220 adımda 

 alınan yol, 220. x cm dir. ... (1)

 Adımlarını 10 ar cm kısaltarak 275 adımda aldı!ı yol 275 . (x – 10) 
cm olur. (2)

 Her iki denklemde de alınan yollar aynı oldu!undan

 (1) numaralı denklem (2) numaralı denkleme e"it olur.

 220 x = 275 . (x – 10)

      4x = 5 . (x – 10)

        x = 50 olur.

 Yolun uzunlu!u 220x = 220 . 50

  = 11000 cm

  = 110 m dir.

 Cevap: A



0$7(0$7ú.�dg=h0/(5

7. Merdiven x basamaklı olsun.

 Bu durumda çıkarken atılan adım sayısı x
2

, inerken atılan adım 

sayısı x
3

 olur. Çıkarken atılan adım sayısı, inerken atılan adım sa-

yısından 15 fazla oldu!una göre,

 x
2

 = x
3

 + 15

 x
2

 – x
3

 = 15

 3x – 2x
6

 = 15

 x = 90 dır.

 Cevap: A

8. Çay içen ö!renci sayısı x olsun. Ödenecek olan para de!i"meyece-
!inden;

 x . 60 = (x – 5) . 70

      6x = 7x – 35

        x = 35 bulunur.

 Hesap ödeyen ö!renci sayısı 35 – 5 = 30 dur.

 Cevap: B

9. #lk durumda bayların sayısı x ise bayanların sayısı 50–x olur. 5 evli 
çift (5 bay – 5 bayan) inerse, otobüsle geriye x–5 tane bay, 

 50–x–5 = 45 – x tane bayan yolcu kalır.

   x–5 = (45–x) . 3

   x–5 = 135–3x

     4x = 140

       x = 35 bulunur.

 Cevap: E

10. 40 kg lık zeytin ile 40000
500

 = 80 paket yapılır.

 Buna göre paketleme için

 80 . (1,5) = 120 ¨ masraf edilir. 80 paketin maliyeti 

 240 + 120 = 360 ¨ dir.

 Yapılacak toplam kar 40 ¨ oldu!una göre, 

 80 paket 360 + 40 = 400 ¨ ye satılmalıdır.

 Buna göre, bir paket zeytinin fiyatı 400
80

 = 5 ¨

 Cevap: B

11. B kovasının hacmi x litre olsun.

 A kovasının hacmi 2x – 1 litre olur.

 Buna göre,

 30 . x = 20 . (2x – 1)

      3x  = 4x – 2

        x  = 2 bulunur.

 Cevap: A

12. 12 litrelik bidon ile x defa su ta"ınmı" ise, 8 litrelik bidon ile 96 – x 
defa su ta"ınmı"tır.

 Buna göre, 

 12 . x + 8 . (96 – x) = 1080

       12x + 768 – 8x = 1080

                           4x = 312

                             x = 78

 Cevap: E

13. Elif bir bilet kuyru!unda ba"tan (n + 2). sırada, sondan (2n – 4). 
Sırada oldu!una göre, kuyrukta (n + 2) + (2n – 4) –1 ki"i vardır.

 Buna göre, 

 n + 2 + 2n – 4 – 1 = 69

 3n – 3 = 69

 3n = 72

 n = 24 bulunur.

 Elif, ba"tan (n + 2) = 26. sıradadır.

 Cevap: C

14. De!eri 3
5

 olan kesir 3x
5x

 olsun. Payından 4 çıkartılır, paydasına 5 

eklenirse,

 3x – 4
5x + 5

 = 2
5

 denklemi elde edilir.

 15x – 20 = 10x + 10

           5x = 30

             x = 6 bulunur.

 Buna göre;

 Kesrin ilk payı ; 3 . 6 = 18 dir.

 Cevap: E

15. Sınıftaki sıra sayısına x denilirse, problemde verilenlere göre ö!-
renci sayısı,

 (2x + 4) ve 3. (x – 3) olur.

 Her iki ifade de ö!renci sayısı gösterdi!ine göre, birbirlerine e"itle-
nirse,

 2x + 4 = 3.(x – 3) � 2x + 4 = 3x – 9

                   � x = 13 ve

 ö!renci sayısı,

 2x + 4 = 2 . 13 + 4 = 30 olur.

 (veya 3.(13 – 3) = 30)

 Cevap: D

16. Bo" "i"enin a!ırlı!ına k, tamamının aldı!ı su miktarına 4x diyelim 
ve problemde verilenlere göre, k yı bulalım.

 

k + 4x = a
–4/k + x = b

k + 4x = a

–3k = a – 4b � k = 4b – a
3

 tür.
–4k – 4x = –4b+

 Cevap: B
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6$<,�–�.(6ú5�352%/(0/(5ú
TEST

2
1. Depodaki suyun 3

4
 ü bo"altılırsa depodaki suyun 1

4
 ü kalır. O hal-

de 1
4

 ü 4 kova ise depoda 16 kova su vardır. Depodaki suyun 3
4

 

ü kadar su ilave edildi!inde ise depodan 2 kova su ta"tı!ına göre, 

deponun tamamının alabilece!i su miktarı (bir kova su k ile gösteri-
lirse) 

 d16k + 16k . 3
4
n – 2k = 26k dır.

 O halde deponun tamamı 26 kova su almaktadır.

 Cevap: A

2. Telin tamamı 20x cm olsun. Telin 1
4

'ü 5x ve elde edilen kısa parça-

lardan her birinin uzunlu!u 5x
5

 = x cm olur. Telin di!er parçası d 3
4
n ü 15x 

oldu!undan elde edilen uzun parçalardan herbirinin uzunlu!u

 15x
5

 = 3x cm dir.

 Buna göre,

 3x – x = 6 � 2x – 6

  � x = 3 cm ve 

 Tel çubu!un ba"langıçtaki boyu,

 20x = 20.3 = 60 cm dir.

 Cevap: A

3. Bir top kuma"ın tamamı x metre olsun 3
4

 ü satılırsa geriye 1
4

 ü 

kalır. O halde, problemde verilenlere göre, 

 x . 1
4

 – 40 = x . 1
5

     x
4

 – x
5

 = 40

              x
20

 = 40

                x  = 800

 Cevap: C

4. Çocu!un ba"langıçtaki parasına A, ilk önce (sinema gitmeden 
önce) harcadı!ı paraya x denilirse, kalan parası (A – x) ve sinema 
parasını ödedikten sonra kalan parası, ba"langıçtaki parasının (A) 
yarısı oldu!undan,

 (A – x) . 3
4

 = A
2

 � 3. (A – x) = 2A

  � 3A – 3x = 2A

  � A = 3x

  � x = 1
3

 . A dır.

 Cevap: B

5. Memurun maa"ı 20x olsun, 1
4

'ünü ev kirasına ayırırsa (5x) 20x – 

5x = 15x i kalır. O halde mutfak masrafları   

dkalanın 2
5

 in 15x. 2
5

 = 6x ve kalan parası 15x – 6x = 9x olur. 9x in 

yarısını di!er masraflarına ayırırsa 9x in yarısı kalır. 

 O halde 9x. 1
2

 = 360 � x = 80 ¨

 ve bu memurun mutfak masrafları,

 6x = 6 . 80 = 480 ¨ dir.

 Cevap: E

6. Mumların uzunlukları 20 metre olsun. (4 ve 5 in ortak katı)  4 saatte 
yanan mumun 1 saatte 5 metresi, 5 saatte yanan mumun 1 saatte 4 
metresi yanmaktadır. t saat sonra bir mumun uzunlu!u di!erinin   
2 katı olsun.

 Bu durumda,

 (20 – 4t) = 2. (20 – 5t)

  20 – 4t = 40 – 10t

           6t = 20

            t = 10
3

 saat bulunur.

 Cevap: C

7. Fidanın boyu, bir haftada kendi boyunun 1
4

 kadar uzadı!ına göre, 

her bir haftanın sonundaki boyu, o hafta ba"ındaki boyunun  

1+ 1
4

 = 5
4

 katına çıkar.

 Buna göre fidanın 4 hafta sonraki boyuna x dersek,

 5. haftanın sonundaki boyu: x. 5
4

 6. haftanın sonundaki boyu: d5x
4
n . 5

4

 7. haftanın sonundaki boyu: d25x
16

n . 5
4

                           = 125x
64

 oldu!undan bu fidanın 7 hafta sonraki boyu, 4 hafta sonraki boyu-

nun 125
64

 katına e"ittir.

 Cevap: E

8. Kalem = K
     Silgi = S olsun
 20K + 10S = 25K
    10S = 5K
      2S = K
 Ö!renci elindeki parayla 25K = 25.(2S) = 50S
 Buna göre, elindeki parayla 50 tane silgi alabilir.
 Cevap: D
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9. Manavda x kg çilek olsun.

 Buna göre,

 � 3x + 40 = 5x – 50

 � 90 = 2x

 � 45 = x kg

 Buna göre,

 3x + 40 = 3.45 + 40

  = 175¨

 Cevap: D

10.  Pantolon sayısı Gömlek sayısı
  x tane                  y tane          olsun.

 Buna göre,
 40x + 15y = 160 ’dur.
 Alınacak mendil sayısının en çok olabilmesi için en çok gömlek 

alınmalıdır.
 O halde,
 x = 1 ve y = 8 istenilen ko"ulu sa!layaca!ından dolayı alınacak 

mendil sayısı en fazla 
 1 + 8 = 9 tanedir.
 Cevap: B

11. Kemal’in bir adımı x cm ve karde"inin bir adımı ise y cm olsun.

 Buna göre,

 4x = 5y oldu!una göre x = 5k ve y = 4k olsun.

 Kemal 100 metrelik yolu 250 adımda aldı!ına göre,

       1m = 100 cm

    100m = 10.000 cm

 5k. 250 = 10.000

         5k = 40

           k = 8 cm'dir.

 O halde,

 4k = 4.8 = 32 cm'dir.

 Cevap: E

12. Kemal      U!ur Enes

 x + 12         x x + 8       olsun.

 Buna göre,

� � x + 12 + x + x + 8 = 170 puan

 � 3x + 20 = 170

� � 3x = 150 � x = 50 puan

 O halde, en az puan alan 50 puan almı"tır.

 Cevap: A

13. Kadınların sayısı = x

 Erkeklerin sayısı = 56 – x olsun.

 x – 6 = 4.(56 – x – 10)

 x – 6 = 4.(46 – x)

  x – 6 = 184 – 4x

 5x = 190

 x = 38

 Cevap: C

14. Fide dikildi!inde boyu x cm olsun.

 1. yıl 2. yıl 3. yıl 4. yıl 5. yıl

    x x + 15 x + 30 x + 45 x + 60

 x + 60 = 150

        x = 90 cm 

       O halde fidenin 3. yıl sonunda boyu

 x + 30 = 90 + 30 = 120 cm'dir.

 Cevap: E

15. 1. vagon 2. vagon 3. vagon

    x ki"i     y ki"i    z ki"i

   x – 10 y +10 – 15    x + 15

 oldu!una göre,

 x – 10 = y – 5 = z + 15 = k olsun.

 x – 10 = k � x = k + 10

 y – 5 = k � y = k + 5

 z + 15 = k � z = k – 15

 x + y + z = 120

 x, y, z'nin e"itleri yerlerine yazılır.

 � k + 10 + k + 5 + k – 15 = 120

 � 3k = 120 � k = 40'dır.

 Buna göre, 2. vagonda

 y = k + 5 � y = 40 + 5 = 45 ki"i olur.

 Cevap: D

16. 
70    5
        14
  0

 

 

               tane 5 e tam bölünebilen sayı vardır.

 Toplamda 70 kart oldu!undan

 70 – 14 = 56 tane 5'e bölünemeyen kart vardır.

 56 kart çektikten sonra 57. kartta kesin en az 1 tane 5'e 
bölünebilen bir kart elde etmi" oluruz.

 Cevap: D
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1
1. 3 yıl sonraki ya" ortalaması 17 ise bugünkü ortalaması 14 tür. Bu-

günkü ya"ları toplamı 210 oldu!una göre,

 Ya" ortalaması = Ya"ları toplamı
Ki"i sayısı

 14 = 210
Ki"i sayısı

 Ki"i sayısı = 210
14

 = 15 bulunur.

 Cevap: A

2. Elif'in "imdiki ya"ına x denilirse, annesinin "imdiki ya"ı (x + 30) olur. 
4 yıl önce, annesinin ya"ı Elif in ya"ının 3 katına e"it oldu!una göre,

 (x + 30) – 4 = 3. (x – 4)

          x + 26 = 3x – 12

        26 + 12 = 3x – x

                38 = 2x

                 x  = 19

 Cevap: E

3. Üç çocu!un bugünkü ya"ları toplamına x denilirse, annenin bugün-
kü ya"ı 3x olacaktır. 10 yıl sonra üç çocu!un ya"ları toplamı  
(x + 3.10) ve annenin ya"ı (3x + 10) olaca!ından 

 3x + 10 = x + 30 � x = 10 olur.

 O halde, annenin bugünkü ya"ı 3x = 3.10 = 30 olur.

 Cevap: B

4. #ki çocu!un ya"ları farkına x denilirse, annenin "imdiki ya"ı 5x, 2 yıl 
önceki ya"ı da  (5x – 2) olur. 2 yıl önce, annenin ya"ı çocuklarının 
ya"ları farkının 4 katından 7 fazla oldu!una göre, (çocukların ya"la-
rı farkı sabittir, de!i"mez)

  5x – 2 = 4.x + 7

 5x – 4x = 7 + 2

           x = 9 olur

 Cevap: D

5. Problemde verilenlere göre,

 yx – xy = 27 � 9 (y – x) = 27

  � y – x = 3 … (1)

      x + y = 9 …  (2)

 (1) ve (2) e"itliklerinin ortak çözümü yapılırsa , y = 6 ve x = 3 bulu-
nur. O halde Kemal'in bugünkü ya"ı 36, 5 yıl sonraki ya"ı 41 dir.

 Cevap: C

6. Elif'in "imdiki ya"ına x diyelim.

 Problemde verilenlere göre,

 x – 4 = 3
4

 . x � 4x – 16 = 3x

  � x = 16 dır.

 Cevap: C

7. Fatma'nın ablası, 1985 yılında 13 ya"ında oldu!una göre, ablasının 
do!um tarihi 1985 – 13 = 1972 ve bu tarihte (ablası do!du!unda) 
baba 25 ya"ında oldu!una göre, babanın do!um tarihi;

 1972 – 25 = 1947

  Cevap: A

8. Can , Kerem ve Efe'nin bugünkü ya"ları sırasıyla C, K ve E olsun. 
Buna göre,

 C
K

 = 3
4

 = 9
12

 ve

 K
E

 = 12
13

 oldu!undan

 C = 9k, K = 12k,   E = 13k denilirse, 

 Can, Efe'nin ya"ına geldi!inde (4k yıl sonra) Can'ın ya"ının 
Kerem'in ya"ına oranı;

 9k + 4k
12k + 4k

 = 13k
16k

 = 13
16

 olur.

 Cevap: B

9. Elif 'in, annesinin ve karde"inin ya"ları sırasıyla E, A ve K olsun. 
Buna göre problemlerde verilenlere göre.

 

E + A = 52
E + K = 23
A – K = 29

–

 K = 0 (Karde"i yeni do!du!unda)

 A = 29 olur.

 Cevap: C

 

10. Ahmet'in 3 yıl önceki ya"ına x denilirse Mehmet'in "imdiki ya"ı 3x, 
Ahmet'in "imdiki ya"ı (x + 3) olur. #kisinin 4 yıl sonraki ya"ları topla-
mı 55 oldu!undan "imdiki ya"larının toplamı,

 55 – 4.2 = 47 dir. Buna göre,

 3x + (x + 3) = 47

         4x + 3 = 47 � x = 11 ve  Mehmet'in "imdiki ya"ı, 

 3x = 3.11 = 33 bulunur.

 Cevap: E
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11. Büyük çocuk x, ortanca çocuk y ve küçük çocuk z ya"ında olsun. 
En küçük çocuk ortanca çocu!un bugünkü ya"ına geldi!inde (y – z) 
sene sonra en büyük çocuk 17 ya"ında oldu!una göre,

  x + y – z = 17 … (1)

 Ortanca çocuk en büyük çocu!un ya"ına geli!inde (x – y) sene 
sonra en küçük çocuk 11 ya"ında oldu!una göre,

  z + x – y = 11 … (2)

 (1)ve (2) denklemleri taraf tarafa toplanırsa,

 

x + y – z = 17
z + x – y = 11

2x = 28
  x = 14 tür.

+

 

 Cevap: C

12. #ki çocu!un "imdiki ya"ları toplamına x denilirse annenin "imdiki 
ya"ı (3x + 7), 2 yıl sonra çocukların ya"ları toplamı (x + 4) ve baba-
larının ya"ı (3x + 12) olur.

        O halde babanın "imdiki ya"ı (3x + 10) dur.

 Buna göre , baba ile anne arasındaki ya" farkı,

 3x + 10 – (3x + 7) = 3 tür.

 Cevap: C

13. Emre ve Gürkan'ın bugünkü ya"ları sırasıyla 4x ve 3x tir. #kisinin 3 
yıl sonraki ya"larının toplamı 41 oldu!undan bugünkü ya"larının 
toplamı;

 41 – 2.3 = 35 olur. 

 O halde, 4x + 3x = 35 � x = 5 ve Emre ile Gürkan'ın bugünkü ya"-

ları 20 ve 15 tir. Buna göre ikisinin t yıl önceki ya"larının oranı 3
2

  

olursa, 

 20 – t
15 – t

 = 3
2

  � 40 – 2t = 45 – 3t

   �  3t – 2t = 45 – 40

   � t = 5 tir.

 Cevap: D

14. En küçük karde"in ya"ı x olsun.

 Bu durumda di!erlerinin ya"ı,

 x + 2,   x + 4   ve   x + 6 olur.

 x + x + 2 + x + 4 + x + 6 = 60

                            4x + 12 = 60

                                    4x = 48

                                     x = 12 olur.

 Bu durumda son iki karde", en küçük iki karde" oldu!una göre, 
ya"ları toplamı

 = x + x + 2

  = 2x + 12

 = 2.12 + 2

 = 26 bulunur.

 Cevap: B

15. Ali x ya"ında olsun. Kemal ile Ali'nin ya"ları toplamı 42 oldu!undan, 
Kemal 42 – x  ya"ındadır. Buna göre,

    Ali            Kemal   

     x         42 – x     ("imdiki ya"ları)

   –3             x
  (Do!masına 3 yıl var)

 

 iki ki"i arasındaki ya" farkı sabit oldu!undan

 42 – x – x = x – (–3)

     42 – 2x = x + 3

               x = 13 olur.

 Cevap: D

16. Bulundu!umuz yıl = x olsun. Buna göre,

 x – a = Kemal'in ya"ı

 x – b = Cengiz'in ya"ı

 x – a = 3.(x – b) 

 x – a = 3x – 3b

 
b a x2
3 – =  Buna göre, x yerine

 b a
2

3 –  yazılırsa;

 Kemal =  b a a b a
2

3
2

3 3– – –=   

 Cengiz =  b a b b a
2

3
2

– – –=  ya"ında olur.

 #kisinin ya"ları toplamı;

 b a b a b a
2

3 3
2 2

4 4– – –+ =  = 2(b – a) olur. 

Cevap: C

úûdú�–�+$98=�352%/(0/(5ú
TEST

1
1. #kisi birlikte bu i"i x günde bitirsin.

 
1
20

 + 
1

30
 = 

1
x

 � 
3 + 2

60
 = 

1
x

  

(3)      (2)

 � 
5

60
 = 

1
x

  � x = 12

 Cevap: C
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2. U!ur tek ba"ına x günde bitirsin.

 
1
12

 + 
1
x

 = 
1
8

 � 
1
x

 = 
1
8

 – 
1
12

                                      (3)      (2)  

  � 
1
x

 = 
3 – 2
24

  � 
1
x

 = 
1
24

  � x = 24 Cevap: D

3. 6 kadın, 5 erkek bu i"i x günde bitirsin

 6
3.32

 + 5
2.20

 = 1
x

 � 1
x

 = 1
16

 + 1
8

                                                     (2)  

  � 1
x

 = 1 + 2
16

  � x = 16
3

 Cevap: B

4. 1
x

 + 1
x
3

 = 1
9

 � 1
x

 + 3
x

 = 1
9

 

  

� � � 
4
x

 = 
1
9

  � x = 36

 Cevap: E

5. Berna'nın hızı VB olsun.

 Hızını 2 katına çıkarırsa hızı 2VB olsun.

 VB hızla    20 günde bitirirse

 2VB hızla  x
 

          x = 10 günde bitirir.

 Aylin'in hızı VA olsun.

 Hızını 2 kat arttırırsa hızı VA + 2VA = 3VA olur.

 VA hızla    30 günde bitirirse

 3VA hızla  x
 

             y = 10 günde bitirir.

 ikisi birlikte z günde bitirirsin.

 1
10

 + 1
10

 = 1
z

 � 2
10

 = 1
z

  � z = 5

 Cevap: B

6. #kisi birlikte 4 gün çalı"ırsa

 
4

12
 + 

4
48

 = 
4

12
 + 

1
12

  = 
5

12

 i"in 
5
12

 si biter.

 Kalan i" 1 – 
5

12
 = 

7
12

 elde edilir.

 Emre bütün i"i  48 günde bitirirse

  Bu i"in 
7

12
 sini            x günde bitirir

 

     x = 7
12

 . 48

     x = 28

 Cevap: D

7. Hacmi 2V litre olan havuzun üçte biri 
2V
3

 olur.

 1 saatte    3x litre su akıtırsa

   A saatte            
2V
3

 litre su akıtır.
 

  A = 

2V
3  
3x

  A = 2V
9x

 Cevap: C

8. #kisi birlikte 4 gün çalı"ırsa i"in 4
10

 = 2
5

 i biter.

 Kalan i" 1 –  2
5

 = 3
5

 i olur.

 Eda 3
5

 i"i    18 günde yaparsa

             1 i"i              x 
 

  A = 18
3
5

  A = 30

 Cevap: D

9. a = b = c olsaydı

 1
a

 + 1
b

 + 1
c

 = 1
18

 � 1
b

 + 1
b

 + 1
b

 = 1
18

  � 3
b

 = 1
18

  � b = 54 olurdu.

 a < b < c oldu!undan 54 < c elde edilir.

 "ıklarda 54 ten büyük sadece 55 vardır.

 Cevap: A
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10. Arzu'nun çalı"ma hızı, Cansu'nun çalı"ma hızının 3 katı ise

 Arzu bir i"i x günde bitirirse

 Cansu aynı i"i 3x günde bitirir.

 1
x

 + 1
3x

 = 1
5

 � 3 + 1
3x

 = 1
5

 

(3)

 � 4
3x

 = 1
5

  � x = 20
3

 Cansu 3x = 3 . 20
3

 = 20 günde bitirir.

 Cevap: A

11. Günlük çalı"ma süresi 4a olsun.

 Günlük çalı"ma süresi %25 artırılırsa

 4a + 4a. 25
100

 = 5a elde edilir.

 
1. i" miktarı

1.i" ile ilgili verilenlerin çarpımı
 = 

2. i" miktarı

2.i" ile ilgili verilenlerin çarpımı

                           1
10.4.4a

  = 1
4.x.5a

                                      x = 8

 Cevap: C

12. #kisi birlikte 1 çift ayakkabıyı x günde yapsın

 3
2

 + 1
3

 = 1
x

 � 9 + 2
6

 = 1
x

 

 

(3)       (2)

 � x = 6
11

 33 çift ayakkabıyı = 33 . 6
11

 = 18 günde yaparlar.

 Cevap: A

13. A ve B muslukları 2 saat açık bırakılırsa

 2
8

 + 2
12

 = 1
4

 + 1
6

                   (3)     (2)

  = 5
12

 havuzun 5
12

 si dolar.

 Bo" kalan kısmı 1 – 5
12

 = 7
12

 olur.

 Üç musluk 7
12

 lik havuzu x saatte doldursun.

 1
8

 + 1
12

 – 1
24

 = 

7
12 
x

 � 4
24

 = 7
12x

 (3)        (2)

  � x = 7
2

 Toplam süre: 2 + 7
2

 = 11
2

 bulunur.

 Cevap: B

14. R + E o 8 günde   

 E + C o 10 günde     yapıyorlar.
 R + C o 9 günde

 ikili ikili kar"ıla"tıralım.

 R + E o 8 günde     
ise

  
E'yi görmezden gelip di!erlerini kar"ı-
la"tırabiliriz. C daha geç sürede bitirdi!i 
için hız kar"ıla"tırması
 R > C

 C + E o 10 günde

 E + C o�10 günde   
ise

  
C'yi görmezden gelip di!erlerini kar"ı-
la"tırabiliriz. E daha geç sürede bitirdi!i 
için hız kar"ıla"tırması
 R > E

 R + C o 9 günde

 R + E o 8 günde     
ise

  
R'yi görmezden gelip di!erlerini kar"ı-
la"tırabiliriz. C daha geç sürede bitirdi!i 
için hız kar"ıla"tırması
 E > C

 R + C o�9 günde

 E"itsizlikler birle"irse R > E > C yada C < E < R

 Cevap: C

15. Berkay'ın hızı VB olsun.

 Hızını 2 katına çıkarırsa hızı 2VB olsun.

 VB hızla    6 günde bitirirse

 2VB hızla  x

 

  T.O           x = 3 günde bitirir.

 Özge'nin hızı VÖ olsun.

 Hızını yarıya dü"ürürse 
VÖ

2
 olur.

 VÖ hızla    9 günde bitirirse

 VÖ

2
 hızla  y

 

 T.O            y = 18 günde bitirir.

 #kisi birlikte aynı i"i a günde bitirsin.

 1
3

 + 1
18

 = 1
a

 � 7
18

 = 1
a

  � a = 18
7

 Cevap: E
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 16.  I. Yol

  Ahmet i"i 6 günde bitirir   

 Cengiz i"i 9 günde bitirir   
      i" ekok(6, 9) 

                18x
Toplam i"

  olsun.

 A  o 18x'lik i"i 6 günde bitirirse günde 3x çalı"ır.

 C o�18x'lik i"i 9 günde bitirirse günde 2x çalı"ır.

 Cengiz 3 gün çalı"tı 2x.3 = 6x yapıldı. 

 18x – 6x = 12x  kalan i"

 Günde 3x çalı"an Ahmet x
x

3
12 4=  günde bitirir.

 II. Yol

  Ahmet 1 günde i"in 6
1  sını

 Cengiz 1 günde i"in 9
1  unu yapar.

 . . ı

.

x olmal

x x

9
1 3 6

1 1

9
3

6
1 1 6 9

6

+ =

+ = =
 

 9x = 36

   x = 4 olur.

 Cevap: C

<h='(��.Ç5�–��=$5$5�
352%/(0/(5ú

TEST

1
1. Ürünün maliyeti 100x diyelim.

 %40 kârla satılıyor ise          

      140x = 308 ¨ olur.

 x = 308
140

 = 2,2 ¨

 Maliyet 100x oldu!undan;  2,2.100 = 220 ¨

 Cevap: C

2. Marketten 3x tane yumurta 30 ¨ ye alınmı" olsun. Üçte biri kırılırsa 

3x . 1
3

 = x     3x – x = 2x adet yumurta kalmı" olur.

 Ba"langıçta maliyet Kırıldıktan sonra maliyet

       30
3x

 o 10
x

            30
2x

 o 15
x

         10
x

   % 100 ise

         15
x

  % kaçtır?

 

 D.O

          
15
x

 . 100

10
x

 = %150 dir.

 

 %150 – %100'den %50 artmı"tır.

 Cevap: D

3. 4
3

 kesri    payına 3  o 4 + 3
3 + 2

 = 7
2

 olur.

                  
paydasına 2   o

         4
3

   % 100 ise

         7
5

  % kaçtır?

 

 D.O

          
7
5

 . 100

4
3

 = 105 dir.

 %105 – %100 = %5 artar.

 Cevap: B

4. Satı"
7x
5

 – Maliyet
x

 = Kâr
7x
5

 – x =
 
2x
5

        x    % 100 ise

       2x
5

     % kaçtır?

 

 D.O

         
100 . 2x

5  
x

 = 40 dır.

 Kârı % 40 bulunmu" olur.

 Cevap: E

5. Ürün maliyeti 100x olsun.

 1. satı" fiyatı 140x olur.

 % 20 indirime gidilirse 140x . 20
100

 = 28x indirim

                                    140x – 28x = 112x

                                               
                                              indirimli satı" $yatı

 maliyeti y ile çarpıp son $yata e"itleyelim.

 100x.y = 112x y = 1,12 olur.

 Cevap: C

6. Kızların sayısı 30, erkeklerin sayısı 40 olsun.

 Kızların %40'ı �30. 40
100

 = 12       

20 ö!renci
gözlüklüdür. Erkeklerin %20 si  40. 20

100
 = 8

 Gözlüklü ö!renciler
Tüm ö!renciler

 = 20
30 + 40

 = 2
7

 dir.

 Cevap: D
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7. Ürünün maliyeti 100x olsun.

 % 30 kârla satı" $yatı 130x olur.

 130x . 20
100

 = 26x indirim yapılırsa 130x – 26x = 104x son $yat olur.

 104x   260 ¨ ise

 100x          kaçtır?
 

 D.O    260x.100
104x

 = 250 ¨ dir.

 Cevap: C

8. Da!ıtılacak para 80x olsun.

 3 ya"ındaki çocuk �30x    
Ba"langıçta 
olacakları 
paralar 5 ya"ındaki çocuk �50x

 %25 kesinti o 80x. 25
100

 = 20x 80x – 20x = 60x
                                                              
                                                                  2. da!ıtılacak para

 60x'i 3 ve 5 ile do!ru orantılı bir "ekilde da!ıtırsak

 60x
8

 = 7.5x 3 ya"ındaki çocuk � 7,5x.3 = 22,5x
                                                                           
                                                                                   2. aldı!ı para

 30x – 22,5x = 30 ¨

           7,5x = 30 ¨

                x = 4 ¨

 Ba"ta da!ıtılacak para 80x = 80.4 = 320 ¨

 Cevap: A

9. Ba"langıçta kısa kenar  10

                    uzun kenar  10 
olsun.

 

 Alan = 10.10 = 100 olur.

 Kısa kenarı % 30 artır  10 . 130
100

 = 13

 Uzun kenarı % 30 azalt  10 . 70
100

 = 7

 Alan = 13.7 = 91 olur.

 100 – 91 = % 9 azalır.

 Cevap: B

10. Etiket $yatı 100x olsun.

 Maliyet  100x . 20
100

 = 20x   100x – 20x = 80x

 Satı"       100x . 10
100

 = 10x   100x – 10x = 90x

 Kâr � 90x – 80x = 10x

 80x   %100

 10x          kaçtır?
 

 D.O    100.10x
80x

 = %12,5 olur

 Cevap: B

11. Ceketin $yatı pantolon $yatının 3 katı ise

 Ceket         Pantolon

   30x             10x      olsun.

 Ceket % 30 kâr         30x . 30
100

 = 9x kâr

                   p

 Pantolon % 10 Zarar  10x . 10
100

 = x zarar

                    p 

                      9x – x = 8x kâr

 Maliyet toplamda = 30x + 10x = 40x

 40x   % 100

 8x           kaçtır?
 

 D.O    8x.100
40

 = % 20 kâr olur

 Cevap: D

12. Ürünün maliyeti 100x olsun.

 % 17 kârlı $yatı 117x olur.

 Satı" $yatı de!i"tirilmeden yeni maliyete göre % 30 kâr ediliyor. 
Yeni maliyet ''a'' olsun.

  a.130
100

 = 117x

  a = 90x olur.

 Maliyet 100x'den 90x'e dü"mü" % 10 azalmı"

 Cevap: E

13. Toplam ürünler 10 tane, birim maliyeti de 10 ¨ olsun.

 Fiyat         Miktar

     10            10  =     100 ¨ maliyet olsun.

 Sa!lam ürünler % 80 = 8 adet

 Defolu ürünler % 20 = 2 adet olur.

                             Fiyat    Miktar

 Sa!lam ürünler 14 8 = 112

     % 40 kârla

 Defolu ürünler 5 2 = 10

    % 50 zararla                   +

                                                         122 ¨ kazanılmı" olur. 

 122 – 100 = 22 ¨ kâr o % 22 kâr olur.

 Cevap: A
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14. Maliyet 10¨ olsun

 Malzeme      #"çi

     6¨                        4¨       olur.

 #"çi ücretlerine %50 zam yapılırsa  4.150
100

 = 6¨

               

 Malzeme      #"çi

     6¨                         6¨      o Yeni toplam maliyet 12¨

 12¨   %100

 6¨            kaçtır?
 

 D.O    %50 olur.

 Cevap: C

15. Maliyet a ¨ olsun.

 %x kârla satı" a . (100 + x)
100

 = y ¨ olur.

 %x zararla satı" a . (100 – x)
100

 olur.

 a. (100 + x)
100

 = y ise

 a = 100y
100 + x

 olur.

 a yı yerine yazarsak;

 100y
100 + x

 . 100 – x
100

 = y(100 – x)
100 + x

 dir.

 Cevap: E

16. x ¨'ye alınan bir mal %30 kârla  x.130
100

 = y

 y¨'ye alınan bir mal %25 zararla  y.75
100

 = z

 x.130
100

 = y  y.75
100

 = z

 13x = 10y  3y = 4z

      p       geni"letelim     p

       39x = 30y                  30y = 40z

 39x = 30y = 40z ise ters orantıdan dolayı

 y > x > z olur. Cevap: D

<h='(��.Ç5�–��=$5$5�
352%/(0/(5ú

TEST

2
1. Kilogramı 6 ¨ olan ya" üzümlerden 10kg aldı!ını varsayalım.

                    Fiyat         Miktar

             6       10       = 60 ¨ maliyet

Kuru 
üzümün 

$yatı 12¨ 
miktarı x kg 

olsun.

   12        x        = 12x ¨ kazanılan para

 %60 kâr edildi!ine göre

 12x = 60.160
100

 olur.

 x = 8 olur.

 Miktar 10 kg'dan 8 kg'a azaldı!ı için

 10 – 8 = 2kg azalmı"tır.

 10kg  %100

 2kg           kaçtır?
 

 D.O    2.100
10

 = %20 azalma olur.

 Cevap: B

2. x adet üreten makina %40 artması   x.40
100

 artı"

 y adet üreten makina %30 azalması  y.30
100

 azalma

 Toplam üretim de!i"medi!ine göre artı" = azalma

  x.40
100

 = y.30
100

      4x = 3y olur.

 Cevap: A

3. Normal saatlik ücret x ¨ olsun.

 5 saat fazla mesai      x . 140
100

 . 5

 7 saat tatil günlerinde  x . 200
100

 . 7

               +
                                                 840¨ 

 x . 140
100

 . 5 + x . 200
100

 . 7 = 840 ¨

 7x + 14x = 840 ¨

         21x = 840 ¨

             x = 40 ¨ Cevap: C
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4. Bu satıcı 10 adet ürünü, birim maliyeti 10 ¨ den satın almı" olsun.

                                        Fiyat   Miktar

  10 10 = 100 ¨ maliyet

 % 20 sini % 40 kârla  14  2 = 28

 % 50 sini % 10 zararla   9  5 = 45

 Geride kalan % 30 unu x ¨'ye  x  3 = 3x
                     +
                                                    73 + 3x 
                                                      
                                                   satı"lardan gelen para

 %12 kâr etti!ine göre

 73 + 3x = 100 . 112
100

           x = 13 ¨

 10 ¨ ye aldı!ı ürünü 13 ¨'ye satmalı  % 30 kârla

 Cevap: B

5. Litresi 12 ¨ den 5lt limonata almı" olsun.

                   Fiyat    Miktar

  12 . 5           = 60 ¨ maliyet

% 20 
oranında su 

katmak 1lt su 
katmak olur.

5. 20
100

 = 1lt

  16 . (5 + 1)  = 96 ¨ kazanılan para

                  

                96 – 60 = 36 ¨ kâr

 60  % 100

 36           kaçtır?
 

 D.O    36.100
60

 = % 60 kâr elde etmi"tir.

 Cevap: D

6. Ayçin hanımın maa"ı x ¨ olsun.

 1. seçenek   x.20
100

 ¨ zam

 2. seçenek  500 ¨ zam

 2. seçene!i seçti!ine göre 500 > x.20
100

         2500 > x

               x < 2500 olmalı

 )ıklarda 2500 ¨'den az olsun tek "ık 2400 ¨ olabilir.

 Cevap: A

7. F: 10.000 ¨ . 15
100

 
    1 yılda gelen faiz

 F: 10.000. 15
100

.3 = 4500 ¨ faiz getirir.

 
    3 yılda gelen faiz

 Cevap: D

8. F: 4000 . 36
1200

      120 gün ay olarak o 120
30

=4 aydır.

 
    Bir ayda gelen faiz

 F: 4000. 36
100

. 4
12

 = 480 ¨ faiz gelir.

 
  120 günde gelen faiz

 Ana para ile birlikte 4000 + 480 = 4480 ¨ olur.

 Cevap: A

9. Bir ürünün $yatı 100 ¨, memurun maa"ı 100 ¨ olarak varsayalım. 
)u anda alım gücü % 100 dür.

                        Ürün      Maa"

% 20 zam
(en+asyon)

 o 120¨ 108 m % 8 zam

 120  %100

 108          kaçtır?
 

 D.O    108.100
120

 = % 90 olur.

 Alım gücü % 100'den % 90'a dü"mü"tür.

 100 – 90 = % 10 azalmı"tır.

 Cevap: D

10. Öncelikle maliyeti hesaplayabilmek için fiyat ve miktara "10 br" var-
sayımı yapalım.

                        Fiyat   Miktar

            10   .   10  = 100 maliyet

 % 30'u  % 20 kâr      12   .     3 =     36

 % 70'i   % 40 kâr     14   .     7 =  +  98 

            134 elde edilen para

 100 e maledilen bir ürün 134'e satılırsa kâr miktarı % 34 olur.

 Cevap: A

11.  Fiyatı 10 ¨ olarak varsayalım.

  Fiyat          Miktar      

    10  .          3 = 30 ¨  maliyet var.

 1 hediye verildi!inden dolayı 4 gömlek elimize geçer. % 50 kârla 
satılıyorsa 15 ¨ ye satılır.

  Fiyat          Miktar  

     15       .      4 = 60  ¨ para kazanılır.

   30  ¨       % 100  ise

 D.O
 

 60  ¨     % x                                                              

      x = 200 ise kâr miktarı  

           % 200
     –   % 100  
          % 100  olur.

Cevap: D
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12.  Ürün fiyatı 100 olsun. (Maliyet)

 % 20 kârla 100 . 100
20 20=  kâr ile satılıyor.

 100 + 20 = 120 satı" fiyatı

 % 20 indirim yapılırsa

 .120 100
20 24=  indirim yapılmalı

 120 – 24 = 96'ya satılıyor.

 100 – 96 = 4 zarar olmalı % 4 zarar yapar.

Cevap: A

13. Malın ilk satı" fiyatı 100x olsun

 % 30 indirim yapılırsa 100x – 30x = 70x etiket fiyatı olur.

 70x üzerinden % 20 indirim yapalım.

 70x. 100
20   = 14x daha indirim

 70x – 14x = 56x  son fiyat

 56x = 280 ¨ ise

 x = 5 ¨ olur.

 #lk satı" fiyatı 100x = 100.5 = 500 ¨  olur.

Cevap: C

14.  #lk hali 100x olsun.

 

 100x 220x  olur.

% 120 artarsa

 220x = 1,1 m  ise

  x = = 0,005 m olur.

 100x  ise = 100 . 0,005 = 0,5 m olur.

Cevap: D

15.  

. .

. .

C
B

C B

A B C A ise

100
100
20 40

100
8

100
20

100
40

&= =

= =

 C sayısı B sayısının % 8'i olur.

Cevap: D

16.  #lk durumda 100x  su olsun

 100x . 100
20  = 20x  kullanıldı.

 100x – 20x = 80x  ilk kalan

 sonrasında % 50 kullanılıyor.

 80x . 100
50  = 40x kullanıldı.

 80x – 40x = 40x  son kalan

 40x = 32 litre ise

  ' .x dur10
8

40
32= =

 #lk durum 100x  ise  o  .100 10
8 80=  litre olur.

Cevap: E

.$5,û,0�352%/(0/(5ú
TEST

1
1. %1 0 "eker oranı % 40 "eker oranı % x

        400 gr + 200 o 600

 Not: kütleler toplanır ve yeni karı"ım olu"ur.

 400.10 + 40.200 = 600.x

 40 + 80 = 6x

 x = 20 o % 20 "eker

 Cevap: C

2. % 50 tuz oranı % 60 tuz oranı % x tuz oranı

         60 + 40 o 100

 60.50 + 60.40 = 100x

 x = 54 tuz oranı

 Su oranı = 100 – 54 = 46

 Cevap: E

3. % 35 pekmez % 45 pekmez % 41 pekmez

         x +          300 o       x + 300

 35x + 45.300  = 41.(x + 300)

 35x + 45.300  = 41x + 41.300

 300(45 – 41)  = 6x

             300.4 = 6x

                    x = 200 gr

 Cevap: D
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4.     % 60 un % 0 un % x un

        300 +       200 o       500

 Not: % 60'ı un olan bir karı"ıma saf tuz katılırsa %0'dan eklenir.

 60.300 + 0 = 500.x

 x = % 36 un vardır.

 Cevap: A

5. % x alkol % 100 saf alkol       % ?

      y +   z o y + z

 x.y + 100z = ?(y + z)

                ? = xy + 100z
y + z

 Not: Alkol oranı verilen bir karı"ıma saf alkol %100'den katılır.

 Cevap: E

6. )eker oranı % 40'lık 500 gr karı"ımın 1
5

 i o "eker oranı % 40'lık 
100 gr

 Su oranı % 80 o "eker oranı % 20 dir.

 )eker oranı %2 0 olan 900 gr karı"ımın 1
3

 ü o "eker oranı % 20'lik 
300 gr

 % 40 "eker % 20 "eker % x "eker

    100 gr + 300gr o 400gr

 

 40.100 + 20.300 = 400.x

                         x = % 25 "eker

 Cevap: B

7. % 24 tuz % 0  % 42

      70 –   x o     (70 – x)

 24.70 – 0 = (70 – x).42

        1680 = (70 – x).42

            40 = 70 – x

              x = 30

 Not: Su buharla"tırılırken % 0 dan buharla"tırılır.

 Cevap: C

8. % 12 alkol % 30 alkol % 18 alkol

      a + b o a + b

 

 12a + 30b = 18.(a + b)

 12a + 30b = 18a + 18b

            12b = 6a

              2b = a

 Cevap: E

9. 20 ayar 24 ayar 21 ayar

         30 gr + x o (30 + x)

 

 20.30 +  24x = 21(30 + x)

  20.30 + 24x = 21.30 + 21x

                 3x = 30(21 – 20)

                   x = 10

 Cevap: B

10. Limonatanın miktarı 4a olsun.

 3
4

 ü dökülürse o 4a . 3
4

 = 3a dökülecek

           4a – 3a = a kadar kaldı.

 %30 "eker a miktar limonata var.

 Dökülenin yerine 3a miktarda su eklenirse %0'dan eklenir.

 % 30 "eker % 0 "eker % x "eker

        a + 3a o   4a

 

 30a = 4a.x

      x = 7,5

 Cevap: D

11. % 60 un % 0 un % 100 un % x

  40gr +  28gr + 32gr o 100gr

 

 60.40 + 0 + 100.32 = 100.x

 x = 56

 Not: Un karı"ımına un katılırsa % 100'den, ba"ka bir madde karı"-
tırılırsa % 0 da hesaplanır.

 Cevap: E
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12. % 60 "eker     % 0 "eker   % x "eker

        180gr + 120gr  o 300gr

 60.180 + 0 = 300.x

                x = % 36

 Not: "ekerli suya "eker haricinde bir madde katılırsa %0'dan karı"ı-
ma eklenir.

 Cevap: A

13. 200 gr kuru üzüm   30 ¨ ise

 300 gr kuru üzüm          a
 

 D.O          300.30
200

 = 45 ¨

 100 gr kuru kayısı   x ¨ ise

 20 gr kuru kayısı            b
 

 D.O          20.x
100

 = x
5

 ¨

 250 gr kuru elma   y ¨ ise

 50 gr kuru elma            c
 

 D.O          50.y
250

 = y
5

 ¨

 45 + x
5

 + y
5

 = 95

 x + y
5

 = 50 � x + y = 250 ¨ bulunur.

 Cevap: D

14. 

 

200
%20

300
%60

500
%x

+ =

 200. 20
100

 + 300 60
100

 = 500. x
100

                    40 + 180 = 5x
                            220 = 5x
                                x = 44 bulunur.
 Cevap: C

15. 
% 30 tuz

-
% 0 tuz

o
% 48 "eker

40 gr x gr (40-x) gr

 40 . 30 – 0 = (40 – x).48

      40  . 30  = (40 – x). 48  
       10        10           

             100 = 160 – 4x

               60 = 4x

                 x = 15 gr su buharla"tırılmalı

 Cevap: C

16. 5a karı"ım olsun.

 2
5

 ini dökelim. 5a. 2
5

 = 2a dökülüyor.

 5a – 2a = � 3a kalan karı"ım miktarı

% 40 "eker
+

% 0 "eker
o

% x
3a 2a 5a

 3a.40 + 2a.0 = 5a.x

              120a = 5a.x

                    x = 24 olur.

 yeni "eker yüzdesi % 24

 Cevap: B

+$5(.(7�352%/(0/(5ú
TEST

1
1. 

 

A B

(2V + 10).5

(3V – 8).4

 |AB| = (2V + 10) . 5 = (3V – 8) . 4

 10V + 50 = 12V – 32

    50 + 32 = 12V – 10V

            82 = 2V

            41 = V

 Cevap: C

2. |AB| = V1 .t1 = V2 . t2

 � V . 5 = (V + 30) . 3

 ��5V = 3V + 90

 � 2V = 90 �  V = 45 km/sa

 |AB| = 45 . 5 = 225 km olur.

 Cevap: B

3. Bu araç A ile C kentlerini 72 km/sa hızla gitseydi,

 |AC| = 72.x � 54 = 72.x

  � x = 3
4

 saatte giderdi.

 Bu araç A kentinden B kentine 48 km hızla gitseydi geçen zaman,

 24 = 48 . t1 � t1 = 1
2

 saat

 Bu araç B ile C arasını 3
4

 – 1
2

 = 1
4

 saatte almalıdır. Buna göre;

 |BC| = V . 1
4

 � 30 = V
4

   � 120 = V bulunur.

 Cevap: D
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4. 

A B

C

|CB| = 80.3 

        = 240 km

80km/sa, 3 saat

80km/sa 120km/sa

(t) (t)

 120 . t = 240 

          t = 2 (kar"ıla"ma anına kadar geçen süre)

 |AB| = (80 + 120) . t

  = 200 . 2

  = 400 km bulunur.

 Cevap: A

5. V1 hızına sahip olan araç A dan, V2 hızına sahip olan araç B den 
aynı anda ve birbirlerine do!ru hareket ettikten t1 saat sonra C de 
kar"ıla"sınlar;

 90 = V1 . t1

 60 = V2 . t1    
ise V1

V2

 = 3
2

 olur ... (1)

 Araçlar aynı anda aynı yöne do!ru t2 saat yol aldıktan sonra B de 
kar"ıla"sınlar;

 150 + x = V1 . t2 

  x = V2 . t2     
ise 150 + x

x
 = V1

V2

 olur ... (2)

 (1) ve (2) birbirlerine e"it olaca!ından

 150 + x
x

 = 3
2

 yazılabilir.

 Bundan, 300 + 2 x = 3x

  x = 300 km bulunur.

 Cevap: C

6.

 

D

BA V1

V2

CE

 2.|DE| = 3.|EC| oldu!una göre;

 |DE| = 3 birim seçilirse |EC| = 2 birim ve karenin bir kenar uzunlu!u 
5 birim olur. #ki hareketli A noktasından aynı anda hareket ettikleri-
ne göre, hızlarının oranı, aldıkları yolların oranına e"ittir.

 Buna göre,

 V1

V2

 = ABCE yolu
ADE yolu

 = 5 + 5 + 2
5 + 3

  = 12
8

 = 3
2

 dir.

 Cevap: A

 

7. Ali 25 dakika yol gitti!inden geriye kalan yolu  50 – 25 = 25 dakikada 
gitmesi gerekmektedir.

 Yolun 1
5

 ünü gitti!ine göre, geriye yolun 4
5

 i, yani gitti!i yolun 4 katı 

bir yol kalmı"tır. Kalan yolu da 25 dakikada (aynı sürede) gidece-
!inden hızını 4 katına çıkarmalıdır. (Gidece!i yol 4 katı oldu!undan 
hızı da 4 katı olmalıdır) O halde hızını 3 kat arttırmalıdır ki, hızı 4 
katına çıksın.

 Cevap: C

8. #ki araç arasındaki mesafenin 250 km olması için, iki araç kar"ıla"-
tıktan sonra (aralarındaki 200 lik mesafe kapandıktan sonra) dur-
madan yollarına devam ettiklerinde aralarındaki mesafenin 250 km 
açılması gerekir. Yani birbirine ters yönde hareket eden bu iki araç 
200 + 250 = 450 km yer de!i"tirmektedir.

 O halde arasındaki mesafenin 450 km de!i"tirmesi için geçen za-

man 450
50 + 40

 = 450
90

  = 5 saattir.

 Cevap: C

9.
V3V1

V2

A CB

 Hız ile yol do!ru orantılı oldu!undan, araçların aynı sürede aldıları 
yollar oranı, hızlarının oranına e"ittir. Buna göre;

 |CA|
|AB|

 = V2

V1

 � |CA|
|AB|

 = 4

         � = |CA| = 4. |AB|

 Buna göre, |AB| = 1 seçilirse, |CA| = 4 ve  |BC| = 4 – 1 = 3 olur. 

 O halde,

 V2

V3

 = |AC|
|CB|

 = 4
3

 tür.

 Cevap: C



0$7(0$7ú.�dg=h0/(5

10. Yolun dörtte biri 80 km olsun. Buna göre,

 

 

240 km80 km

80km/saat Vkm/saat

 VORT = 80 + 240
t1 + t2

 � 64 = 320
80
80 

+
 
240
V

 � 64 + 64.240
V

 = 320

 � V = 64.240
256

 � V = 60 km/sa dir.

 Cevap: B

11. 33m/dk

A B
Va = 3m/dk

 Yüzücü en fazla B ye kadar uzakla"abilsin.

 |AB| = (33 + 3) . t

 |BA| = (33 – 3) . (44 – t)

 Bu e"itlikler birbirlerine e"it oldu!undan,

 36 . t = 30. ( 44 – t)

       6t = 220 – 5t

     11t = 220

        t = 20 dakika bulunur.

 |AB| = (33 + 3) . t = 36 . 20

  = 720 metredir.

 Cevap: A

12. #ki ko"ucu ilk kez A dan x, B den

O

A

C
B

x + 50

50m
100m

VA
x

VB

D

 
100 metre uzaklıktaki D nokta-
sında kar"ıla"ırlar. Buna göre 
pistin çevresinin yarısı 

 (x+100) metre ve BC yolu, 
(x+100) – 50 = (x+50) metredir. 
#ki ko"ucu hızlarını de!i"tirme-
di!ine göre, #ki durumdaki al-
dıkları yollar oranı birbirlerine 
e"it (hızları oranı de!i"medi!i 
için) olacaktır.

 x
100

 = 100 + (x + 50)
x + 50

 � x2 + 50x = 100x + 100 . 150

 � x2 – 50x – 100 . 150 = 0

 � (x – 150) . (x + 100) = 0

 � x = 150 metre

 Buna göre, pistin uzunlu!u,

 2. ( x +100) = 2. (150 + 100)

  = 500 metredir.

 Cevap: A

13. #lk olaraktan birbirine do!ru hareket yapılırsa

   A Bx

V1= 70 V2= 30

 (70 + 30) . 2 = x

 100 . 2 = x

 x = 200 km olur. |AB| = 200 km

 Sonrasında kovalama yaptıkları için;

 

A CB
V1 = 70 V2 = 30

200

        (70 – 30) . t  = 200

            40 . t = 200

                  t  = 5 saat  sonra yakalar.

 Bu 5 saat içinde B'den kalkan hareketli 

  30.5 = 150 km mesafe kaçabilmi"tir.

       |BC| = 150 

 Cevap: E

14. Vort = Toplam yol
Toplam zaman

  = 2.120
50 + 70

 [km/dk]

  = 2 km/dk

  = 2 . 60 (saatteki hızı)

  = 120 km/sa tir.

 Cevap: D

15. #lk olaraktan birbirine do!ru hareket ediyorlar.

 

  

A B

V1= 60 km/sa V2= 40 km/sa

 (60 + 40).3 = |AB|

  |AB| = 300 km

 Sonrasında ise aynı yöne do!ru hareket ediyorlar.

 V1= 60 km/sa V2= 40 km/sa

A B

300 km

        (60 – 40) . t  = 300 km

            20 . t = 300 km

                  t  = 15 saat  

 Cevap: A
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16. Ortalama Hız = Toplam yol
Toplam zaman

 = XToplam

TToplam

 

  

A B

60 km/sa x km

90 km/sa

 x gidi", x dönü" oldu!u için

 XToplam  = x + x = 2x

 T V
x=   oldu!undan;

 Gidi" zamanı T1 = x60
 Dönü" zamanı T2 = x90
 TToplam = x x x x

60 90 180
5

36
( ) ( )3 2
+ = =

 /V x
x km sa
36

2 72ort = =  

 

 Cevap: B

 

úû/(0
02'h/(5�$5ú70(7ú.

TEST

1
1. x ʍ y = 1

x
 – 1

y
 oldu!undan,

 n ʍ 1
4

 = 6 � 1
n

 – 1
1
4

 =  6

  1
n

 – 4 = 6

  1
n

 = 10

  n = 1
10

 dur.

 Cevap: A

2. ''ʋ'' i"leminin de!i"me özelli!i oldu!undan,

 x ʋ y = y ʋ x tir.

 Buna göre,

 4x + my + xy + 11 = 4y + mx + yx + 11

                4x + my = 4y + mx

                 4.(x – y) = m.(x – y)

                           m = 4 tür.

 Cevap: B

3. (x + 3) 7 (y + 1) = x + 2y – 1 i"leminde

 x yerine x – 1, y yerine y + 2 yazılmalıdır.

 (x – 1 + 3) 7 (y + 2 + 1) = (x – 1) + 2.(y + 2) – 1

 (x + 2) – (y + 3) = x – 1 + 2y + 4 – 1

  = x + 2y + 2 bulunur.

 Cevap: C

4. 4
x

 , y
3

 = y
x

 i"leminde x yerine 4
x

 ve y yerine 3y yazılmalıdır.

 4
4
x

 , 3y
3

 = 3y
4
x

 x,y = 3xy
4

 tür.

 Cevap: C

5. Problemde verilen, i"lemin tanımına göre,

 x > 3 "artını sa!layan x de!erleri 4 ve 5 tir.

 Buna göre, 4 + 5 = 9 olur.

 Cevap: D

6. 31 { 3(mod5)  

 32 { 4(mod5)

 33 { 2(mod5)      3
33  { (34)8.31

� { 1.3(mod5)

� { 3(mod5) bulunur.
 34 { 1(mod5)

 O halde 333 ün 3 ile bölümünden kalan 3 tür.

 Cevap: B

7. 1903  { 3(mod5) oldu!undan,

 (1903)1986 { x(mod5) � 31986 { x(mod5) tir.

 Kural gere!i, 34 { 1(mod5) oldu!undan,

 31986 { (34)496.32(mod5)

  { 1496.4(mod5)

  { 4(mod5) tir.

 O halde x = 4 tür.

 Cevap: A

8. (2017)1999 sayısının birler basama!ındaki rakam x ise 

 (2017)1999 { x(mod10) dur.

 2017 { 7(mod10) oldu!undan,

 71999 { x(mod10) dur.

 71 { 7(mod10)

 72 { 9(mod10)

 73 { 3(mod10)

 74 { 1(mod10)dur.

 71999 { (74)499.73(mod10)

  { 1499.3(mod10)

  { 3(mod10) dur.

  O halde, x = 3 tür.

 Cevap: B
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9. (1!)1! { 1(mod6)

 (3!)3! { 0(mod6)

 (5!)5! { 0(mod6)

 (7!)7! { 0(mod6)

 x = (1!)1! + (3!)3! + (5!)5! + (7!)7! { 1(mod6)

 x2014 { 12014(mod6)

  { 1(mod6) bulunur.

 Cevap: A

10. a 9 (a P 1) = 9

   a 9 (a – 1) = 9

        aa–1 = 9 � aa–1 = 32

  � a – 1 = 2 � a = 3 tür.

 Cevap: C

11. (3 9�2) � x > y'ye girer.
  (x)    (y)

 (3 9�2) � xy – y = 32 – 2 = 9 – 2 = 7
  (x)    (y)

 19(3 9�2)

 1 9�7 � x ' y' ye girer.

 (1 9�7) = x + y
2

 = 1 + 7
2

 = 4
  (x)    (y) Cevap: B

12. Önce birim eleman bulunmalıdır.

 , K A L E M

K L E M K A

A E M K A L

L M K A L E

E K A L E M

M A L E M K

Birim eleman “E” bulunur.   
M–1 o�M ,�M–1 = E olmalıdır. M ile hangisi 
i"leme girerse sonuç E olur?

  M–1 = L olur.

  A–1 o�A�, A–1 = E

  A–1 = K olur

     L , K = M

 Cevap: E

13. Önce birim eleman bulunmalıdır.

 x 9 e = x
       p
      birim

 x 9 e = x + e + xe = x

                 e(1 – x) = 0

                           e = 0'dır.

 5'in tersi

 5 9 5–1 = e = 0 olmalı

 5 9�5–1 = 5 + 5–1 + 5.5–1 = 0

    6.5–1 = –5

        5–1 = – 5
6

 Cevap: C

14.    x h�y = y o yutan olmalıdır.

     x h�y � 2x + 2y – xy – 2 = y

   y – xy = 2 – 2x

 y(1 – x) = 2 – 2x

           y = 2.(1 – x)
1 – x

           y = 2'dir.

 Cevap: C

15. 2001 gün önceye gidilmeli. 1 hafta 7 gün oldu!u için

 2001 = x (mod7)

  

 

 

 2001   7
 14       285
   60
   56
     41
     35
       6

–

–

–

 Pazar
6

 P.tesi
5

 Salı
4

 Çar".
3

 Per"
2

 Cuma
1

 C.tesi
0

 Pazar günü olmalıdır.

 Cevap: E

16. #lk nöbeti Cuma günü tuttu

 1. nöbet  21. nöbet
   Cuma
 2001  7
 20.4 = 80 gün geçmi"tir.   

80   7
7     11
10
  7
  3

–

–

 

 
 C.tesi.

1
 Pazar

2
 P.tesi

3
 

 
 Pazartesi olmalıdır.
 Cevap: A

 

17. 3x + 2 = x (mod4)

 2x + 2 = 0 (mod4) olur.

 Her iki tarafı 2'ye bölersek mod da 2'ye bölünür.

 2x
2

 + 2
2

 = 0
2

 dmod 4
2
n

 x + 1 = 0 (mod2)

 ikiye bölündü!ünde 1 kalanını veren en büyük iki do!al sayı

 99 + 97 = 196 olur.

 Cevap: E
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18. 4 gün çalı" + 1 izin � 1 tur 5 günden olu"ur.

 
77    5
        15    defa tur tekrar eder.
2

–

 Ancak en çok dedi!i için ilk olarak izinle ba"latırsak
 1 izin 4 çalı" + 1 izin 4 çalı" +...........  1 izin 1 çalı"
 15 tur + 1 = 16 kez izin yapmı" olur.
 Cevap: C

)21.6ú<21/$5
TEST

1
1.  f(10) + f(11) + .... + f(19) + f(20) + ... f(24) 

  = (10 – 1) + (11 – 2) + ... + (19 – 10) + (20 – 2) + ... + (24 – 6)

  = 9 + 9 + ... + 9 + 18 + ... + 18
       
                  10 tane               5 tane

  = 10.9 + 5.18

  = 180 

  Cevap: E

2.       (gof)(4) = g(f(4))

   = g(4 . 4 + 1)

   = g(17)

    g
x

2
– 1  =  

x

4
 + 1 oldu!undan

         
x

2
 – 1 = 17 � x = 36 olmalıdır.

    g
36

2
– 1  =  

36

4
 + 1

          g(17) = 10 bulunur.

 Cevap: A

3.         f(2x) = x – 1

    f 2 . 
x
2

  = 
x

2
 – 1

             f(x) = 
x – 2

2
 elde edilir.

         f`f(3)j = f f 3 – 2

2
p

    = f 
1

2

    = 

1

2  
– 2

2

    = 

– 
3

2

2

    = – 
3

4

 Cevap: B

4.         f(x) = ax2 + bx + c

          f(0) = a. 02 + b . 0 + c  � c = 3 olur.

          f(1) = a . 12 + b . 1 + 3

              8 = a + b + 3  � a + b = 5 olur.

       f`f(0)j = 24

          f(3) = a. 32 + b . 3 + 3

            24 = 9a + 3b + 3

            21 = 9a + 3b 

       3  . 7 = 3  . (3a + b) � 3a + b = 7 olur.

        3a + b = 7

  –1. / a + b = 5 
�

 

  3a + b = 7

 – a – b = –5

  2a = 2 ��a = 1

    b = 4
  

  f(x) = x2 + 4x + 3 elde edilir.

  f(5) = 52 + 4 . 5 + 3 = 48 bulunur.

 Cevap: E

5.  a + f(a)

f(2a) – g(a)
 = 1

8 – a
 � 

a + 2a

22a – a2
 = 1

8 – a

                       ��
a + 2a

(2a – a) . (2a + a)
�=�

1

8 – a

   ��2a – a = 8 – a

                     ��a = 3 bulunur.

  Cevap: C
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6.  f(x) = f(x + 1) + 3 ise f(x) – f(x + 1) = 3 olur.

  

f(1) – f(2) = 3

f(2) – f(3) = 3

f(3) – f(4) = 3

f(1) – f(4) = 9

   8 – f(4) = 9

         f(4) = –1 bulunur.

+

 Cevap: A

7.  f(n – 1) = n . f(n)

  n = 5 için  f(5 – 1) = 5 . f(5) 

         f(4) = 5 . 1

5
           f(4) = 1 olur.

  n = 4 için f(4 – 1) = 4 . f(4)

         f(3) = 4 . 1

         f(3) = 4 olur.

  n = 3 için f(3 – 1) = 3 . f(3)

         f(2) = 3 . 4

         f(2) = 12 olur. 

  n = 2 için  f(2 – 1) = 2 . f(2)

         f(1) = 2 . 12

         f(1) = 24 elde edilir.

   (fof)(4) = f(f(4))

   = f(1)

   = 24 bulunur.

 Cevap: E

8.                       f(x) = 3x – 5

    f(2x + 1) – f(x – 1) = 73 . (2x + 1) – 5A – 73 . (x – 1) – 5A
   = (6x – 2) – (3x – 8)

   = 6x – 2 – 3x + 8

   = 3x + 6 bulunur.

 Cevap: B

9.  (fof)(x) = –7

   f `f(x)j = –7  ��2x + 3 = –7

      f(–5) = –7              x = –5 olur. 

        f(x) = –5  ��2x + 3 = –5

        x = –4 bulunur.

 Cevap: D

10.   f(1) = 13 + 1 = 2 

   f(2) = 23 + 1 = 9

   f(3) = 33 + 1 = 28

   f(4) = 42 – 3 = 13

   f(5) = 52 – 3 = 22
  +                               

          Toplam = 74

 Cevap: C

11. 
x

4
 + 3 = 6

        
x

4
 = 3

           x = 12

   f f x

4
 + 3p = x2 – a 

  x = 12 için       f f12

4
 + 3p = 122 – a

             f(6) = 144 – a

             100 = 144 – a

                a = 44 bulunur.

 Cevap: B

12.   h(x) = f(x) + g(x)

   = 1 – x2 + x2 – x

   = 1 – x

   h(a) = 1 – a

     
1

8
 = 1 – a

       a = 1 – 
1

8

       a = 
7

8
 bulunur. 

 Cevap: A

13.

  

    f(x) – f(x + 1) = x + 4

x = 3 için f(3) – f(4) = 7  

x = 4 için f(4) – f(5) = 8

x = 5 için f(5) – f(6) = 9
                      +                               

   f(3) – f(6) = 24

       f(3) – 2 = 24

             f(3) = 26

  Cevap: D
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.h0(/(5
TEST

1
1. A kümesinin içinde 1 bulunan, 5 bulunmayan alt kümeleri arandı!ı-

na göre {2,3,4} nin alt kümeleri yazılmalıdır. {2,3,4} ün 23 = 8 tane 
alt kümesi oldu!undan A kümesinin 1 i içerip 5 i içermeyen 8 tane 
alt kümesi vardır.

 Cevap: B

2. En az C kümesi {1,2} olup di!er C kümeleri 1,2 elemanlarının yanı-
na {3,4,5} kümesinin alt kümelerinde bulunan elemanlar getirilerek 
olu"ur.

 Bu durumda 23 = 8 farklı C kümesi yazılabilir.

 Cevap: D

3. 3 ile tam bölünen iki basamaklı do!al sayılar kümesinde bulunan, 3 
ve 5 ile yani 15 ile tam bölünen do!al sayılar çıkarılırsa istenen kü-
menin elemanları elde edilir. 3 ile tam bölünen iki basamaklı do!al 
sayıların kümesi,

 {12,15,18,…,99} ve elemanın sayısı 

 99 – 12
3

 + 1= 30

 15 ile tam bölünen iki basamaklı do!al sayıların kümesi, 
{15,30,…,90} ve eleman sayısı 

 99 – 15
15

 + 1 = 6 dır.

 O halde istenilen özellikteki sayılar,

 30 – 6 = 24 tanedir.

 Cevap: D

4. 

x

A B

4 2x + 4

 s(A) = x + 4 ise s(B) = 2x + 8 dir.

 s(A�B) = x + 4 + 2x + 4 = 29

         3x = 21

          x = 7 dir

 s(A – B) = x = 7 dir.

 Cevap: D

5. 

9x

A B

3x x

  s(A�B) = 3x ise

       s(B) = 4x

       s(A)  = 12x olur.

 s(A – B)  = 9x = 18

            x  = 2 dir.

 O halde s(B – A) = 2 dir.

 Cevap: B

6. A kümesi, 85 den küçük olan 3 ün katı do!al sayılardan olu"ur.

 A = {0,3,6,9,…,84} ve eleman sayısı,

 84 – 0
3

 + 1 = 29 olur.

 B kümesi, 96 dan küçük veya e"it olan 4 ün katı do!al sayılardan 
olu"ur.

 B = {0,4,8,…,96} ve eleman sayısı,

 96 – 0
4

 + 1 = 25 dir.

 A�B kümesi 0 ile 85 arasındaki 3 ve 4 ün en küçük ortak katı 12 nin 
do!al sayı katlarından olu"ur.

 A�B = {0,12,24,…,84} ve eleman sayısı,

 84 – 0
12

 + 1 = 8 dir

 s(AUB) = s(A) + s(B) – s(A�B)

  = 29 + 25 – 8

  = 46 bulunur.

 Cevap: B
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7. Fizik dersinden geçenlerin sayısı F ile, Kimya dersinden geçenle-
rin sayısı K ile gösterilsin.

 

%30

F K

 s(F�K) = %70

 s(F�K) = s(F) + s(K) – s(F�K)

 %70 = %60 + %50 – s(F�K)

 s(F�K) = %40

   Sınıfın %40 ı   20 ki"i ise

 Sınıfın %100 ü                x ki"idir.    

 D.O           x = 50 bulunur.

 Cevap: B

8. Topluluktaki gruplar a"a!ıdaki tablo ile ifade edilebilir.

Esmer Sarı"ın

Kız y + 4 x + 2

Erkek x y

 y + 4 + x + 2 = 2. (x + y)

 x + y = 6 olur.

 Topluluktaki ki"i sayısı,

 x + y + x + y + 6 = 18 bulunur.
              
    6          6

 Cevap: C

9. Piyano çalabilenlerin kümesi P,

 Keman çalabilenlerin kümesi K,

 Gitar çalabilenlerin kümesi G ile gösterilsin.

a

d e

F

G

K

b

6

f

c

 a + b + c + d + e + f + 6 = 50

       a + b + c + d + e + f = 44

                        b + d + e = 20

                         a + c + f = 44 – 20 = 24 bulunur.

 Cevap: C

10. I. 4�A dır. Do!ru,

 II. s(A) = 9 de!ildir. s(A) = 5 tir. Yanlı"

 III. (5,6)�A dır. Do!ru

 IV. {a,b}�A de!ildir. {a,b}�A dır. Yanlı"

 V. {{a,b}, 4}�A dır. Do!ru

 VI. {3}�A de!ildir. {3}�A dır. Yanlı" 

 O halde 3 tanesi do!rudur.

 Cevap: C

11. A kümesinin alt küme sayısı  (2 s(A))

 B kümesinin alt küme sayısı (2 s(B)) nin 32 katı oldu!una göre,

 2s(A) = 32.2s(B)    � 25.2s(B) � 25+s(B)

 s(A)  = s(B) + 5 � 4x + 1 = 3x – 2 + 5

  � x = 2 dir.

 Buna göre,

 s(A) + s(B) = 4x + 1 + 3x  – 2

  = 4.2 + 1 + 3.2 – 2

  = 13 tür.

 Cevap: A

12. s(A) = x olsun. d x
3
n = d x

4
n oldu!undan

 x = 3 + 4 = 7 dir.

 O halde, d 7
5
n = 7.6.5.4.3

5.4.3.2.1
 = 21 dir.

 Cevap: B

13. #spanyolca bilenlerin kümesi A, #ngilizce bilenlerin kümesi B olsun. 
#spanyolca bilenlerin hepsi #ngilizce bildi!inden A kümesi B kümesi-
nin alt kümesidir. Buna göre,

 

x

A

B

y

s(A) = x , s(B – A) = y olsun.

 Verilenlere göre,

 3.s(B) + s(A) = 11

         3.(x+y) + x = 11

                 4x + 3y  = 11

 

 ve x ile y pozitif tam sayılar oldu!undan 

 x = 2 ve y = 1 olur.

 O halde, s(B)
s(A)

 = x + y
x

 = 2 + 1
2

 = 3
2

 olur

 Cevap: C
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14. Verilenlere göre,

 2s(A) = 32 = 25� s(A) = 5,

 2s(B) – 1 = 63 �  2s(B) = 64 = 26

  �  s(B) = 6,

 2s(A–B) = 4 � 2s(A–B) = 22

  �  s(A – B) = 2 dir.

 s(A) = s(A�B) + s(A – B)

      5 = s(A�B) + 2

      3 = s(A�B) dır.

 s(A�B) = s(A) + s(B) – s(A�B)

  = 5 + 6 – 3

  = 8 dir.

 Cevap: A

15. 

x

A B

x 2x

 s(A – B) = s(A�B) = x olsun.

 s(B – A) = s(A) = 2x olur.

 s(A�B) = 20 � x + x + 2x = 20

  �  x = 5 dir.

 Buna göre,

 s(A) = 2x = 2.5 = 10 olur.

 Cevap: C

16. Bu çiftlikteki ineklerin sayısı x, koyunların sayısı y ve mandaların 
sayısı z olsun.

 Verilenlere göre,

 

 

 

 

x + z = 26

y + z = 19

2.(x + y + z) = 54
     x + y + z = 27

x + y = 9+

 x + y + z = 27    ve    x + z = 26

 oldu!undan y + 26 = 27 �  x = 1 dir.

 Cevap: A

3(50h7$6<21
.20%ú1$6<21�–�2/$6,/,.

TEST

1
1. Sınava katılan bir ki"inin sınavı; ba"arılı veya ba"arısız olmak üze-

re, iki "ekilde sonuçlanabilir. Sınava 5 ki"i birlikte katıldı!ına göre,

  1 Ki!i  2 Ki!i ..... 5. Ki!i

      2 .     2 .....     2

 Bu sınav ba"arı yönünden,

 25 = 32 farklı biçimde sonuçlanabilir.

 Cevap: B

2. A dan hareket eden bir ki"i, ilk i" olarak C noktasına gidebilmek 
için, 2 sokak sa!a(s), 2 sokak a"a!ı(a) gitmelidir.

 ssaa � 4!
2!.2!

 = 6 oldu!undan

 A dan C ye 6 de!i"ik yoldan gidebilir. #kinci i" olarak C den B ye 
gidebilmek için 3 sokak sa!a(s), 2 sokak a"a!ı(a) gitmelidir.

 sssaa � 5!
3!.2!

 = 10 oldu!undan 

 C den B ye 10 de!i"ik yoldan gidebilir. Buna göre, A dan C ye u!ra-
yarak B ye en kısa yoldan gidecek olan bir kimse, 6.10 = 60 de!i"ik 
yoldan gidebilir.

 Cevap: D

3. Herhangi bir erkek E, herhangi bir kız K ile gösterilirse problemde 
istenen sıralama.

 EKEKEKEK veya KEKEKEKE "eklindedir. 4 erkek kendi aralarında 
4! ve 4 kız kendi aralarında 4! sayıda de!i"ik "ekilde sıralanabildi-
!inden istenen sıralamaların sayısı toplamı,

 4!.4! + 4!.4! = 2. 4!.4! = 1152

 Cevap: E

4. Birler basama!ı
''0'' için

f              p  + Birler basama!ı
''4'' için

f              p  

                          

 = 7.7!.2 + 6.7!.2
2!.2!.3!

 = 14.7! + 12.7!
2!.2!.3!

 = 5460 bulunur.

 Cevap: E

5. Bu dersten, d 5
2
n = 9.4

2
 = 10 farklı ikili grup olu"turulabilir. Ancak 

bu gruplardan birisi {A,B} dir. A ve B aynı saatte verildi!i için bunun 
dı"ında kalan

 10 – 1 = 9 farklı seçim yapılabilir.

 Cevap: D

6. Birinci i" olarak 9 ki"iden 3 ki"i, ikinci i" olarak da bu 3 ki"iden 1 ki"i 

seçilece!ine göre, birbirinden farklı d 9
3
n . d 3

1
n = 9.8.7

3.2.1
 . 3 = 252 

grup olu"turulur.

 Cevap: B
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7. I. Çözüm

 Çizilecek üçgenlerin bir kö"esi d1, di!er 2 kö"esi d2 do!rusu üze-
rinde olabilir veya bir kö"esi d2, di!er 2 kö"esi d1 do!rusu üzerinde 
olabilir. O halde olu"turulabilecek üçgenlerin sayısı,

 d 3
1
n . d 4

2
n + d 3

2
n . d 4

1
n = 30 dur.

 

 II. Çözüm

 7 noktadan herhangi 3 ü do!rusal olmasaydı 

 d 7
3
n = 35 de!i"ik üçgen çizilebilirdi. Do!rusal olan herhangi üç nok-

tadan dolayı üçgenlerin sayısı toplamı,

 d 3
3
n + d 4

3
n = 1 + 4 = 5 tane daha az olacaktır. 

 O halde "ekildeki noktalarla 35 – 5 = 30 tane üçgen çizilebilir.

 Cevap: C

8. Ahmet ve Fırat ya birlikte seçilip grup içinde yer alırlar, ya da ikisi 
birlikte seçilmeyip di!er ki"ilerden grup elemanları seçilir.

 3 ki"ilik ekip � d 2
2
n . d 5

1
n � (Ahmet ve Fırat grupta)

 3 ki"ilik ekip � d 5
3
n � (Ahmet ve Fırat grupta de!il)

 O halde,

 d 2
2
n . d 5

1
n + d 5

3
n = 1.5 + 10 = 15 olur.

 Cevap: D

9. 9 oyuncu = 5 yerli oyuncu + 4 yabancı oyuncu en fazla 2 yabancı 
bulunan 5 ki"ilik grup için,

 d 4
0
n . d 5

5
n + d 4

1
n . d 5

4
n + d 4

2
n . d 5

3
n

                             

       
yabancı

yok  
5

yerli  
1

yabancı 
4

yerli   
2

yabancı 
3

yerli

 = 1 + 4.5 + 6.10

 = 1 + 20 + 60

 = 81 farklı seçim yapılabilir.

 Cevap: E

10. #ki rakamın toplamının çift sayı olması için; ikisinin tek sayı veya 
ikisinin çift sayı olması gerekir.

 Buna göre,

   P(T,T) + P(Ç,Ç) = d 5
2
n . d 4

0
n

d 9
2
n

 + d 4
2
n . d 5

0
n

d 9
2
n

  = 10 + 6
9.8
2

  = 16
36

 = 4
9

 dur.

 Cevap: D

11. Bütün durumlar = 25 = 32

 #stenilen durum = TTTYY,TYYTT,… gibi kısaca, tekrarlı permütas-
yondan

 5!
3!.2!

 = 10 tane durum

 Olasılık = 10
32

 = 5
16

 dır.

 Cevap: E

12. 35 ki"ilik sınıfın 13 tanesi kız ise 22 tanesi erkektir. Soruya ili"kin bir 
tablo yapalım.

 

Kız Erkek

Gözlüklü 5 11

Gözlüksüz 8 11

Hem kız hem gözlüksüz

 P(K�Gsüz) = P(K) + P(G.süz) – P(K�G.süz)

 = 13
35

 + 8 + 11
35

 – 8
35

 = 13 + 19 – 8
35

 = 24
35

 dir.

  Cevap: D

13. Elif M kapısından girip S kapısından çıkması için;

 M – R – S veya M – N – P – Q – S yollarını kullanmalıdır. Buna göre;

 = 1
2

 . 1
2

 . 1
2

 + 1
2

 . 1
2

 . 1
2

 . 1
2

 . 1
2

 = 5
32

 dir.

 Cevap: C

14. Kırmızı kalem = K

 Mavi kalem = M

 Sarı kalem = S ile gösterilsin.

 Buna göre;

 MKS veya MSK olma olasılı!ı,

 = 4
12

 . 3
11

 . 5
10

2

+ 4
12

 . 5
11

 . 3
10

2

 = 1
11

 dir.

 Cevap: B



0$7(0$7ú.�dg=h0/(5

15. A
1

 . B
1

 . 4 çocuk
1

 4 çocu!u ba!larsak 1 ki"i olarak gözükür.
 Toplamda 3 ki"i yuvarlak masa etrafında 
 (n – 1)! = (3 – 1)! = 2!
 Çocuklar kendi aralarında o�4 çocuk o�4! farklı "ekilde oturur.
 2!.4! = 2.24 = 48  farklı oturma düzeni ortaya çıkar.
 Cevap: B

16. olasılık = istenilen durum
tüm durumlar

 Tüm durumlar o�8 ki"i bir sırayao�8! farklı "ekilde oturur.

 #stenilen durum o 5!.4! 

 olasılık = 5!.4!
8!

 = 1
14

 Cevap: E

7$%/2�9(�*5$)ú.�2.80$�
352%/(0/(5ú

TEST

1

1. A, 5 yılda 25 cm uzamı"tır. 

 Buna göre yılda 25
5

 = 5  cm uzar. B bitkisi 5 yılda 15 cm uzamı"tır.

 Buna göre yılda 15
5

 = 3 cm uzar.

 t yıl sonra,

 A bitkisinin boyu = 10 + 5t

 B bitkisinin boyu = 20 + 3t

 Problemde verilenlere göre,

 (10 + 5t) = (20 + 3t) . 3
2

 10 + 5t = 60 + 9t
2

 20 + 10t = 60 + 9t

 t = 40 bulunur.

 Cevap: E

2. Çocuk kitaplarına ait dilimin merkez açısı 150°, matematik kitapla-
rına ait dilimin merkez açısı 70° dir.

 150° – 70° = 80°

 80° lik fazlalık 160 kitap sayısına e"ittir. Felsefe kitaplarına ait dili-
min merkez açısı 40° dır.

 80° lik dilim  160 kitabı gösteriyorsa,

 40°lik dilim           x kitabı gösterir.              

 D.O

 80.x = 40.160

      x = 80 bulunur.

 Cevap: C

3. A = B = 2C = 3D = 6E = k olsun

 A = k,   B = k,    C = k
2

,    D = k
3

,    E = k
6

 olur.

 A + B + C + D + E = 360°

 k + k + k
2

 + k
3

 + k
6

 = 360°

 12k + 3k + 2k + k
6

 = 360°

 3k = 360°

 k= 120°

 D = k
3

 = 120
3

 = 40° olur.

 Cevap: E

4. 2014 yılında toplam 9 ton,

 2015 yılında toplam 6 ton,

 2016 yılında toplam 3 ton,

 Kayısı üretilmi"tir. 

 Bahsedilen üç yılda toplam 9 + 6 + 3 = 18 milyon ton kayısı üretil-
mi"tir.

 18 milyon ton   360° ile gösterilirse

 6 milyon ton           x° ile gösterilir.       

 D.O

 18.x = 6.360

      x  = 120° olur.

 Cevap: D

5. A aracının hızını bulalım;

 VA = 360 – 180
6

 = 180
6

 = 30 km/sa

 B aracının hızını bulalım,

 VB = 360
2

 = 180 km/sa

 6. saatte araçlar yan yana bulunmaktadır. A aracının hızı 30 km/sa, B 
aracının hızı 180 km/sa dır. B aracı, A aracına her saat ba"ı 180 – 30 
= 150 km/sa fark atıyor. #ki araç arasındaki fark 300 km olması için 
2 saat geçmesi gerekir. Bu 2 saat 6 saatten sonra oldu!undan, 8. 
saatte araçlar arasındaki fark 300 km olur. O halde B aracının ha-
reketi 4. Saatte oldu!undan, B nin hareketinden 4 saat sonra olur.

 Cevap: B

6. 8 ¨ ye alınan bir mal 12 ¨ ye satılıyor ise 

 12 – 8 = 4  ¨ kâr edilir.

 Buna göre, 

 

12'de           4 ¨

60'da           x    

      12.x = 60.4

           x = 20 dir.

  Cevap: E
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7. – 9. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

7.  Efe'nin, "ubat ayında çözdü!ü soru sayısı ocak ayında çözdü!ü 
soru sayısından 300 fazla oldu!una göre,

 1200'de  300 artı" olur ise

 100'de            x               

 1200.x = 300 . 100

        4x = 100

          x = 25 dir.

Cevap: C

8. Dairesel grafikte aralık, ocak, "ubat, mart ve mayıs aylarında 
çözülen soru sayılarını gösteren merkez açılar toplamı 360° dir. 

 Buna göre, Efe'nin çözdü!ü soruların toplamı;

 800 + 900 + 1200 + 1500 + 2800 = 7200'dür.

 

7200'de 360° ise
900'de    x         7200.x = 360.900

8x = 360°    x = 45°

Cevap: E

9. Bir önceki örnekte verilenler kullanılmı"tır. Efe'nin 5 ayda çözdü!ü 
soru sayısı 7200'dir.

 Ocak ve "ubat aylarındaki toplam çözülen soru sayısı;

 1500 + 1200 = 2700'dir.

 7200'de 100 ise

 2700'de     x          

 7200.x = 100.2700

    x = 37,5

Cevap: A

10. – 12. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.    

10. Daire grafi!inin tamamı 360° olaca!ından kira için dü"en merkez 
açı 72° olacaktır.

 360°  72° ise

 100             x   
 

 D.O             x = % 20'sini olu"turur.

Cevap: C

11. 360°       4.800 ¨ ise

 48°              x             

               x = 640

Cevap: E

12. Orantılı oldukları sayıları bulmak için daire dilimindeki açılara 
bakmak gerekir. Açılarda sadele"tirme yapıldıktan sonra kalan 
sayılar orantılı oldukları sayıları verir.

 Vergi           Yakıt            Gıda

  45°           75°           120°

 ifadelerin hepsi 15 ile sadele"tirilirse

    3            5              8 olur. 

 O halde vergi, yakıt, gıda sırayla 3, 5, 8 ile orantılıdır. 

Cevap: B

 

13. – 15. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

13. 2014 yılında üretilen D ürün sayısı 1000 tanedir. D ürününün 
2014 yılında daire grafi!inde merkez açısı 75° ve E ürününün ise 
merkez açısı 45° oldu!una göre,

   

75°       1000

45°          x

45.1000 = 75.x

       600 = x

 2014 yılında E ürünü 600 tane üretilmi"tir. Buna göre, üretilen E 
ürünü sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre 250 tane arttı!ına göre 
2015 yılında üretilen E ürünü sayısı;

  600 + 250 = 850 olur.

Cevap: D

14. Üretilen toplam ürün sayısında 2014 yılından 2015 yılına kadar 
de!i"im 200 tane ürün artı"ı oluyorsa,

 2015 yılında üretilen toplam ürün sayısı 7400 tane ise 2014 
yılında ise

 7400 – 200 = 7200 tanedir.

 O halde, 2014'te üretilen D ürünü sayısı,

 

360°       7200

75°          x

 360.x = 7200.75

  x = 20.75

  x = 1500 tanedir.

Cevap: C
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15. 2015 yılında üretilen toplam A ve C ürünlerinin sayısı 2014 yılına 
göre 500 tane daha azdır. 

 Buna göre, 2015 yılında üretilen A ve C ürünlerinin sayısı toplam 
2500 tane ise

 2014 yılında ise üretilen A ve C ürünlerinin sayısı 

 2500 + 500 = 3000 tanedir.

 Buna göre,

 2014 yılında daire grafi!inde A ve C ürünlerinin merkez açılar 
toplamı 120° ise B ürününün daire grafi!inde merkez açısında 
120° dir.

 O halde üretilen B ürünü sayısı 3000 tanedir.

Cevap: B

16.  

  

Boyu (kg)

Zaman (saat)
5

60

 

 

5 saatte   60 kg (Boya kullandılar)

4 saatte         x kg    

x = 48 kg kullandılar.

.x
8
5

5
60 4=

 Cevap: E

17. 

1

5

35

2 3 4 5 6

 Bitki 6 haftada 30 cm uzamı"tır.

 1 haftada 30:6 = 5 cm uzar.

 5 haftada 5.5 = 25 cm uzar

 #lk boyu 5 cm oldu!undan 25 + 5 = 30 cm dır.

 Cevap: D

6$<,6$/�0$17,.
TEST

1
1. – 3. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

 

1.  Ampuller yanıyorken

 
1 53 72 64 8

 4 numaralı anahtar   1, 2, 3, 5, 6, 7'yi de!i"tirir.

 1, 2, 3, 5, 6, 7  söner.

Cevap: B

2.  Ampuller sönükken

1 53 72 64 8

 2 numaralı anahtar   1, 3, 5, 7'yi de!i"tirir.

  1 53 72 64 8

 3 numaralı anahtar   1, 2, 4, 5, 7, 8'i de!i"tirir.

  
1 53 72 64 8

 2, 3, 4, 8 nolu ampuller yanar.

Cevap: C

3.  Ampuller sönükken

 

1 53 72 64 8

 3 numaralı anahtar   1, 2, 4, 5, 7, 8'i de!i"tirir.

  1 53 72 64 8

 4 numaralı anahtar   1, 2, 3, 5, 6, 7'yi de!i"tirir.

  1 53 72 64 8

 1, 2, 5, 7 söner.

Cevap: A
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4. – 6. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

4. Uçak #stanbul'dan saat 10.00'da kalktı. Toplamda 13.00 + 20.00 = 
33.00 saat yolculuk yaptı.

 Pazartesi saat 10.00

 33.00 saat  1 gün 9 saat geçti!i anlamına gelir.

  Pazartesi  10.00

 +              1 gün   09.00 

           Salı  19.00

 Tokyo #stanbul'a göre 6 saat daha ileride

  Salı       19.00

 +                      06.00 

 Çar"amba  01.00'de Tokyo'da olacaktır.

Cevap: B

5. Uçak Jackson kentinden saat 13.00'da kalktı 

 Toplamda 12.00 + 19.00 = 31.00 saat yolculuk yaptı.

  Pazartesi saat 13.00

 31.00 saat   1 gün 7 saat geçti!i anlamına gelir.

      Pazartesi      13.00

 +        1 gün        07.00 

              Salı        20.00

 Tokyo'da yerel saat Jackson'a 6 + 8 = 14 saat daha ileridir.

              Salı       20.00

 +                       14.00    

   Çar"amba      10.00'de Tokyo'da olacaktır.

Cevap: E

6. Uçak Tokyo'dan 17.00'de kalktı 

 Toplamda 18.00 + 13.00 = 31.00 saat yolculuk yaptı.

  Pazartesi saat 13.00

 31 saat   1 gün 7 saat geçti!i anlamına gelir.

      Cumartesi   17.00

 +          1 gün    07.00 

      Pazar   00.00

 Tokyo #stanbul'a göre 6 saat ileri oldu!u için

        Pazartesi    00.00

 +                        06.00    

              Pazar    18.00'de #stanbul'da olacaktır.

 

Cevap: B

7. – 9. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

 

7.   

3 2

4 2

5 1

a 5

=
 

 (3 – 2 + 2)4 = (5 – 1 + 5)a

       34 = 9a  34 = (32)a

               2a = 4

                a = 2 olmalı

Cevap: B

8.   

6 5

8 1

10 3

2 a

=

 (6 – 5 + 1)8 = (10 – 3 + a)2

  28  (7 + a)2

   162 = (7 + a)2   ise  a = 9  olur.

Cevap: E

9.   

4 5

2 a

a 3

1 14

=

 (4 – 5 + a)2 = (a – 3 + 14)1

       (a – 1)2 = a + 11

  a2 – 2a + 1 = a + 11

a2 – 3a – 10 = 0

p� ��������p

a      – 5    

a       +2  

(a – 5) . (a + 2) = 0 

a = 5      a = –2

a pozitif a = 5 olmalı

Cevap: D

a

a
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10. – 12. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

10.

D

C

A

B

C

B

D

A

D

A

C

B

y
z

90°

Cevap: E

11.  

C

B

D

A

D

C

A

B

C

B

D

A

x y
90° 90°

Cevap: C

12. x ve m geri alınmalı

A

B

D

C

B

A

C

D

A

D

B

C

geri m

geri x

90°

Cevap: D

13. – 15. soruları a!a"ıdaki bilgilere göre 

birbirinden ba"ımsız yanıtlayınız.

13.  

12 1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

A

12 1

2

3

4

5
67

8

9

10

11

B
 

 

 Yıldız'ın 4. bölmeye gelmesi 3 bölüm ilerlemesidir. O zaman nokta 

9 bölüm ilerler ve 10 bölmeye gelir.

Cevap: B

14.  Noktanın hızı  3 br Tur bindirmesi 

 Yıldız hızı  1 br gerekmektedir.

 (3 – 1) . t = 12

 2 . t = 12 t = 6 br ilerlemelidir.

Cevap: C

15. Nokta 7. bölmeye gelmesi için 6 bölüm ilerlemelidir.

 Yıldız ise  6
3

 = 2 bölüm ilerler ve 3. bölmeye gelir. 

Cevap: B

16. Önce x do!rusu ok yönünde katlanırsa ortadaki üçgen a"a!ıdaki 
gibi olur.

Ø

Ú

X

y do!rusu

x do!rusu

ortadaki üçgen

 Sonra y do!rusu etrafında ok yönünde katlanırsa ortadaki üçgen 
a"a!ıdaki gibi olur.

Ø

Ú X

y do!rusu

x do!rusu

 Cevap: D

17. Tabloda 2. satır, 1. satırda bulunan sayıların 2 ile çarpılmasıyla 
olu"turulmu"tur.

 Bu durumda x = 12
2

 = 6,     y = 7.2 = 14 bulunur.

 Buna göre,

 x + y = 6 + 14 = 20 bulunur.

 Cevap: E
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18. 1. "ekilde 1 kare  
+2

 2. "ekilde 3 kare  
+3

 3. "ekilde 6 kare   
+4

 4. "ekilde 10 kare 
+5

 5. "ekide 15 kare  
+6

 6. "ekilde 21 kare

 Cevap: E

hd*(1/(5
TEST

1
1.  

B

K

D

40o

25o

x b
b

L

F

A

C

E

a
a

M
 25 + a + b = x

 AB // CD oldu!undan

  40 + x = 2a + 2b

              
     40 + (25 + a + b) = 2a + 2b

   65 + a + b = 2a + 2b

            a + b = 65 olur.

 x = 25 + a + b
      
    = 25 + 65

    = 90

 Cevap: C

2.
A

C
x

B E

60° 60°
45°

45°D

BCD üçgeninin iç açılar toplamına baka-
lım.

 90 + 45 + m(\BDC) = 180

                 m(\BDC) = 45
Dolayısıyla |BC| = |BD| olur.
ABC üçgeni e"kenar oldu!undan ve   
|AB| = |AC| = |BC| oldu!undan, 

 |AB| = |AC| = |BC| = |BD| olur.
 Buradan ABD üçgeni ikizkenar olur.

 m(\BAE) = m(\BDE) = a olsun.
 ABD üçgeninin iç açılar toplamına baka-

lım.
 (90 + 60) + a + a = 180

 150 + 2a = 180
 a = 15

 m(\AEC) = m(\ABE + m(\BAE)
 x = 60 + 15 
 x = 75  Cevap: C

3.  A

Ca

bc

B
69°

50°

61°

69 + 61 + m(\BAC) = 180

 m(\BAC) = 50

 m(\A ) < m(\C) < m(\B)

 a < c < b olur.

 

 |a – b| – |c – b| + |c – a| = (–a + b) – (–c + b) + (c – a)

 = –a + b  + c – b  + c – a

 = 2c – 2a

 Cevap: E

4. 

 

A

B D C

18

E
5 9

4

15 15x h

 AEC üçgeni Pisagor ba!ıntısından h = 12 olur.

 AED üçgeni Pisagor ba!ıntısından x = 13 bulunur.

 Cevap: C

5.

 

A

T

O

630°
60°

30°

12

B60°

4&3 

6&3 

2&3

 |AB| = 2&3 + 6&3

   = 8&3

 Cevap: C
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6.

30°

60°

A

C

x

4
3

9

6

60°
30°B

E
D3&3 

6&3
 

&7 

 BCD üçgeni 30 – 60 – 90 üçgeni oldu!undan 

 |EC| = 3, |BE| = 3&3 olur.

 ABE üçgeni 30 – 60 – 90 üçgeni oldu!undan 

 |AE| = 9, |AB| = 6&3 olur.

 ECD üçgeninde Pisagor ba!ıntısından 

 |ED| = &7 olur. AED üçgeninde Pisagor ba!ıntısından 

  92 + (&7)2 =x2

      81 + 7 = x2

              88 = x2

                x = &88 = 2&22 Cevap: D

7. 

x

60°

12

8

8

8

8

4

4
4

4
4

4

60°
b

a

4

30°

a = 6&3 ,   b = 4&3 ,

 x  = a + b

   = 6&3 + 4&3

   = 10&3

  Cevap: B

8. 
A

30°
D x

E

CB

2&3 

&3 

2|ED| = |AE| ve |AD| = 3&3

  oldu!undan |AE| = 2&3 ve

  |ED| = &3  elde edilir

 [BE] açıortay oldu!undan

 
|BA|

|AE|
 = 

|BD|

|DE|
 � 

|BA|

2&3
 = 

|BD|

&3
 

   ��|BA| = 2k

                           |BD| = k olur.

 ABD üçgeninin kenarları k, 3&3, 2k oldu!undan açılar 30 – 60 – 90 
olmalıdır.

 
A

30°

30°30°
30°

60°

D x

E

CB

2&3 

&3 

ADC üçgeninde

  |AD| = 3&3 oldu!undan

              x = 3&3 . &3

   = 9 bulunur.

  Cevap: E

9. 
A

B D F 2k

60°
30°

k

k

E

60o 30o
3&3 

C

2k

m(\EFD) = 60° olur.

 EDF üçgeninde 

 |DF| = 3, |EF| = 6 olur. Dolayısıyla 

 |DC| = |DF| + |FC| 

   = 3 + 2k

   = 3 + 2 . 6

   = 15 bulunur.

 Cevap: C

10. 

E

B C

F

kk

4k

DK

A

x

1

4

FKD ~FCB 
 oldu!undan 

 |KF|

|FC|
 = |KD|

|BC|
 ��1

4
 = |KD|

|BC|
 

� ��|KD| = k, |BC| = 4k 
 olur.

 AEK ~ABC oldu!undan 

 |AK|

|AC|
 = |EK|

|BC|
 �� x

x + 5
 = k

4k

� � ����������4x = x + 5

              3x = 5

                          x = 5

3
 Cevap: B

11. 

C8K

D

x

E

k

kk

k

D

D

ED

E

E

A

FB 2

EBF ~CDK 
 oldu!undan 

 |EF|

|KC|
 = |BF|

|DK|
 �� k

8
 = 2

k
� ���������������� � ��k2 = 16
� � � ��k = 4

 

 EBF üçgeninde Pisagor ba!ıntısından
 22 + 42 = |EB|2

    |EB| = 2&5 olur.

 EBF ~DEA oldu!undan 

 
|EF|

|AD|
 = 

|EB|

|ED|
 �� 4

x
 = 2&5

4

� �����������������������2&5x = 16

          x = 8&5

5
 bulunur.

 Cevap: D
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12.  
A

B

C

6

8 9

4

x D

 Paralellikten ortak açı bulunur. KAK benzerlik teoremine göre,

 x6
4

9
6 8= =

 x = 12 olur.

Cevap: B

13. 
A

B CD

G E

4

8

12 12

x

G a!ırlık merkezi oldu!u için 

 |AG| = 8 br olur.

 m(\BAC) = 90° ve [AD] kenarortay 

oldu!undan muhte"em üçlü olu"ur.

    |AD| = |BD| = |DC| = 12 br

 [GE] // [DC] oldu!undan AGE ~ADC 
olur.

 |AG|

|AD|
 = |GE|

|DC|
 �� 8

12
 = x

12
 

� � ��x = 8 bulunur.  Cevap: E

14. 
A

H D 4

E
10

C

2k

3k

B

2|AE| = 3|EC| ise

 |AE| = 3k, |EC| = 2k olur.

 A(ADC) = 4 . 10

2
 

   = 20 br2

 |AE|

|AC|
 = A(ADE)

A(ADC)

    3k

5k
 = A(ADE)

20
 = A(ADE) = 12 br2 bulunur.

 Cevap: C

15. 

A

B C

D

8

8

8

8 E

4&2

4&2

8&2

  |AB| = |BC| = k olsun.

                   A(ABC) = k . k

2

                                    16 = k2

2
 

                       k2 = 32

                                                             k = 4&2

 A(DCE) = 8 . 8

2

  = 32 br2

 Cevap: B

16. 
A

4

4

CEB

D
11

 Ç(ABC) = |AB| + |BC| + |AC|

               32 = |AB| + |BC| + 11

 |AB| + |BC| = 21

      A(ABD) = |AB| . 4

2
  = 2|AB|

      A(BDC) = |BC| . 4

2
  = 2|BC|

     A(ABC) = A(ABD)  + A(BDC) 

  = 2|AB| + 2|BC|

  = 2(|AB| + |BC|)

  = 2 . 21

  = 42 bulunur. Cevap: B         

d2.*(1/(5�9(�'g57*(1/(5
TEST

1

1. 

x30

E

A

D

B

C KF

|EC| = |DB| oldu!undan DBK üçgeni 
e"kenar üçgen olur.

 m(\EDC) = 120° oldu!undan

 m(\BDC) = 30° olur.

 m(\BDK) = 60° ve m(\BDC) = 30° ol-
du!undan

 x = 60 – 30

 x = 30° bulunur.

 Cevap: D
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2.

F

E D

C

B

xx

12 12

12

A L

9K

33

12&3

 |BC| = 12  ve  3|EK| = |KD| oldu!undan

 |EK| = 3

 |KD| = 9 olur.

 |FE| = |FA| oldu!undan |EA| = 12&3 olur.

 (12&3)2 + 32 = x2

        432 + 9 = x2

                 x2 = 441

                   x = 21

 Cevap: D

3. 
E

F C

A

N

K

D

B

2

2

2 4
L

M

P

O

2&3

|ML| = 2&3 ise

 |MC| = |CL| = 2 olur.

 Taralı Alan = A(ABCDEF) – A(KLMNOP)

  = 6 . 
(4)2&3

4
  –  6 . 

(2&3)2&3

4

  = 6&3 bulunur. 

Cevap: A

4. ABF e"kenar üçgenin bir kenarı düzgün be"genin de kenarı oldu-
!undan AEF ikizkenar üçgendir.

 m(\FAB ) = 60° ve m(\EAB) = 108° oldu!undan

 m(\FAE ) = 48° olur.

 Buradan m(\AFE ) = m(\AEF ) = 66° olur.

 E kö"esindeki açılar toplamı 108 oldu!undan

 

x

D

E F C

BA

48
60 60

6666

108 = x + 66

       x = 42° bulunur.

 

  Cevap: C

5. 
F 4

4

4

4

4 4

4

4

A

E

B

M

L

CH

DG

N

K

2&2

2&2

|GF| = 4 ise

 |NG| = |NF| = 2&2 olur.

 

 A(ABCDEFGH) = A(KLMN) – 4`A(NGF)j
  = (4 + 4&2)2 – 4 . 2&2 . 2&2

2
 

  = 16 + 32&2 + 32 – 16

  = 32 + 32&2 bulunur.

 Cevap: D

6.  

C4

4
60°

60°

60°60°

2 2

30°30°

60°

F

4

4

B

A DE

2&3 

A(ABCD) = 2&3 . 4 

   = 8&3

  Cevap: C

7. 

B
3

9

E
6

CD

A x F

ABCD e"kenar  dörtgen oldu-
!undan

 |BC| = |CD| = 9br olur.

 [DC] // [AB] oldu!undan 

 m(\BFE ) = m(\EDC) ve m(\FBE ) = m(\ECD) olur.

 BFE ~CDE elde edilir

 |BE|

|EC|
 = |BF|

|DC|
 �� 3

6
 = x

9
 

� � ��x = 9

2
  bulunur.

 Cevap: B

8. 

B

EK
L

CD

F75°

40°
A

x

|DB| = |AC| ve DB| = |AF| oldu!undan 
|AC| = |AF| olur ve ACF üçgeninin ikiz-
kenar oldu!u görülür.

 

 

 m(\AFC) = m(\ACF) = 75° � m(\CAF) = 30° olur.

 m(\ABD) = 40° oldu!undan ABD dik üçgeninde 

 m(\BDA) = 50° olur.

 |DL| = |AL| oldu!undan m(\BDA) = m(\DAC) = 50° olur.

 m(\DAK) = m(\DAC) + m(\CAF)

            x = 50 + 30

            x = 80° bulunur.

 Cevap: E
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9. 

BA E

F 5

12

13
8

CD
FEC özel üçgeninde |EC| = 13 br olur.

 |AE| = |EB| oldu!undan |DE|  = |EC| = 13 
olur.

 

   A(DEC) = |DE| . |FC|

2
 = 13 . 12

2
  = 78 br2 olur.

 A(ABCD) = 2 . A(DEC)

  = 2 . 78

  = 156 br2 Cevap: E

10.  
C8

8

E2D

B10AG 2

F
4

4

2|GB| = 3|BC|

 2 . 12 = 3 . |BC| 

     

       |BC| = 8  ��|EC| = |BC| = 8 ��|DE| = 2

 |GA|

|DE|
 = |AF|

|DF|
  ��|DF| = 4 , |AF| = 4 elde edilir.

  A(ECF) = 8 . 4

2
  = 16 br2 bulunur.  Cevap: D

11. 

BA

D C

E
S4

S3

S1

S2

A(ABCD) = 96 br2 

 ise A(ECD) = 24 br2 olur.

 Tabanların oranı alanların oranından

 S1 = S3 = 8 br2 olur.

 

 Aynı "ekilde A(EBC) = 24 br2 olur.

 Tabanların oranı alanların oranından

 S2 = S4 = 12 br2 olur.

 Taralı alanlar : S1 + S2 + S3 + S4

                     8  + 12  +8  +  12 = 40 br2

 Cevap: D

12. 

BA

F

D C

E

K

30

10

20

20 10

S

2S

2S

S

2|EB| = |AE|  oldu!undan

 |EB| = |DF| = 10 br ve |FA| = |AE| = 20 
br olur.

 

 A(DAE) = 20 . 30

2
  = 300 br2 olur.

         5S = 300 br2 

           S = 60 br2 Cevap: C

13. Öklid ve Pisagor ba!ıntılarından

 

BA

8 16

4
F

1
D E C2&5

4&5

8&5

|DF| = 4

 |AD| = 4&5

 |DE| = 2&5

 |FB| = 16 

 |AB| = 8&5 elde edilir.

 A(ABCD) = A(ABD) + A(DFE)  + A(FBCE)

 4&5 . 8&5 = 4&5 . 8&5

2
 + 4 . 2

2
 + A(FBCE)

          160  = 80 + 4 + A(FBCE)

 A(FBCE)  = 76 br2 bulunur.

 Cevap: D

14.  
D

A

&3

C

B3

D

A

x

CE

B1

BF

3 – x

&3 

&3 

DEA üçgeninde Pisagor Ba!ıntısı uy-
gulayalım.

   x2 = (&3 )2 + (3 – x)2

  x2  = 3 + 9 – 6x + x2

  6x = 12

     x = 2

 

 AEF üçgeni e"kenar üçgen olur.

 A( AEF ) =  22 . &3
4

 = &3 bulunur.

 Cevap: B

15. 

BA

D b

a a a a

a a

b b

b b C

 |AB| = |CD| oldu!undan 4a = 3b � a = 3b

4
 olur.

 Ç(ABCD) = a + b + 3b + a + b + 4a

  152 = 6a + 5b

  152  = 6 . f3b

4
p + 5b

  152  = 9b

2
 + 5b

  152  = 19b

2
 

      b  = 16 � a = 3b

4
 = 3 . 16

4
 = 12

 E" dikdörtgenlerden birinin çevresi = 2.(a + b)

  = 2.(12 + 16)

  = 56

 Cevap: E
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16. 

 

CB

A E F D

4

6

6 6

4
45° 60°

6 2

2 3

45° 30°

45°

a 2
45°

a

60°

a 3
30°

2a

a a

 Özel üçgen oranlarına göre |AD| kenarı

 10 + 2 3  bulunur. 

    Cevap: C

d(0%(5��'$ú5(��$1$/ú7ú.�
*(20(75ú�9(�.$7,�&ú6ú0/(5

TEST

1
1. 

D

x
O

A B

140°

40°

C

20o

m(\ABC) çevre açı oldu!u için

 m(
%
AC ) = 40˚ olur.

 

 Yarım çember yayının ölçüsü 180˚ oldu!undan

 m(
%
CB )= 140˚ olur.

 CB yayını gören çevre açı m(\BDC) = x oldu!undan

 x = 140

2
 = 70 bulunur.

 Cevap: D

2.  
12

6

111

7 5

210

8 4

3

x

y
9

7 ve 12 arasındaki yay 150° oldu!un-
dan 

 x = 150

2
 = 75° olur.

 9 ve 12 arasındaki yay 90° oldu!un-
dan

 

      y = 90° olur.

 y – x = 90 – 75

  = 15 olur.

 Cevap: A

3.

K

L 9

9 9 – r
r

r

CD

E
9 9

A B6&3

M

F

O

 MOC üçgeninde Pisagor ba!ıntısı uygulayalım.

 |OC|2 = |CM|2 + |OM|2

 (9 + r)2 = (9 – r)2 + (6&3)2  

 81  + 18r + r2  = 81  – 18r + r2  + 108

                  36r = 108

                      r = 3 bulunur.

 Cevap: B

4. 

L 5 r – 10

r – 4

5

5

2
2

K

M
2

 K merkezli çemberin yarıçapı r olsun.

  Ç(KLM) = |KL| + |LM| + |MK|

          30 = r – 5 + 7 + r – 2

          30 = 2r

             r = 15 br bulunur.

 Cevap: E

5.

BFEA

D

C

L

K

4

44

4

4

 m(\CAB) + m(\ABC) + m(\BCA) = 180° oldu!undan 

 Taralı Alan = - . 42 . m(\CAB)

360
 + - . 42 .  m(\ABC)

360
 + - . 42 m(\BCA)

360
 

 = 16-

360
 . ;m(\CAB) + m(\ABC) + m(\BCA)E

 = 2-

45
 . 180 

 = 8- bulunur. Cevap: C
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6.

 

D C

BA

E

H

G F
2 2

8

4

4

 Taralı Alan = 8 . 8  – f-.42

2
 + -.42

4
 + -.22

4
p

  = 64 – (8- + 4- + -)

  = 64 – 13- 

 Cevap: C

7.  Dı"taki çemberlerin merkezleri 
birle"tirilirse düzgün bir altıgen 

elde edilir.

 

 Taralı Alan = 3

2
 (2r)2.&3 – <6 . f-r2 . 120

360
p + -r2F

  = 3

2
 22.&3 – <6 . f-.12 . 1

3
p + -.12F

  = 6&3 – 3- 

 Cevap: A

8. mx + ny – 12 = 0 do!rusu A(3, 2) ve B(9, –2) noktalarını sa!lıyor 
ise;

 

       3m + 2n – 12 = 0

     +       9m – 2n – 12 = 0

       12m – 24 = 0

                   m = 2'dir.

 Birinci denklemde yerine yazarsak

 3.2 + 2n – 12 = 0

 6 + 2n – 12 = 0

 2n = 6

 n = 3 olur.

 m + n = 2 + 3

           = 5

Cevap: D 

9. #ki do!ru birbirine dik ise m1.m2 = –1

 3x – 4y + 12 = 0  do!rusunun e!imi,

 3x + 12 = 4y     x y4
3

4
12+ =

 e!im x’in katsayısı olan 4
3  tür.

 ax + 6y – 18 = 0 do!rusunun e!imi;

 ax – 18 = –6y   ax y6 6
18

– – – =

 e!im x’in katsayısı olan a6– ’dır.

 m1.m2 = –1   ise   . a4
3

6 1– –=

        3a = 24

          a = 8 dir.    
 Cevap: A

10.   

Aı

d

d

A(1, 2)

6x + 8y + 8 = 0

 

 A(1, 2) noktasının 6x + 8y + 8 = 0 do!rusuna olan uzaklı!ı 

 | . . |d
a b

a x b y c
2 2

0 0=
+

+ +  formülü ile

 . . .d olur
6 8

6 1 8 2 8
100

6 16 8
10
30 32 2=

+
+ + = + + = =

 |AAı| uzunlu!u 2d mesafe oldu!u için 

 2.3 = 6 bulunur.

    Cevap: D

11.  

 

x

y

4

5

m

k

 Eksenleri m ve k’den kesen do!runun denklemi 

 k
x

m
y 1+ =  dir.

 (4, 5) noktası bu do!ru üzerinde ise bu do!ruyu sa!lamalıdır.

 
k m
4 5

1
1

( ) ( ) ( . )m k m k
+ =

 4m + 5k = mk  olur.

 bize sorulan  (k – 4)  .  (m – 5)

   km – 5k – 4m + 20

   km – (5k + 4m) + 20             
��
                 km

           km – km + 20 = 20  olur.

    Cevap: E
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12.  

A(0, 3)

D(8, 0)

B(4, 5)

C(8, 2)
2

44

3
5

 

 )ekil B noktasından 2'ye bölünürse 2 adet yamuk ortaya çıkar.

      

S1 S2
2

44

3

55

 .S 2
3 5 41 =
+d n  .S 2

5 42
2 =

+d n
  S1 = 16  S2 = 14

 S1 + S2 = 16 + 14 = 30

    Cevap: D

13.

  

y

x
A(2,0)

D(2,6) C(12,6)6

B(12,0)

y = 3x

y =
 

x

2

 A(2,0) , B(12,0) , C(12,6), D(2,6) olur.

 |AB| = |CD| = 10 , |AD| = |BC| = 6 olur.

  Ç(ABCD) = 2 . 10 + 2 . 6

  = 32 br bulunur.

 Cevap: D

14. y

x
O

A

B

x = 6

y =
 

1

3
x

y = 2x

 y = 2x ve x = 6 do!ruları A(6, 12)

 y = 2x ve y = 1

3
 x do!ruları O(0, 0)

 x = 6 ve y = 1

3
 x do!ruları B(6, 2) noktasında kesi"ir.

 A(AOB) = 1

2
 

6

0

6

6

12

0

2

12

 = 1

2
 (0 + 0 – 72)– (0 – 0 – 12)

               = 1

2
 |72 – 12| = 30 br2 bulunur. 

 Cevap: A

15.  

8

7

12

Kutunun iç kısmının ayrıtları 10, 6, 5 
oldu!undan   

 Hacim = 10 . 6 . 5

   = 300 br3    bulunur.

 
 Cevap: C

16.

 
)ekil II

2h

3h

)ekil I

2r

 )ekil I deki silindiri iki parça gibi dü"ünürsek 3h yüksekli!ine kadar 
tamamen dolu oldu!u için bu kısımdaki sıvı 3V olsun. 2h yüksekli!i-
nin yarısı dolu oldu!u için bu kısımdaki sıvı V olur. )ekil II de orantı 
kuralım.

 5V hacimlik silindirde    4V sıvı varsa

 2r yükseklikte                x                          

    x = 8

5
 r bulunur. 

  Cevap: D
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1.  Eski Türkler, yerle!ik ya!ama geçmekle 

beraber orak, saban gibi tarım aletlerini 
de kullanmaya ba!lamı!lardır. Di"erleri 
göçebelikte de olabilecek unsurlardandır. 

 
  Cevap: C

2. Göktürk Yazıtları, VIII. yy'da Tonyukuk, 
Bilge Ka"an, Kül Tigin adına dikilmi!tir. 

 
 Cevap: E

3.  Asya Hunları döneminden günümüze 
herhangi bir yazılı belge kalmazken; 

 II. Göktürkler döneminden Orhun Abide-
leri Uygurlar döneminden Sine U!i (Mo-
yençur) Karabalgasun, Taryat gibi belgeler 

 Karahanlılar döneminden Kutatgu Bilig, 
Divan-ı Lügatüt Türk gibi eserler 

 Kırgızlar döneminden ise Yenisey yazıtları 
kalmı!tır. 

 Cevap: E

4. Onluk sistem, Asya Hun Devleti hüküm-
darı Mete Han döneminde geli!tirildi. Bu 
sebeple kronolojik olarak #skitler daha 
önce görüldü"ü için bu sistemi kullanmı! 
olamazlar. 

 Cevap: D

5.  VII. yüzyılda #slam Devleti'nin ortaya 
çıktı"ı sırada e! zamanlı olarak Orta 
Asya'da Göktürk Devleti'nin hakimiyeti 
söz konusudur. 

 Cevap: B

6.   • Orhun Yazıtları, II. Göktürkler  
•  Ergenekon Destanı, II. Göktürkler 
•  O"uz Ka"an Destanı, Asya Hunları 
•  Manas Destanı, Kırgızlar
•  Taryat Yazıtları, Uygurlar dönemine aittir.

 Cevap: C

7.  Ancak Akhunlar döneminden günümüze kal-
mı! herhangi bir destan bulunmamaktadır. 

 Cevap: C

8. Göçebe ya!amla farklı dinlerle tanı!abi-
lirler. Ho!görülü olmaları da farklı dinlerle 
bir arada ya!amalarına neden olabilir.

 
 Cevap: D

9.  $ıhne: Büyük Selçuklu dönemindeki ha-
nedan soyundan olmayan valilere verilen 
isimdir. Dolayısıyla Türk – #slam kültürü-
ne aittir. Ancak di"er kavramlar #lk Türk 
devletleriyle ilgilidir. 

 Cevap: C

10.  Kür!at Ayaklanması I. Göktürklerinin Çin 
esaretine girmesiyle ortaya çıktı. #syanın 
ardından birçok ba"ımsızlık ayaklanması 
meydana geldi ve II. Göktürkler kuruldu. 

 
 Cevap: B

11.  Orta Asya yerle!im yerleri Anav, And-
ronova, Afenesyova, Tagar, Karasuk, 
Ta!tık’tır. Ancak di"er seçeneklerde veri-
lenler Anadolu’daki ilk yerle!im yerleridir. 

 
 Cevap: D

12.  Avrupa Hunları Avrupa kıtasında yer alır-
ken di"erleri Asya kıtasında yer almı!tır. 

 
 Cevap: D

13.  Hiveler, Müslümandır. 
 Eftalitler, Akhunların di"er adıdır.
 
 Cevap: D

14.  #slam Öncesi Türk devletlerin hükümdar 
olma hakkı çocuklarının tamamına e!it ve-
rilmi!tir. En büyük ve akıllı çocu"a verilme 
surumu Osmanlı döneminde olacaktır.

 
 Cevap: A

15.  #slam Öncesi Türk devletlerinden sadece 
Hazarlarda paralı askerlik bulunmaktadır. 
Onun dı!ındakilerin tamamında her Türk 
asker do"ar mantı"ıyla askerlik zorunlu-
dur ve ücretsizdir.

 Cevap: A

16.  Toros Da"ları Anadolu’da, di"er verilen 
bölgeler Orta Asya’da bulunmaktadır. 
Türklerin ilk anayurdu Orta Asya oldu-
"undan dolayı Cevap: C !ıkkı olacaktır. 

 Cevap: C

17.  A, B, C ve D !ıklarında verilenler göçlerin 
sonuçlarından, E  !ıkkında verilen otlak 
ve tarım alanlarının azalması ise göçlerin 
sebeplerindendir. 

 Cevap: E

18.  Uygurlar Mani dinini benimsedikten son-
ra tarımsal faaliyetleri yaygınla!tırarak 
yerle!ik hayata geçmi!tir. Yerle!ik ha-
yatın etkisiyle mimari örnekleri vermi!-
lerdir. Uygurlardaki Veraset sisteminin 
uygulanmasıyla yerle!ik hayat arasında 
ili!ki kurulamaz. Çünkü yerle!ik hayata 
geçmeden önce de Veraset sistemi uy-
gulanmaktaydı. 

 Cevap: B

19.  Her üç öncül de do"rudur.
 Cevap: E

20.  Türklerde cennete “Uçma"” Cehenneme 
ise “tamu” denilmi!tir. Verilen di"er bilgi-
ler do"rudur. 

 Cevap: C
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1.  Türk göçlerinin nedenleri arasında,

•  Boylar arası mücadele

•  #klim ko!ulları

•  Çin baskısı

 Özgür ve ba"ımsız ya!ama iste"i gibi 

!eyler sayılabilir. Ancak Sasani baskısı 

olamaz. Türk göçlerinde hep do"udan 

yani Çin tarafından baskılar gelmi!tir.

 Cevap: B

2.  Avrupa’da Avarlardan önce Avrupa Hun 

Devleti kurulmu!tur. Zaten parçada Avar-

ların ilk oldu"una dair herhangi bir ibare 

bulunmamaktadır.

 Cevap: A

3.  Parçadan anla!ıldı"ı üzere Kurultayın 

hakanların aldı"ı kararları yeri geldi"inde 

bozaca"ı ve de"i!tirebilece"idir. E seçe-

ne"inde verilen her zaman kurultay, ha-

kanın kararını bozar cümlesi çok iddialı 

olur. Bir kere bozmu! olması her zaman 

bozaca"ı anlamına gelmez.

  Cevap: D
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4.  Türk siyasal birli"ini sa"lamak demek 

tüm Türkleri aynı çatı altına almak anla-

mına gelir. II. ve III. Öncülde bunla ilgili 

ibareler vardır.

 Cevap: D

5.  Tapınak yapma kültürünü Türk tarihinde 

Uygurlar ba!latmı! ve bunu daha sonra-

dan Müslüman olmasına ra"men Selçuk-

lu ve Osmanlı da devam ettirmi!tir. Bu da 

kültürün devamlılı"ını göstermektedir.

 Cevap: A

6.  Mabet (#badethane) dikmek ve tarlaları 

sulamak için kanal yapmak yerle!ik ha-

yatla ilgilidir.

 Cevap: D

7.  Ku!atmanın kaldırılmasında Sasanilerin 

ku!atmayı kaldırması de"il Avarlar için-

deki Slavların isyanı etkilidir. Sasaniler 

bugünkü #ranların, Avarlar ise bugünkü 

Türklerin atalarıdır.

 Cevap: E

8. #slam Öncesi Türk devletlerinin kısa sü-

rede yıkılmalarında,

•  Veraset sistemindeki ülke haneda-

nın ortak malıdır anlayı!ı

•  Ülkenin do"u ve batı olarak ikiye 

bölünme gelene"i

•  Göçebelik

•  Boyların birle!mesi !eklinde kurul-

maları sayılabilir.

 Cevap: D

9.  Hükümdarların askeri, siyasi görevi var-

dır. Ancak hiçbir zaman dini görevi olma-

mı!tır. Ancak Türkler Müslüman olduktan 

sonra hükümdarların dini görev ve yetki-

leri de olmaya ba!layacaktır.

 Cevap: D

10.  Hükümdarlar gayet de din de"i!tirebilirdi. 

Bunun örnekleri Göktürk ve Uygurlarda 

defalarca gürülmü!tür.

 Cevap: E

11.  Devlet görevlilerini ataması, yürütme

 Töreyi de"i!tirmesi, yasama

 Üst düzey görevlileri yargılaması, yargı

 Yetkilerini kullandı"ının göstergesidir.

  Cevap: E

12.  Türk tarihinde ilk kez paralı askerlik Ha-

zarlarda görülür ancak dünya tarihinde 

onlardan önce Lidyalılar gibi bir çok Türk 

olmayan devletlerde de görülmü!tür.

 Cevap: C

13.  Türkler de"i!ik bölgelere göç etti"i için 

farklı dinlerle tanı!mı!tır. Ayrıca ho!gö-

rülü oldukları için tüm dinleri tanıma ve 

inceleme !ansları olmu! ve incelerken de 

etkilenmilerdir.

 Cevap: D

14.  Parçadan göçebe olup olmadıklarına 

göre herhangi bir bilgi yoktur. Ancak ki!i 

sa"lı"ında sava!maya özendirilmi!tir. 

Çünkü dü!manı öldür cenneti garantile 

mantı"ı bulunmaktadır.

  Cevap: C

15.  Dede Korkut hikayeleri O"uzlar’a aittir. #ki 

Türk boyu olan O"uz – Kıpçak mücade-

lesini anlatır. Ancak bunlardan önce de 

Türklere ait Orhun Abidesi gibi eserler 

bulunmaktadır.

 Cevap: B
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1.  Gazneliler, Hindistan’da kurulmamı!tır. 
Bugünkü Afganistan topraklarında yer 
alan Gazne !ehrinde kurulmu!tur. Son-
radan Hindistan bölgesine seferler dü-
zenlemi!tir. Di"er seçenekler do"rudur. 

 
  Cevap: D

2. Diyarbakır, Urfa ve Silvan'ın alınması 
1085  –  1086 yıllarına denk gelir. Malaz-
girt Savası (1071) ile Türkler Anadolu'ya 
girdi"ine göre bu geli!me Melik!ah döne-
mine denk gelir. 

 Cevap: A

3.  Divan-ı Mezalim: Bizzat hükümdar ba!-
kanlı"ında toplanan, halkın !ikayetlerinin 
dinlenildi"i, büyük davalara bakılan di-
vandır. 

 Cevap: E

4.  Dandanakan: Selçuklu  –  Gazneli 
 Köseda": Selçuklu  –  Mo"ol 
 Katvan: Selçuklu  –  Mo"ol  
 Yassıçemen: Selçuklu  –  Harzem!ah 
 ancak, Pasinler Sava!ı Selçuklu Bizans 

arasındadır. 
 Cevap: B

5.  Mısır'ın ilk Türk  –  #slam devleti Tuluno-
"ullarıdır. Bu sayede Mısır'da bayındırlık 
geli!mi!tir. Toluno"lu Ahmet Camii ve 
Maristan onlara aittir.

 Cevap: C

6.  Rıhle bir seyahatname kitabı olup #bn-i 
Battuta tarafından yazılmı!tır. 

 Cevap: C

7.  Haberle!me ve posta i!lerine Divan-ı Be-
rid bakardı. Divan-ı Pervane ise toprak 
taksimatından sorumluydu. 

 Cevap: E

8. Nısf-ı Cihan yani dünyanın nüfusunun 
yarısının üzerinde ya!adı"ı !ehir olarak 
bilinen kent Büyük Selçuklu ba!kenti 
#sfahan'dır. 

 Cevap: D

9.  Ali!ir Nevai, Muhakemetül Lügateyn adlı 
eserinde Türkçe ve Farsçayı kıyaslamı!-
tır. Arapça de"il. Türkçe ile Arapçayı kı-
yaslayan Ka!garlı Mahmut’tur. 

 Cevap: D

10.  Büyük Selçuklular, Malazgirt Sava!ı'ndan 
sonra bu anlayı!la Anadolu'da ilk bey-
likleri kurmu!lardır. Bu beylikler topra"a 
dayalı bir anlayı! gütmü!lerdi.

 Cevap: A

11.  Haçlı Seferleri 1096 ile 1270 arasında 
Avrupalılar tarafından #slam dünyası ve 
Ortado"uya düzenlenmi!tir. Ancak #h!it-
ler 935 ile 969 arasında ya!adı"ı için bu 
seferlere kar!ı mücadele etmi! olamaz. 

 Cevap: C



7$5ú+�dg=h0/(5

12.  #lk donanma Çaka Beyli"i tarafından kurul-
mu!tur. $u an ülkemizdeki Deniz kuvvetleri 
komutanlı"ı kurulu! olarak Çaka Beyli"inin 
donanmasını olu!turdu"u yılı kabul eder. 

 Cevap: B

13.  !ıhne: Meliklerin dı!ında illere atanan 
valilere verilen isimdir Muhtesip: Çar!ı, 
Pazar dola!ıp esnafı denetleyen zabıta-
lardır Kadı: Davalara bakan yargıçlardır 
Camedar: Hükümdarın kıyafetlerden so-
rumlu olan ki!idir Serhenk: Sultanın yol 
düzenini sa"layan görevlidir. 

 Cevap: A

14.  Büyük Selçuklular ismini kurucusu olan 
Selçuk Beyden almı!tır. Di"er devletlerin 
krucuları,

 Gaznelier, Alp Tigin
 Karahanlılar, Bilge Kül Kadir Han
 Anadolu Selçukluları, Süleyman!ah
 Memlükler, Aybeg
 Cevap: A

15.  Türbe, dini mimariye örnektir.
 Kervansaray, sivil mimariye örnektir
 Kale, askeri mimariye örnektir. 
     Cevap: C

16.  Gazneli Mahmut’a “sultan” Tu"rul Beye, 
“do"unun ve batının sultanı” Alparslan ve 
Melik!ah’a, “Ebul Feth” ünvanları veril-
mi!tir.

     Cevap: C

17.  Anadolu’nun kapılarının Türkler’e açıldı-
"ı sava! Malazgirt Meydan Sava!ıdır. 

 Gaznelilerin da"ılma sürecine girdi"i sa-
va! Dandanakan Sava!ıdır.  

 Büyük Selçukluların da"ılma sürecine 
girdi"i sava! Katvan Sava!ıdır. 

 Cevap: B

18.  Talhatanbaba Camii, Karahanlılar döne-
mine aittir. Orta Asya’dadır. Di"erleri gü-
nümüz Türkiye sınırları içerisindedir.

    Cevap: B

19.  Köro"lu ve Dadalo"lu gibi önemli ozanlar 
Osmanlı Devleti döneminde ya!amı!tır. 
Di"er bilgiler Anadolu Selçuklu devleti ile 
ilgilidir. 

     Cevap: E

20.  Do"u Bayezid, #shak Pa!a Sarayı, Os-
manlı Devleti döneminden günümüze 
kalmı!tır. Bu saray dünyada ilk kalorifer 
sisteminin uygulandı"ı saraydır. Ayrıca 
bu saray Osmanlı devletinde klasik mi-
mari ile batı mimarisi örneklerinin yan 
yana oldu"u saraydır. 

 Cevap: D
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1.  Babür hükümdarı $ah Cihan e!i Mümtaz 

Turhan için Taç Mahal isimli mimari yapı-
yı in!a ettirmi!tir. 

 Cevap: D

2.  Edebiyatçılar, divan edebiyatını Hoca 
Dehhani ile ba!latır. Çünkü ilk kaside ve 
gazel örneklerini o vermi!tir. Ayrıca Sel-
çuklu $ehnamesi adlı eserin de sahibidir. 
Karı!tırmamamız gereken !ey “$ehna-
me” adlı eserin Firdevsi’ye ait oldu"udur. 

 Cevap: A

3.  Türklerin #slamiyeti kabul etmesinde Ta-
las Sava!ı kırılma noktası olmu! olabilir 
ancak Göktanrı inancındaki ölümden 
sonra ya!ama inanç, tek tanrı anlayı!ı 
gibi benzerlikler de etkili olmu!tur.

 Cevap: E

4.  Seçeneklerde verilenler öncüllerin tama-
mı #slam Öncesi Türk devletlerinin klasik 
özelliklerindendir. Karahanlar da bunları 
devam ettiriyorsa eski gelenekleri devam 
ettirdi"inin göstergesidir.

 Cevap: E

5.  Büyük Selçuklular güçlü bir devlet olma 
yolunda ilerlemektedir. Ancak bu durum 
döneminin en güçlü devleti oldu"u anlamı-
na gelmez. O dönem Bizans, dönemin en 
güçlü devleti olarak yerini korumaktadır.

 Cevap: C

6.  – Selçuklu yıkılmasında etkili olan 
Ülke hanedaının ortak malıdır anla-
yı!ı ezelden gelen Türk gelenekle-
rinda olan ve tüm Türk devletlerinin 
yıkılmasında etkili olan unsurdur.

 –  Haçlı seferlerini Avrupalılar yapmı! 
ve devleti ciddi zarara u"ratmı!tır.

 –  O"uzlar bir Türkmen boyu olması-
na ra"men onlara ülke yönetiminde 
yer verilmeyip #ranlılara yer veril-
mesi onları küstürmü!tür.

 –  Ancak Gazne devletinin Selçuklunun 
yıkılmasında etkisi olamaz aksine 
Selçukluların Gazne devletinin yıkıl-
masında etkisinden bahsediebilir.

 
 Cevap: C

7.  Bu dört devletin dı!ında 969 – 1174 ara-
sında Fatımiler adında bir Arap devleti de 
ya!amı!tır.

 Cevap: E

8.  Toluno"u ve Ak!itler Haçlı seferlerinden 
önce ya!adı"ı için Haçlılarla mücadele 
etmi! olamaz.

 Cevap: E

9.  I. öncülde devletin ismini Türkçe koy-
maları, II. Öncülde !iirlerini Türk dilinde 
yazması milli benli"ine sahip çıktı"ının 
göstergesidir. 

 Cevap: D

10.  Samsun, Sinop ve Alanya’nın alınması 
Akdeniz ve Karadeniz bölgelerine girildi-
"inin ve denizcilik faaliyetlerinin ba!ladı-
"ının göstergesidir. Ayrıca bu bölgelere 
girmek ilerde deniz sava!larının da ola-
bilece"ini göstermektedir.

 Cevap: E

11.  Haçlı seferleri, 
 Anadolu’da asayi!i bozmu! üretimi dur-

durmu! ve ekonomik sıkıntılara yol aç-
mı!tır. #nsanlar can güvenli"i olmadı"ın-
dan ba!ka bölgelere göç etmek zorunda 
kalmı!lardır.

 Cevap: E

12.  Meliklerin eyaletleri yönetmesi tecrübe 
kazanmalarını ve halkla bütünle!melerini 
sa"larken, bulundukları bölgelerde me-
liklerin ba"ımsızlıklarını ilan etmelerine 
de neden olabilirdi. Ancak halkın yerle-
!ik hayata geçmesinin konuyla herhangi 
ba"ı kurulamaz.

 Cevap: D

13.  Paragraftan anla!ıldı"ı üzere Türkiye 
Selçukluları katı devletçi bir yapıya sa-
hiptir. Bireylerin de"il devletin zengin ola-
bilece"ini söylemektedir. Böyle bir uygu-
lamada o sıralarda zengin bireyler olan 
derebeylerinin devlet içinde nasıl devlet 
olduklarının görülmesinin etkisi vardır.

 Cevap: E

14.  Ahilik örgütü devletten ba"ımsız ve dev-
letin denetiminde olmayan bir örgüttür. 
Bir çok konuda devletin i!ini kolayla!tır-
masına ra"men özerk olarak yoluna de-
vam etmi!tir.

 Cevap: C

15.  E seçene"inin ticaretle de"il kültür ve 
sanatla ilgisi vardır. Di"er seçenekler ti-
careti geli!tirmek ve tüccarların haklarını 
korumak için yapılmı!tır.

 Cevap: E

16.  Her üç seçenek de Türkiye Selçuklula-
rının sava!ı kaybetti"ini göstermektedir. 
Sava!ı kaybeden devletler da"ılma süre-
cine girer ve ba!ka bir devletin hakimiyeti 
altına girer. Da"ılmaya ba!lar.

 Cevap: E
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17.  Büyük Selçuklularda meliklerin yetkisi-
nin fazla olması bulundukları bölgede 
ba"ımsızlık faaliyetlerine giri!mesine bu 
durum da merkezi otoritenin (hükümdar 
otoritesi) zayı%amasına neden oluyordu. 
Ancak Anadolu Selçuklu Devleti melik 
yetkilerini kısıtlayarak hem ba"ımsız-
lık faaliyetlerinin önüne geçmi! hem de 
merkezi otoriteyi arırmı!tır.

 Cevap: B

18.  Tüm yetkileri hükümdarda toplarsan 
merkezi otoriteyi (hükümdar otoritesini) 
artırırsın. Ancak di"er seçenekler bölün-
melere yol açaca"ı için merkezi otoriteyi 
zayı%atır.

 Cevap: E

19.  Tersane, gemi yapım merkezidir. Bunda 
bilimsel faaliyetin ilgisini kuramayabiliriz. 
Ancak rasathane uzay gözlemevi, med-
rese ise okuldur. Bu ikisi bilimsel çalı!ma 
yapıldı"ının göstergesi olabilir.

 Cevap: D

20.  Mimari, imar kökünden gelir. Yani imar 
faaliyeti olabilmesi için mimari anlamda 
bir yapının yapılması olmalıdır. Hastane 
ve okul yapmak imar faaliyeti sayılabilir. 
Ancak ahilik bir örgüttür. 

 Cevap: D
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1.  Osmanlı Devletinde Kuzey Afrika toprak-

ları ilk kez yükselme döneminde fethedil-
meye ba!landı. Bu topraklardan Cezayir, 
Tunus, ve Trablusgarp ise Kanuni döne-
minden itibaren “Garp Ocakları” olarak 
adlandırıldı. Dolayısıyla bu geli!meler 
kurulu! de"il yükselme döneminde ya-
!anmı!tır. 

 Cevap: E

2.  Osmanlı Devleti kuruldu"u sırada do-
"uda #lhanlı, Akkaoyunlu, karadeniz-
de Trabzon Rum Devleti, bugünkü Rus 
topraklarında Altınorda devleti, güneyde 
Memlük devleti, balkanlarda ise Sırp, Ma-
car, Bulgar gibi prenslikler bulunmaktaydı. 
Safevi Devleti 1501’de kuruldu. Bu da Os-
manlı yükselme dönemine denk gelir. 

 Cevap: E

3.  #lk Osmanlı  –  Bizans sava!ı Osman Bey 
döneminde meydana gelen Koyunhisar 
Sava!ı'dır. 

 Cevap: C

4.  Osmanlı devleti yükselme döneminde 
Yavuz döneminden itibaren halifelik ma-
kamını ele geçirmi!tir. Dolayısıyla bu ma-
kamın nüfuzundan Yavuz döneminden 
sonra yararlanılmaya ba!lanacaktır. 

 Cevap: C

5.  Yıldırım Bayezıt'ın Abbasi halifesinden 
Sultan-ı #klim-i Rum ünvanını alması 
#slam dünyasında Osmanlı hükümdarın 
maddi ve manevi gücünü arttıraca"ı için 
beylkileri ortadan kaldırmasını kolayla!tı-
rır. Çünkü Sultan-ı #klim-i Rum ünvanı ile 
Yıldırım Bayezit tüm Anadolu diyarının 
sultanı ilan edilmi!tir. Ni"bolu sava!ı bu 
ünvanının sonucu de"il, bu ünvanın veril-
mesinin nedenidir. 
 Cevap: E

6.  #lk kez beylerbeylik te!kilatı I. Murat dö-
neminde Rumeli’de olu!turulmu!tur.#lk 
beylerbeyi ise Lala $ahin Pa!a'dır. 

 Cevap: C

7.  Ba!ka bir devletin parasını kullanırken 
artık kendi parasını kullanmaya ba!-
laması ekonomik ba"ımsızlı"ını ilan 
etti"ini ve o devletin baskısından kurtul-
du"unu gösterir. Ancak çok zenginle!ip 
zenginle!medi"ini göstermez. 

 Cevap: D

8.  Bakırken, gümü!ten ve sonra da altından 
para basmak demek ekonominin iyiye 
gitti"inin göstergesidir. Paranın kalitesi-
nin artması tarihte böyle yorumlanır.

 Cevap: A
 
9.  I. Murat’ın bu hamlesi taht kavgasını ya-

pacak ki!i sayısını azaltabilmek için yapıl-
mı!tır. Bu da merkezi otoriteyi önlemeye 
dönüktür. Ayrıca yüzyıllardır tüm Türk dev-
letlerinde görülen veraset sisteminde de 
de"i!iklik yaptı"ının göstergesidir.

 Cevap: E

10.  Her üç öncüle de ula!ılabilir. Dikkat edilir-
se ilk iki hükümdar kurulu! dönemindedir.

 
 Cevap: E

11. Soru kökünde sadece bu bilgilerden 
yola çıkarsak deniliyor. Bu bilgilere göre 
Timur’un Osmanlı devletini yenip yenme-
di"ine dair herhangi bir hüküm yoktur.

 
 Cevap: E

12.  #stanbul’un fethi için gönülsüz davranan 
II. Murat de"il, yeniçerilerdir.

 Cevap: E

13.  Trabzon Rum Devleti, gayrı Müslim bir 
co"rafya oldu"u içi,n fetih politikası ola-
rak de"erlendirilirken, di"er co"rafyalar 
zaten Türk – #slam co"rafyası oldu"u için 
Tük siyasal birli"ini sa"lamak olarak dü-
!ünülür.

 Cevap: C

14.  Osmanlı kurulu! döneminde Bizans ve 
beylikler vardı ve alınan destek onlara 
kar!ı ciddi avantajlı kılacaktır devleti. An-
cak bu dönem Rusya diye bir devlet yok-
tu. Osmanlı Rusya ile ilk kez Duraklama 
döneminde ik – li!ki kuracaktır.

 Cevap: D

15.  Parçadaki öncüllere bakıldı"ında Os-
manlının Anadolu Türk siyasal birli"ini 
sa"lamaya çalı!tı"ını görmekteyiz.

 
 Cevap: D

16.  #ska politikası sadece Balkanlarda de"il 
ba!ka bölgelerde de uygulanmı!tır. Ör-
ne"in Karadeniz fethedilence buralarda 
ayrıca #stanbul fethedilince buralarda da 
uygulanacaktır. Parçada da ba!ka bölge-
lerde uygulandı"ı bilgi vardır.

 Cevap: E

17.  #stanbul’u almak ve beylikleri devlete 
ba"lamak sınırları geni!letmeye dö-
nüktür. Ancak Anadolu Beylerbeyli"i 
Anadolu’yu yönetmek için olu!turulmu! 
bir makamdır.

 Cevap: D

18.  Devleti te!kilatlandırmak demek kurum-
lar olu!turarak devlete kurumsal bir kim-
lik kazandırmak demektir. II. Ve III. Öncül 
bununla ilgilidir. Ancak I. Öncül fetih poli-
tikasıdır, kurumsalla!mayla ilgisi yoktur.

 
 Cevap: D

19.  Tüm Orta Avrupa, Osmanlının eline geç-
memi!tir. Orta Avrupa’nın kapılarının Os-
manlıya açıldı"ını görmekteyiz.

 
 Cevap: D

20.  Evet Buçuk Tepe isyanı yeniçeri tarihin-
deki ilk isyandır ancak son olmayacaktır. 
Bundan sonraki dönemlerde sıklıkla ye-
niçeri isyanları görece"iz.

 Cevap: E
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1.  Karadeniz, Fatih (II. Mehmet) döneminde 

Amasra, Trabzon ve Kırım gibi yerlerin alın-
masıyla bir Türk gölü haline gelmi!tir. 

 Cevap: A

2.  Süleymaniye Medresesi, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yapılmı!tır. Di"er-
leri Fatih dönemi eseridir. 

 Cevap: D

3.  Cem Sultan, abisi II. Bayezit'e kar!ı taht 
mücadelesinde ba!arısız olunca önce Ka-
ramano"ullarına sonra Memlüklere sı"ın-
mı!tır. Ardından Rodos'a geçmi! oradan 
da Fransa ve Papalık devletine sı"ınmı!tır. 

 Cevap: A

4.  Dev!irme kökenli sadrazamlar ilk kez 
Fatih Sultan Mehmet döneminde göreve 
gelmeye ba!lamı!tır. Türk kökenli Çan-
darlı ailesinin tas&ye edilmesiyle. 

 
 Cevap: C

5.  Osmanlı devleti ülke sorunlarıyla ilgili 
raporları ilk kez duraklama döneminde 
IV. Murat'ın Koçi Bey ve Katip Çelebiye 
rapor hazırlatmasıyla ba!latmı!tır. 

 
 Cevap: C

6.  Fatih Osmanlı devletinin ilk ör& hukuk ki-
tabını hazırlatarak çok önmeli katkı sa"la-
mı!tır. Ancak ondan sonra da hemen bir 
çok hükümdarın hukuk çalı!maları olmu!-
tur. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Kanuni unvanını almasının bundan kay-
naklandı"ını unutmamak lazım.

 Cevap: D

7.  Culüs bah!i!ini zorunlu hale getirme-
si kendi dönemi için sorun te!kil etmez 
çünkü ekonomik durum ola"anüstüdür. 
Ancak sonradan ekonomik durumun bo-
zulması di"er hükümdarları yeniçerilerle 
ka!ı ar!ıya getirecektir.

 Cevap: C

8.  #stanbul stratejik bir noktada yani Asya ile 
Avrupa’yı ba"layan bir yerde oldu"u için 
sürekli i!gallere u"ramı!tır. Ancak #stan-
bul, Kudüs gibi tüm dinler tarafından kut-
sal kabul edilmez, sadece Hıristiyanların 
Ortodoks mezhebi tarafından kutsaldır. 
O da patrikhanenin burada olmasından 
kaynaklanmaktadır.

 Cevap: A

9.  Dikkat edilirse fetihler, Karadeniz ve 
Balkan bölgeleri yönündedir. Akcak 
Akkoyunlu devleti do"uda oldu"u için 
onunla ilgili herhangi bir geli!me yoktur. 
#stanbul’un fethi ile Osmanlının Asya ve 
Avrupa’daki toprakları arasındaki bo!luk 
da dolmu!tur.

 Cevap: A

10.  Karadenizin kuzey ve güneyi Osmanlıya 
geçti"i için Karadeniz bir deniz olarak 
Osmanlı hakimiyetine girmi!tir. Ayrıca 
Asya’dan Avrupa’ya ba"lanan #pek yolu 
Karadeniz üzerinden geçti"i için denize 
hakim olan #pek yoluna da hakim olur. 
Deniza!ırı sefer yapmak demek kendi 
kıyını geçip denizin ötesindeki ba!ka bir 
devlete ait olan kıyılardan toprak almak-
tır. Kırım’ın alınması da buna örnektir.

 Cevap: E

11.  II. Bayezid bir yandan karde!i Cem Sul-
tan isyanıyla bir yandan da $ahkulu is-
yanıyla u"ra!tı"ı için fetihlere yöneleme-
mi!tir. Ancak #stanbul, onun döneminde 
zaten fethedilmi!ti.

 Cevap: D

12.  Parçada örne"i olmayan olay denildi"i 
için babasını tahttan indirmek Osmanlı 
tarihinde ya!anan tek geli!me demektir. 
Ayrıca Yeniçeriler II. Bayezid’den rahat-
sız olmasa Yavuz’a destek olmazlar.

 Cevap: D

13.  Her üç öncül de Yavuz’un do"u üzerine 
sefer düzenlemesinde etkilidir. O dönem 
saldırılar Safevi ve Memlük devletinden 
geliyordu. Ayrıca dedesi Fatih de büyük 
oranda batı fetihlerini tamamlamı!tı. 
Yavuz’un iki #slam devletini etkisiz hale 
getirip #slam’ın tek lideri olma iste"i de bu 
seferlerde etkisi vardır.

 Cevap: E

14.  Konsoloslar kendi vatanda!larını yargı-
larsa Osmanlı hukukunu takmamı! olurlar 
bu da Osmanlıda hukuk konusunda iki 
ba!lılı"ın ortaya çıkmasına neden olur.

 Cevap: C

15.  Fatih döneminde her iki donanmanın 
denk oldu"u Kanuni döneminde ise Os-
manlı donanma gücünün Avrupa’yı geçti"i 
görülmektedir. Aynı zamanda Osmanlı do-
nanması her geçen gün daha iyiye gitmi!tir.

 Cevap: E

16.  Kuzey Afrika’da toplam 5 ülke bulunmak-
tadır. Bunlar, Mısır, Trablusgarp (Libya) 
Tunus, Cezayir ve Fas’tır. Kanuni Kuzey 
Afrika’da üç bölgeyi almı! ancak bu du-
rum sadece buralarda faaliyet yürüttü"ü 
anlamına gelmez çünkü Kanuni her böl-
gede fetihler yapacaktır.

 Cevap: D

17.  Her üç öncülde de Osmanlının istekleri-
ne boyun e"en Avusturya Bu da üstünlü-
"ünü kabul etti"inin göstergesidir. Ar!ü-
dük yani imparator, Osmanlı sadrazamı 
de"il de padi!ahına denk olsaydı e!itlik 
söz konusu olurdu.

 Cevap: E

18.  #lk iki öncül ekonomik yönden üçüncü 
öncül ise siyasi ve dini yönden Osmanlı 
devletine kazanç sa"lar.

 Cevap: D

19.  Kaptanıderyayı divan üyesi yaparsan de-
niz sava!larına ve bu makama önem ver-
di"inin göstergesi olur. Bu makam deniz 
komutanlı"ıdır. Bu arada her iki makam 
ilk kez Kanuni döneminde üye olmu! ola-
bilir ancak daha sonra da divan üyelikleri 
devam edecektir.

 Cevap: B

20.  Ortadokslar koruma altına alınarak Kato-
liklerle birle!meleri engellenmeye çalı!ıl-
mı!tır. Ancak Türk siyasal birli"ini savu-
nabilmesi için ba!ka bir Türk beyli"ini ve 
devletini sınırlarına katması gerekirdi.

 Cevap: E
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1.  17. yüzyılda tımar sisteminin bozulması 

ile tımarlı sipahilerin sayıları azalmı!, 
ta!ra yöneticileri olu!turdukları saruca 
sekban adı verilen ücretli askerler ara-
cılı"ı ile ta!ra birliklerini olu!turmu!lardır. 
Mütesellimler bu yüzyılda görev yerlerine 
gitmeyen yöneticilerin gönderdi"i vekil-
lerdir. Redif birlikleri 19. yüzyılda II. Mah-
mut döneminde olu!turulmu!tur. Ayanlar 
ise ta!rada ortaya çıkan güçlü yerel top-
rak sahipleridir. 

 Cevap: B

2.  #ltizam toprakların yaygınla!ması tımar 
sisteminin bozulmasına yolaçmı!, tımarlı 
sipahilerin sayıca azalması sonucu so-
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ruca sekban deline ba!ı bozuk birlikler 
türemi!tir. Mütesellimler görev yerine git-
meyen ta!ra yöneticilerine vekillik eden 
yöneticilerdir. Ta!ra yöneticilerinin gö-
rev yerine gitmemesi merkezi otoritenin 
bozuldu"unu gösterir. Sanca"a çıkma 
gelene"inin sona ermesi ta!ra yönetimi-
ninin bozuldu"unun do"ruda gösterdi"i 
de"ildir. Merkezi yönetimin bozuldu"unu 
gösterir. 

 Cevap: C

3.  XVII. yüzyıl ıslahatlarında batı örnek 
alınmamı!tır. Batının örnek alınmaya 
ba!lanması XVIII. Yüzyıldan itibaren 
Lale Devriyle ba!layacaktır. 

 Cevap: A

4.   Her üç geli!me de IV. Murat dönemine 
aittir. Bunların dı!ında yeniçeri zorbala-
rıyla da mücadele etmi!tir. 

 Cevap: E

5.  Nev!ehirli Damat #brahim Pa!a XVIII. 
Yüzyıldan itibaren Lale Devrinde ya!amı!-
tır. Di"erleri XVII. Yüzyıl ıslahatçılarıdır.” 

 
 Cevap: C

6.  Be!ik Ulemalı"ı alim çocu"una do"u!tan 
alimlik payesi verilmesidir. Bu sitemde 
alimin çocu"u gerekli vası%ara sahip ol-
masa da alim sayıldı"ı için e"itim sistemi 
çok büyük zarar görmü!tür.

  Cevap: A

7.  Halka a"ır vergi yüklemek ekonomi-
nin bozuk olmasından kaynaklanır. Bu 
vergiler isyana neden olursa devlet ile 
halk arasında çatı!malar ba!lar bu da 
Anadolu’da devlet otoritesini zayı%atır.

 
 Cevap: E

8.  Ekber ve er!ed sistemi iktidara hüküm-
dar çocukları içerisinde büyük ve akıllı 
olanların tahta geçece"ini gösterir. Bu da 
veraset yani ba!a geçme sisteminde de-
"i!iklik yapıldı"ının göstergesi olacaktır.

  
 Cevap: A

9.  $ehzadeler e"er illerde valilik yapmazsa 
tecrübe kazanamaz ve halk ile diyalog 
kuramaz. Bu uygulamanın tek güzel ta-
rafı taht kavgalarını da engellemesidir.

 
 Cevap: E

10.  Avrupa’nın teknik ilerleyi!ini model al-
mamak ve sorunların özüne inmeden 
üstünkörü ıslahat yapılması ıslahatların 
amacına ula!amamasında etkili olmu!-
tur. Ancak eski güce ula!ma iste"i ısla-
hatlara olumsuz bir etki yapmaz.

  Cevap: D

11.  IV. Murat’ın yaptı"ı ıslahatlarda Avrupa’yı 
model aldı"ına dair herhangi bir vurgu 
yoktur. Zaten 17. Yüzyıl ıslahatçılarının 
hiçbiri Avrupa’yı model almamı!tır.

 
 Cevap: D

12.  Yeniçeriler bazı hükümdar ve devlet ada-
mını katlederek her geçen gün gücünü 
artırıp devlet içinde devlet olmu!lardır.

  Cevap: B

13.  Her üç öncül de ekonomiyi düzeltmeye 
dönük hamlelerdir. Bu soruda Rumi tak-
vime takılınabilir, takvim sonuçta Avrupa 
ile ekonomik ili!kileri geli!tirebilmek için 
alınmı!tır.

 Cevap: E

14.  Yükselme döneminde Kanuni Sultan Sü-
leyman, Viyana’yı ku!atmı! ancak ala-
mamı!tır. Dolayısıyla duraklama dönemi 
devlet adamları burayı alırsak eski gücü-
müze ula!tı"ımızı dünyaya hissettirmi! 
oluruz diye dü!ünmü!lerdir.

 Cevap: D

15.  Avrupa, çok yönlü saldırıya ba!lamı! ve 
Osmanlı da buna kar!ı sava! stratejileri-
ni de"i!tirip daha çok savunma a"ırlıklı 
mücadeleler ba!latacaktır.

 Cevap: E

16.  Halktan birileriyle evlenmek evlenilen kızın 
ailesinin devlet içinde güçlenmesine neden 
olur ve halk ile saray arasındaki kopukluk 
giderilebilir. Ancak kötü tarafı bu aileler za-
manla devletin otoritesini sarsabilir.

 Cevap: D

17.  Osmanlı Devleti Duraklama döneminde 
kendini hala Avrupa’dan üstün gördü"ü 
için onları model alarak ıslahat yapma-
mı!tır.

 Cevap: B

18. Islahat yapma eylemi devleti eski gücüne 
kavu!turup alınan yenilgilerin önüne geç-
mek için olu!mu!tur. Ancak hiçbir zaman 
halktan ıslahat yapılması gerekti"ine dair 
bir talep olmamı!tır.

 Cevap: D
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1.  18. yüzyılda Batı tarzı askeri ıslahatlar 

I. Mahmut döneminde ba!latılmı!tır. Bu 
dönemde Osmanlı ülkesine gelen Kont 
De Bonneval müslüman olarak Humba-
racı Ahmet Pa!a adını almı!tır. Kendisi 
tarafından Humbaracı Oca"ı açılmı!tır. 

     Cevap: A

2.  Batı tarzı ilk ordu, III. Selim zamanında 
Nizam-ı Cedid Tımar sisteminin kaldırıl-
ması, II. Mahmut zamanı ilk Türk mtaba-
ası, Lâle Devri'nde kurulmu!tur. 

 Cevap: D

3.  Lale Devri 1718’de Pasarofça Antla!-
masıyla ba!lar. 1730’da Patrona Halil 
isyanıyla sona erer. Osmanlı Devleti bu 
antla!mayla batının üstünlü"ünü kabul 
edip onu model alan yenilikler yapmaya 
ba!layacaktır. 

 Cevap: A

4.   Yirmisekiz Çelebi Mehmet Lale devrinde 
III. Ahmet tarafından Paris’e gönderilen 
ve Osmanlı devletinin ilk geçici elçisidir. 
Paris’te gördü"ü geli!meleri Paris Sefe-
ratnamesi isimli eserle sunmu!tur. 

 Cevap: C

5.  Osmanlı Devleti'nde ilk Türk matbaası 
Lale Devri'nde #brahim Müttefferika dö-
neminde açılmı!tır. Bu dönemin padi!ahı 
III. Ahmet'tir. 

 Cevap: C

6.  III. Ahmet (Lale Devri) I. Mahmut, III. 
Mustafa, I. Abdülhamid ve III. Selim gibi 
hükümdarlar gerileme dönemi ıslahat-
çısıdır. Gerileme döneminde yönetim 
(idare) ile ilgili ıslahat yok denecek kadar 
azdır. Yönetim ile ilgili ıslahatlar daha çok 
da"ılma döneminde yapılacaktır. 

 Cevap: C

7.  Osmanlı devleti gerileme döneminde 
kötü gidi!atı durduramamı!tır. Sadece 
durdurabilmek için çok çabalamı!tır.

 
 Cevap: B

8.  Rusya, Osmanlı ülkesinde açaca"ı kon-
solosluklar aracılı"ıyla azınlık haklarını 
bahane edip Osmanlı iç i!lerine karı!a-
caktır.

 Cevap: D
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9.  Osmanlı devleti daha sonraki dönemler-
de de hem Avusturya hem de Venedik’le 
sava!maya devam edecektir.

 Cevap: B

10.  Osmanlı devleti ilk kez 18. Yüzyılda 
Avrupa’yı model almı!tır. Dolayısıyla 17. 
Yüzyılda böyle bir durum söz konusudur. 
Ancak 18. Yüzyılda da daha önceki 17. 
Yüzyılda oldu"u gibi hede&ne ula!ama-
mı!tır.

 Cevap: E

11.  Osmanlı yeniliklerine halk ek vergilerden 
dolayı askerler ve ulema, var olan rant-
larını kaybetmemek için her daim kar!ı 
çıkmı!tır.

 Cevap: E

12.  Nizamı Cedit ordusuyla, askeri
 #radi cedit hazinesiyle, mali
 Mühendishanelerle, e"itim alanlarında 

ıslahatlar yapılmı!tır.
 Cevap: E

13.  Kont dö Boneval, tersaneyi ıslah ederek 
donanmayı ve ardından kara ordusunu 
düzenledi. Ancak bu dönme Osmanlı 
devleti mimari alanda Fransa’yı model 
almamı!tır.

 Cevap: D

14.  III. Selim’in yaptı"ı üç hamle de radikal 
yenilik yapmaya çalı!tı"ının ve sorunla-
rın özüne inmeye çalı!tı"ının göstergesi-
dir. Bu hamleler daha önceki hükümdar-
lar tarafından yapılmamı!tır. O yüzden 
III. Selim Osmanlı tarihinde ilk radikal 
yenilik yapmaya çalı!an hükümdardır.

 
 Cevap: E

15.  Osmanlı devleti Lale devrinde hiçbir za-
man askeri alanda ıslahat yapmamı!tır.

 
 Cevap: C

16.  Devlet do"u ve batı klasiklerini çevirerek-
ten yeni kültürleri tanımaya ve bu konuda 
de"i!meye çalı!maktadır.

 Cevap: D
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1.  Padi!ahın yetkilerini sınırlayan ilk belge, 

II. Mahmut döneminde ayanlarla imzala-
nan Sened-i #ttifak'tır. 

 Cevap: C

2.  Osmanlı devletinin Rusya’ya ilk kez kapi-
tülasyon vermesi 1774 Küçük Kaynarca 
Antla!masıyla olmu!tur. 

 Cevap: B

3.  Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Pa!anın 
isyanı üzerine Osmanlı devleti Rusya’ya 
yana!mak zorunda kaldı. Bunun üzerine 
her iki ülke arasında Hünkar #skelesi Ant-
la!ması 1833’te imzalandı. Rusya her-
hangi bir saldırı kar!ısında Osmanlıya 
yardım sözü verdi.

  Cevap: D

4.   Hendesehanı, batı tarzı açılan ilk Kara 
Mühendishanesi'dir. 18. yy.'da I. Mahmut 
döneminde açıldı. Di"er geli!meler ise II. 
Mahmut dönemindedir.

 Cevap: C

5.  Sened-i #ttfak'ın ortaya çıkmasında Alem-
dar Mustafa Pa!a, Tanzimat Fermanı'nın 
ortaya çıkmasında Mustafa Re!it Pa!a, 
Mecelle'nin ortaya çıkmasında ise Ahmet 
Cevdet Pa!a'nın etkisi vardır. 

 Cevap: E

6.  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye II. Mah-
mut döneminde memurların davaları-
na ve özlük i!lerine bakan kurulu!tur. 
Mekteb-i Maarif-i Adliye, Enderun yerine 
devlet adamı yeti!tirmek için açılmı!tır. 
Heyet-i Vükela, divan yerine kurulan hü-
kümet organıdır. Rü!tiye, ortaokula denk 
dü!en e"itim kurumlarıdır. Bu kurumlar 
II. Mahmut Dönemi'nde olu!turuldu. 
Meclis-i Ayan ise Me!rutiyet Dönemi'nde 
açılan bir meclistir. 

 Cevap: E

7.  Osmanlı'da ilk nüfus sayımı askeri amaç-
lı olarak II. Mahmut döneminde 1831'de 
yapıldı. 

 Cevap: D

8.  Avrupa devletlerinden ilk kez borç para 
alınması Abdülmecid döneminde Kırım 
sava!ı esnasındadır. II. Abdülhamid dö-
neminde daha önceden alınan borçların 
ödenememesi yüzünden Duyunu Umu-
miye kurulmu!tur. 

 Cevap: B

9.  Yunanistan 1829 Edirne Antla!masıyla 
Sırbistan, Romanya ve Karada" 1878 
Berlin Antla!masıyla ba"ımsız olmu!tur. 
Ancak Bulgaristan 1909’da II. Me!rutiyet 
sonrasında olu!an kaostan yararlanarak 
ba"ımsızlı"ını ilan etmi!tir. 

 Cevap: E

10.  Kavalalı Mehmet Ali Pa!a'nın isyan et-
mesiyle, II. Mahmut döneminde Mısır 
sorunu çıkmı!tır. 

 Cevap: C

11.  Ye!ilköy (ayestefanos) Antla!ması'nın 
hükümlerinin a"ırlı"ı nedeniyle yerine 
Berlin Antla!ması imzalandı. 

 Cevap: D

12.  Tanzimat Dönemi 1839’da Tanzimat Fer-
manının ilanı ile ba!lar 1876’da I. Me!ru-
tiyet dönemiyle sona erer. Osmanlı dev-
leti Tanzimat döneminde ciddi bir toprak 
kaybı ya!amamı!tır. Bu dönemden sonra 
toprak kaybı artacaktır. 

 Cevap: D

13.  II. Mahmut, 1833’te Mehmet Ali Pa!anın 
o"lu #brahim Pa!anın Kütahya bölgesine 
kadar ilerleyip Osmanlıya kar!ı ba!kal-
dırması üzerine Rusya’dan yardım iste-
mi!tir. Bunun üzerine yakla!ık on be! bin 
ki!ilik ordusuyla #stanbul’a gelen Rus or-
dusu kar!ısında gelen ele!tirilere Cevap: 
niteli"inde böyle bir açıklama yapmak 
zorunda kalmı!tır. 

 Cevap: B

14.  Halepa Fermanı Girit Adası'nda ya!ayan 
Rumlar üzerinden Islahat yapmayı öngö-
ren fermandır. 

 Cevap: C

15.  Osmanlı devletinde batı ordusunun mo-
del alınması ilk kez I. Mahmut dönemin-
de Hendeshane ve Topçu ocaklarının 
kurulmasıyla ba!layacaktır. Bunu III. 
Mustafa döneminde Deniz Mühendisha-
nesinin kurulması ve III. Selim dönemin-
de Nizam-ı Cedit ordusunun kuurlması 
takip edecektir. II. Mahmut tüm bu geli!-
melerden sonra 1808 ile 1839 arasında 
tahtta kalacaktır. Mahmut da batı forma-
tında orduda yenilikler yapacak ancak 
bunlar ilk olmayacaktır. 

 Cevap: A

16.  Osmanlı devleti XIX. Yüzyılda köklü ısla-
hat yapmı!tır. Islahatlar devlet politikası 
haline gelerek, ulusçuluk akımının etki-
siyle çıkan isyanlar engellenmeye çalı!ıl-
mı!tır. 

 Cevap: E
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17.  Yunanistan’ın ba"ımsızlı"ını kazanması 
1829’da Edirne Antla!masıyla olmu!tur. 
Kırım Sava!ı ise 1853 – 1856 arasında 
ya!anmı!tır. 

 Cevap: E

18.  #stibdat dönemi 1877 ile 1908 arasında 
II. Abdülhamit döneminde iki me!rutiyet 
arası dönemdir.

 Süvey! Kanalı 1868’de Abdülaziz dö-
neminde açıldı. Dolayısıyla o Tanzimat 
Dönemindedir.

 Cevap: C

19.  Paris Antla!ması (1856) Kütahya Antla!-
ması (1833)  Bükre! Antla!ması (1812) 
Edirne Antla!ması (1829) Küçük Kaynar-
ca Antla!ması (1774)  Dolayısıyla Küçük 
Kaynarca 18. Yüzyılda di"erleri ise 19. 
Yüzyılda imzalanmı!tır. 

 Cevap: E

20.  Tanzimat Fermanının hazırlanmasında 
Mustafa Re!it Pa!a, Islahat Fermanının 
hazırlanmasında Ali Pa!a, Kanunu Esa-
sinin hazırlanmasında ise Mithat Pa!a 
aktif rol alacaktır. 

 Cevap: C
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1.  Osmanlı da"ılma döneminde her alanda 

ıslahat yapılmı!tır. Bu ıslahatlarda azınlık 
isyanlarını engellemek hede%enmi!tir. An-
cak maalesef hede&ne ula!amamı!tır.

 
 Cevap: E

2.  #lk öncülde devletin ayanların siyasi gü-
cünü ve otoritesini tanıması ayanların 
gücünü artırıcı niteliktedir. Di"er öncüller 
ise devletin ayanlara uyguladı"ı yaptı-
rımlardır.

 Cevap: A

3.  II. Mahmut, Yeniçeri Oca"ını kaldırarak 
yeniliklerin önündeki en büyük engeli kal-
dırmı!tır. Daha önceki padi!ahlar da bel-
ki çok yenilik yapacaktı ancak yeniçeriler 
buna müsaade etmiyordu.

 
 Cevap: A

4.  II. Mahmut’un, Avrupa’ya ilk kez ö"renci 
göndermesi ve burada e"itim alan ö"-
rencilerin Genç Osmanlılar adlı bir grup 
olu!turmu!lardır. Bunlar daha sonradan 
Me!rutiyeti ilan ettirmi!lerdir.

 Cevap: C

5. Osmanlı devleti çok uluslu oldu"u için 
milliyetçilik akımı devleti olumsuz yönde 
etkilemi! ve azınlık isyanları ve zamanla 
azınlık ba"ımsızlık hareketlerini ba!lat-
mı!tır.

 Cevap: D

6.  Kanunname-i Ali Osman, Fatih dönemin-
de (yükselme) yapılan Osmanlı ör& hu-
kuk kitabıdır. Son dönemle ilgisi yoktur.

 
 Cevap: B

7.  Tanzimat Fermanıyla halk yönetime ka-
tılmamı!tır. Halkın ilk kez yönetime katıl-
ması me!rutiyetin ilanıyla olacaktır.

 Cevap: A

8.  Senedi #ttifak, azınlık isyanlarını önlemek 
için de"il valileri devlete ba"lamak için 
imzalanmı!tır.

 Cevap: B

9.  Gayrımüslimler, Müslümanlardan daha 
fazla vergi öderlerdi. Tanzimat Ferma-
nıyla Müslümanlarla vergi konusunda 
e!itlenmi!lerdir.

 Cevap: E

10.  Tanzimat Fermanı, azınlık isyanlarını en-
gelleyip ülkenin da"ılmasını engellemek 
için yayınlandı. Ancak Tanzimat Fermanı 
ile halk yönetime katılmamı!tır.

 
 Cevap: D

11. Sadece azınlıkların il meclislerinde yer 
alması siyasal haklardandır. Di"erleri 
sosyal ve ekonomik haklarındandır.

 
 Cevap: C

12.  Tanzimat Fermanı her üç hedef için de 
yayınlanmı!tır. Yani devletin da"ılmasını 
engellemek ve demokratikle!mek için 
yayınlanmı!tır.

 Cevap: E

13.  Redif Birliklerinin kurulması, askeri
 Mektebi Mülkiyenin kurulması, e"itim
 Padi!ahın yetkilerinin kısıtlanması, yöne-

tim alanlarında yenilik yapıldı"ının gös-
tergesidir.

 Cevap: E

14.  Her ne kadar Kanunu Esasi ile halk yö-
netime katılsa da ve bir meclis kurulsa 
da padi!ahın yetkileri hala güçlüdür. 
Seçeneklerde verilen üç öncül de bunun 
göstergesidir.

 Cevap: E

15.  #lk iki öncül de kültür çatı!masına neden 
olur. Çünkü aynı anda farklı tür okullar ve 
bu okullardan mezun olan çocuklar birbi-
rinin zıddı !eylerden bahsedebilir.

 Cevap: D

16.  Mebusan meclisinin halk tarafından se-
çilmesi ve meclisin 4 yıllı"ına seçilecek 
olması demokratikli"i gösterir. Ancak hü-
kümdarlık hakkının seçimsiz gelen padi-
!ah ve ailesine ait olması demokrasi ile 
de"il monar!i ile ilgilidir.

 Cevap: D
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1.  $eyhülislamı atama ve onu görevden 

alma yetkisi padi!aha aittir. 
 Cevap: A

2.  Cizye, sadece azınlıkların ödedi"i kelle 
ve askerlik vergisidir. Kelle  –  ba! vergisi 
olarak da bilinir. 

 Cevap: D

3.  Kapıkulu askerleri merkez ordusudur. 
Eyaletlerde genellikle Tımarlı Sipahiler 
görev almı!tır. 

 Cevap: C

4.  Redhause ve Hammer gibi önemli bi-
lim insanları Tanzimat döneminde okul 
müfredatlarının olu!turulması ve prog-
ramlarının hazırlanması için olu!turulan 
Encümen-i Dani!’te görev yapmı!tır. 

 Cevap: A
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5.  Divan toplantılarında alınan kararlar Mü-
himme Defterine yazılırdı. Seçenekte 
verilen Tahrir defteri Dirlik topraklarının 
kayıtlarının tutuldu"u defterlerdir. 

 Cevap: B

6.  Osmanlı devletinin ilk deniz ordusu (do-
nanması) Orhan Beyin Karesio"ulları 
Beyli"ini almasıyla olu!turulmu!tur. 

 Cevap: E

7.  Bahsi geçen Türk denizcisi Seydi Ali 
Reis’tir. Memleketlerin aynası anlamına 
gelen Miratül Memalik adlı eserin de ya-
zarıdır. 

 Cevap: B

8.  Geliri hükümdar çocuklarına ve e!leri-
ne ayrılan topraklara pa!maklık toprak 
adı verilirdi. Yurtluk ise sınırları koruyan 
Türkmenlere ayrılan topraklardır. 

 Cevap: D

9.  Salyanesiz eyaletler tımar sisteminin uy-
gulandı"ı, devletin yıllık vergi geleri elde 
etmedi"i eyaletlerdir. Bu eyaletler merke-
ze yakın eyaletlerdir. Mısır ve Habe! sal-
yaneli, Kırım ve Hicaz ise imtiyazlı eyalet 
statüsündedir. 

 Cevap: D

10.  Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü üze-
rine kaleme aldı"ı Kanuni Mersiyesi adlı 
eserin yazarı $airlerin Sultanı ünvanı ile 
bilinen Baki'dir. 

 Cevap: D

11.  Eyaletlerde ve sancaklarda adalat i!le-
rine kadı bakardı. Merkezde taht kadısı, 
Divan'da ise, Kazasker. 

 Cevap: C

12. Yeniçeriler ve La"ımcılar merkezde bu-
lunan Kapıkulu Te!kilatı'na ba"lıydılar. 
Eyalet Askerleri ise tımar sistemi içinde 
yeti!en askerlerdir. 

 
 Cevap: B

13.  Osmanlı'da ilk ka"ıt para, kaime adıyla 
19. yy'da Abdülmecid döneminde basıldı. 

 
 Cevap: C

14.  Osmanlı devletinde Tımarlı Sipahiler 
Saliyanesiz eyaletlerde yani Anadolu ve 
Rumeli eyaletlerinde olu!turulurdu. Sa-

liyaneli Eyaletler ise Mısır, Trablusgarp, 
Cezayir, Tunus ve Fas gibi eyaletlerdir. 
Bu eyaletlerde bulunan topraklara mu-
kataa toprak, vergi sistemine ise iltizam 
denilirdi. 

 Cevap: C

15.  Kapıkulu askerleri topraktan beslenmez 
üç ayda bir ulufe adı verilen maa! alırlar-
dı. Toprak sisteminden beslenen Eyalet-
lerde bulunan Tımarlı Sipahilerdi. 

 Cevap: E

16.  Osmanlı devletinde haraç vergisi gayrı-
müslim çiftçiden alınırdı. Müslüman çift-
çiden alınan vergiye ise ö!ür adı verilir. 

 Cevap: E

17. Devlet ile yeniçeriler arasındaki ili!kiyi 
Yeniçeri A"ası düzenlerdi. Di"er seçe-
nekler do"rudur. 

 Cevap: E

18.  Hükümdarın tu"rası (imzası) sadrazam 
tarafından de"il, ni!ancı tarafından fer-
manlara çekilirdi. Sadrazamda ise hü-
kümdarların mührü yer alırdı. 

 Cevap: B

19.  Osmanlı devletinde kadı ve müderrislerin 
(ö"retmenlerin) atamasından sorumlu 
ki!i kazaskeridir. Di"er seçenekler Ni!an-
cı ile ilgilidir. 

 Cevap: E
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1.  Vezir, Sadrazam, Ni!ancı ve Defterdar gibi 

yöneticiler dev!irme kökenli olabilece"i için 
Enderun'dan yeti!ebilir. Ancak $eyhülis-
lamlar dev!irme olamayaca"ı için ende-
rundan de"il medreseden yeti!ir. 

 Cevap: E

2.  Fetva, $eyhülislamın dini kararlarıdır. 
Ferman, Padi!ahın yazılı ve sözlü emir-
leridir. Tu"ra ise, padi!ahın imzasıdır. 

 Cevap: B

3.  Yönetici sınıf içinde; 
 1.   Sey&ye, askeri sınıf 
 2.  #lmiye, medrese mezunu 
 3.  Kalemiye, Bürokrat kesim, bulunurdu. 
 Reaya ise, yönetilen olup vergi veren 

halk demektir. 
 Cevap: C

4.  Avni mahlasını kullanan padi!ah, II. 
Mehmet'tir. Yani Fatih Sultan Mehmet’tir.

 Cevap: C

5.  Osmanlı'da bankacılık, Bankı Der!adet'in 
kurulmasıyla ba!ladı. (1847) Bu da 19. 
yy.'da denk gelir. 

 Cevap: B

6. #ltizam toprakların mültezimlere ömür boyu 
kiralaması ile ortaya çıkan sistem malika-
ne sistemidir. Mukataa uygulamanın de"il 
topra"ın adıdır. #ltizam sisteminde ise top-
raklar ömür boyu de"il 3 yıllı"ına bir alınır. 
Muhassıl, Da"ılma döneminde vergi me-
murlarına verilen isimdir.  

 Cevap: D

7.  #lmiye sınıfında !eyhülislam, kazaske-
ri, müfti, kadı, müderris, imam ve hatip 
bulunurdu. Bu sınıf Divan-ı Hümayunda 
hem !eyhülislam hem de kazaskeri tara-
fından temsil edilirdi. 

 Cevap: E

8.  Osmanlı devletinde ilk kaptanı derya Sa-
ruca Pa!adır. Barboros Hayrettin Pa!a 
divan toplantılarına katılan ilk kaptanı-
deryadır. Osmanlı donanması #nebahtı, 
Çe!me, Navarin ve Sinop’ta toplam dört 
kez Avrupalılar tarafından yakılmı!tır. 

 Cevap: D

9.  Hacı Arif Bey, Tanzimat dönemi ve II. Ab-
dülhamid döneminde ya!ayan saray mü-
zisyenlerindendir. Kürdilihicazkar makamı 
ve müsemmen usulünü bulan ki!idir. 

 Cevap: A

10.  Osmanlı devletinde karde! katli kurulu! 
döneminde ba!lamı! yükselme döne-
minden itibaren ise Fatihle birlikte karde! 
katli yasal hale getirilmi!tir. 

 Cevap: C

11.  Kadı tarafından tutulan aile üyelerinin 
yazıldı"ı ve miras kayıtlarının tutuldu"u 
defterlere tereke adı verilir. Tahrir, fethe-
dilen toprakların kayıt altına alındı"ı, !e-
riye sicilleri mahkemelerde hükme ba"-
lanan davaların kararlarının tutuldu"u, 
mühimme divan kararlarının tutuldu"u, 
ruznamçe mali kayıtların tutuldu"u def-
terlerdir. 

 Cevap: A

12.  Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi salyo-
nesiz eydetlerde uygulanmı!tır. Salyone-
siz eyalet yani devletin yıllık gelir elde et-
medi"i eyaletlerdir. Yani tımar sisteminde 
toprakların geliri devlet de"il tımar sahibi-
ne kalır. 

 Cevap: A
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13.  Kadılar noter görevi görür, vergilerin mer-
keze ula!tırılmasını sa"larlar, !eri dava-
lara bakarlar, kazaların idari i!lerine ba-
karlardı. Kadıların cebelü yeti!tirme gibi 
görevi yoktur. 

 Cevap: B

14.  Divan toplantılarına sadrazamların ba!-
kanlık yapmaya ba!laması da"ılma dö-
nemi de"il yükselme döneminde gerçek-
le!tirilmi!tir. 

 Cevap: E

15.  Osmanlı hükümdarları her ne kadar hali-
fe de olsalar din konusunda en tepedeki 
ki!i olarak kendilerini görmemi!lerdir. Bu 
konuda en yetkili ki!i olarak !eyhülislamı 
görmü!lerdir. Kendileri de dinen dini ko-
nularda !eyhülislama danı!ırlardı. 

 Cevap: D

16.  $eker Ahmet Pa!a 1841 ile 1907 ara-
sında ya!amı! ve Abdülaziz tarafından 
Avrupa’ya gönderilmi! önemli bir res-
samdır. Osmanlı devletinde ilk resim ser-
gisini açan ki!idir. 

 Cevap: A

17.  Suba!ı, askeri yani sey&ye sınıfı üyesidir. 
$ehremini yani #stanbul'un beledi i!le-
rinden sorumlu yönetici kalemiye, yine 
vakı%arı yöneten mütevelliler kalemiye 
sınıfı mensuplarıdır. 

 Cevap: E

18.  Sanca"a çıkma sistemi hükümdarların 
tecrübe kazanması için daha çok kurulu! 
ve yükselme döneminde görülmü!tür. 
Duraklama döneminin ba!ından itibaren 
yerine kafes usulü getirilerek kaldırılmı!-
tır. Dolayısıyla da"ılma dönemine kadar 
devam etmemi!tir. Daha önceki Türk dev-
letlerinde melikler bu sistemle illere tecrü-
be kazanması amacıyla gönderilirlerdi. 

 Cevap: C

19.  Osmanlı devletinde yönetenlerin Türk ol-
masına gerek yoktu. Ancak Türkçe bilme-
leri gerekiyordu. Çünkü yazı!malar Türkçe 
yapılıyordu. Dev!irme kökenli yöneticiler 
Türk de"ildi ancak Müslümanla!tırılmı!tı. 

 Cevap: B
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3
1.  Gayrımüslimlerden alınan toprak vergisi-

ne haraç denir.
 Cevap: B

2.  Havavssı Hümayun toprakları, geliri do"-
rudan devlete giden topraklardır. 

 Vergi geliri, devlet adamlarına ve asker-
lere hizmet veya maa! kar!ılı"ı verilen 
topraklara ise dirlik toprak denir.

 Cevap: E

3.  Tahrir ve Mühimme defterlerini Ni!ancı, 
$eriye sicillerini ise kadılar tutar.

 Cevap: D

4.  Pençik sistemiyle her be! esirden biri 
askere alınmı!tır. Dev!irme sistemiy-
le Balkanlardan getirilen küçük ya!taki 
çocuklar orduya dahil edilmi!tir. Ancak 
Müsadere sistemi memurun mallarına 
devletin el koyması ile ilgilidir. 

 Cevap: D

5.  Osmanlı Devleti'nde yabancı elçilerin ka-
bul edildi"i divan Galebe Divanı 

 Cevap: C

6.  Divan Kararları'nın yazıldı"ı defterlere 
Mühimme defterleri denir. Bu defterler 
Ni!ancıya ba"lı beylikçi kalemi tarafından 
yazılır. Tahrir defterleri fethedilen toprakla-
rın kayıt altına alındı"ı defterlerdir. 

 Cevap: A

7.  Divan kurumunun kaldırılması XVIII. yüz-
yılda de"il XIX. II. Mahmut döneminde 
gerçekle!tirilmi!tir. 

 Cevap: E

8.  Osmanlı Devleti'nde ola"anüstü durum-
larda toplanan vergilere Avarız adı verilir. 
Avarız vergisi sava! deprem yangın, sel 
feleketi gibi durumlarda alınan bir vergi-
dir. 

 Cevap: D

9.  Osmanlı Devleti'nde çar!ı ve pazar-
lardan alınan ticaret vergisine Bac adı 
verilir. #spenç gayrimüslimlerden alınan 
toprak vergisi, Arusane evliliklerde kız 
tarafının verdi"i dü"ün vergisi, Bennak 
evli erkeklerden alınan vergi, Ö!ür müs-
lüman çiftçiden alınan toprak vergisidir. 

 Cevap: B

10.  Osmanlı Devleti'nde gelirin hükümdarın 
hanımlarına ve kızlarına ayrılan toprak-
lara pa!maklık adı verilirdi. 

 Cevap: C

11.  $ehzadeler bir ili yöneterek tecrübe ka-
zanırlar zamanla gelip ülkeyi yönetirlerdi. 
Bu uygulama I. Murat’la ba!lamı! ve I. 
Ahmet’le sona ermi!tir. Bu uygulamanın 
bir di"er güzel tarafı !ehzadelerin halkla 
bütünle!mesidir. Ancak kötü tarafı gittik-

leri illerde ba"ımsızlık mücadelesine gi-
rip taht kavgalarına katılmaları olmu!tur.

 Cevap: D

12.  Saray; padi!ahın evi (harem) devletin 
yönetildi"i yer (divan toplantıları burada 
yapılırdı) ve devlet memuru yeti!tirilen 
enderun mektebi de buradaydı. Ancak 
yeniçeriler burada ya!amazlardı. Sayıları 
bir dönem otuz bini bulan yeniçerilerin 
sarayda ya!aması dü!ünülemez zaten.

 Cevap: E

13.  Divanda son kararı padi!ahlar verirdi. 
Burada adli, idari ve askeri davalara ba-
kılır, ülke sorunları görü!ülüp karara ba"-
lanırdı.

 Cevap: C

14.  Yönetici seçilirken Türkçe bilme !artı ol-
ması devletin milliyetçi bir tutum sergile-
di"ini gösterir. 

 Cevap: C

15.  #lmiyeden olabilmek için medrese mezu-
nu olmak ve islami bilgisinin güçlü olması 
gerekir. Yaniçeri A"aları bu tanıma uy-
maz onlar asker kökenlidirler ve Osman-
lıda asker kökenli yöneticilere sey&yye 
sınıfı denir.

 Cevap: A

16.  Her üç öncül de dirlik sisteminin devlete 
faydasıdır ancak birinci, öncül askeri fay-
da sa"larken di"er ikisi ekonomik fayda 
sa"ladı"ını göstermektedir.

 Cevap: D
 

17.  Toprak devletin malıdır ve devlet en zen-
gin benim der, !ahısların bireysel zen-
ginle!mesini istemezdi. Ancak verilen 
öncüllerden devletin en önemli gelirinin 
dirlik oldu"u hükmü çıkmamaktadır.

 Cevap: D

18.  Sık hükümdar de"i!ikli"i yeniçeri gelirini 
artırır. Çünkü her gelen hükümdar bah!i! 
verir. Ayrıca ba!arılı geçen seferlerden 
sonra bah!i! verilmesi yeniçerilerin gali-
biyete özendirildi"inin göstergesidir.

 Cevap: E

19.  Verilen öncüller bir sosyal devletin ya"-
ması gerekenlerdir. Devlet bunları vakıf 
araziler üzerinden vakı%ara yaptırmı!tır.

 Cevap: A
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1
1.  Romanya, II. Balkan Sava!ı'na katılmı! 

bir devlettir. Dolayısıyla I. Balkan'da yoktur. 
 Cevap: B

2. Almanya'nın iste"iyle #ngiliz sömürge yol-
larını kapatmak için açılan cephe Kanal 
Cephesi'dir. 

 Cevap: D

3.  I. Dünya Sava!ı ba!ladı"ında Osmanlı 
Devleti ba!bakan Said Halim Pa!a idi. 
1917'de ise bu göreve Talat Pa!a geldi. 

 Cevap: C

4.  Taarruz Cepheleri, Kafkasya ve Kanal 
Cepheleridir. Savunma ise, Irak, Çanak-
kale, Hicaz ve Suriye'dir. 

 Cevap: C

5.  Ankara Antla!maları'nın ilki Milli Müca-
dele döneminde Fransa ile imzalandı. 
(1921) Di"erleri Balkan Sava!ları zama-
nının antla!malarıdır. 

 Cevap: C

6.  U!i Antla!ması ile #talya'ya Trablusgarp 
yani bugünkü Libya bırakıldı. Böylece 
Osmanlı, Kuzey Afrika'da son toprak par-
çasını kaybetti. 

 Cevap: B

7.  #zmir ve civarı I. Dünya sava!ı esnasında 
yapılan gizli antla!ma olan Saint Jean de 
Mourienne Antla!masıyla #talyaya veril-
mi!ti. Ancak anla!ma devletleri sava!tan 
sonra bu vaaetlerinden pi!man oldular. 18 
Ocak 1919’da toplanan Paris Barı! Kon-
feransında #zmir ve civarını Yunanistan’a 
vermeyi kararla!tırdılar. Çünkü zayıf olan 
Yunanistan i!lerine geliyordu. 

 Cevap: C

8.  Kıbrıs'ın #ngiltere'ye bırakılması Lozan 
ile, #talya'nın Trablasgarp'ın i!gali Ça-
nakkale öncesi oldu. (1911). Ancak, 
Atatürk'ün halk tarafından tanınması 
Çanakkale'de gerçekle!ti. 

 Cevap: B

9.  Kut'ül Amare Sava!ı Halil Pa!a önderli-
"inde Irak Cephesi'nde #ngilizlere kar!ı 
kazanılmı!tır. 

 Cevap: A

10.  Trablusgarp Sava!ı'nın sonunda Rodos 
ve 12 Ada, U!i Antla!ması ile #talya'ya 
bırakıldı. 

 Cevap: E

11.  I. Dünya Sava!ı sırasında padi!ah V. Meh-
met, bitiminde VI. Mehmet Vahidettin'di. 

 Cevap: C

12.  I. Balkan Sava!ına Yunanistan, Bulga-
ristan, Sırbistan ve Karada" katılmı! ve 
Osmanlı ile çatı!ma ya!amı!tır. Ancak 
Romanya I. Balkan Sava!larında olma-
dı"ı halde II. Balkan Sava!ına katılmı!tır. 
Romanya sadece Bulgaristan’la sava!-
mı! ve Osmanlı ile herhangi bir çatı!ma 
içerisine girmemi!tir. Arnavutluk ise her 
iki sava!ta yer almamı!tır. 

 Cevap: E

13.  Trablusgarp Sava!ı devam ederken 
Balkan Sava!ları ba!lamı!tır. Kuzey 
Afrika’da bulunan subaylara Osman-
lı yönetiminin ihtiyacı oldu"undan acil 
#stanbul’a ça"ırılmı!lardır. 

 Cevap: D

14.  Arap kabileleri isyana te!vik eden #ngiliz 
casus Lawrance'dir. 

 Cevap: B

15.  Balkan Sava!ları 1912 ile 1913 arasında 
ya!anmı!tır. Dolayısıyla 1909’da ya!a-
nan 31 Mart Olayının bunun sonucu ol-
du"u dü!ünülemez. 

Balkan Sava!larının Genel Sonuçları 
• Yönetim tamamen #ttihat ve Terakki’nin 

eline geçti 
• Tek parti yönetimi ba!ladı 
• Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlı"ı 

Do"u Trakyayla sınırlandı. 
• Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna dü!-

mü! ve Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çık-
mı!, Ege adaları sorunu ortaya çıkmı!tır. 

• Balkanlardaki göçler nedeniyle Osmanlının 
Anadolu’daki nüfusu artmı!. 

• Bugünkü Batı sınırımız büyük bir oranda 
çizilmi!tir. 

• Orduda teknik düzenlemeler yapılması için 
Alman subaylar görevlendirilmi! ve böylece 
Osmanlı Almanya’ya gittikçe daha yakınla!-
mı!tır. 

• Osmanlıcılık yerine “Türkçülük” dü!üncesi 
önem kazanmı!.

• Alaylı subaylar ordudan tasviye edilmi!. 
• Gökçeada ve Bozcaada hariç tüm ege ada-

ları kaybedildi. Ayrıca Makedonya ve Batı 
Trakya elden çıktı Arnavutluk ba"ımsız oldu. 

• Osmanlı Devleti’nin bazı kom!ularıyla olan 
sınırlarında de"i!iklik olmu!tur. 

 Cevap: C

16.  Kazım Karabekir Pa!a, Trablusgarp Sa-
va!ında yer alamamı!tır. Di"er subayların 
tamamı Trablusgarp’ta gönüllü sava!mı!-
lardır.

 Cevap: E

17.  Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya ve 
Macaristan I. Dünya Sava!ı sonrası ku-
rulan devletlerdir. Romanya 1878'de 93 
Harbi sonrasında kurulmu!tur. 

 Cevap: C

18.  Bu devletlerin ulus devlet olması sınır-
ların milliyetçilik esasına dayalı olarak 
belirlendi"ini gösterir. Ancak Avrupa'daki 
siyasi sorunlar sona ermemi! tam ter-
si devam etmi!tir. Bu ulus devletler çok 
uluslu devletlerin parçalanması sonucu 
ortaya çıkmı!tır. 

 Cevap: D

19.  #tilaf Devletleri, Çanakkale Cephesi'ni 
açarak Balkan devletlerini kendi yanla-
rında sava!a çekmek istemi!lerdir. An-
cak Osmanlı'nın bu sava!ı kazanması 
sonucu Bulgaristan #ttifak blo"unda sa-
va!a katılmı!tır. 

 Cevap: E

20.  Selman-ı Pak Osmanlı Devleti'nin #ngiliz-
lere kar!ı Irak Cephesi'nde kazandı"ı bir 
ba!arıdır.  

 Cevap: E
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TEST

1
1.  #zmir ve civarını Rumlara kar!ı koruyan 

iki yararlı cemiyet bulunmaktadır. Birinci-
si #zmir Müdafai Hukuk Cemiyeti ikincisi 
ise Reddi #lhak Cemiyetidir. 

 Cevap: D

2.  Wilson #lkeleri, 8 Ocak 1918’de yayınlan-
mı!tır. Mondros Ate!kes Antla!ması ise 
30 Ekim 1918’de imzalanmı!tır. Dolayı-
sıyla Mondros’un daha önce yayınlanan 
Wilson #lkeleri üzerinde etkisi olamaz.  
Ancak Mondros’tan sonra anla!ma dev-
letleri Anadolu’yu i!gal etmeye ba!lamı! 
ve bu i!galler neticesinde Türk halkında 
milli bilinç artmı! ve yararlı cemiyetler 
kurularak dünya kamuoyu ikna edilmi! 
ve Türk halkı bilinçlenmi!tir. Neticede 
Anadolu’da i!galleri protesto eden mi-
tingler düzenlenmi! ve Kuvayı Milliye 
ruhu olu!mu!tur. 

 Cevap: C

3.  Do"uda Ermenilere kar!ı milli mücade-
leyi desteklemek amacıyla Vilâyât-ı $ar-
kiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti 
tarafından Le Pays, Hadisat ve Albayrak 
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gazeteleri çıkarılmı!tır. Hatta Erzurum 
Kongresi kararları da Albayrak gazete-
sinden yayınlanmı!tır. 

 Cevap: B

4.   Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemi-
yeti,  Sivas valisi Melek Hanım tarafından 
kurulmu! ve Kurtulu! Sava!ına destek 
amacıyla protesto mitingleri düzenlemi!tir. 

 Cevap: A

5.  Sivas Kongresi'nde Amerikan mandacılı"ı 
tartı!ıldı"ı için bu &kri savunanlar Wilson 
Prensipleri Cemiyeti üyesi ki!ilerdir. 

 Cevap: D

6.  Wilson #lkeleri Cemiyeti, Türkiye’de 
Wilson sempatizanlarının kurdu"u ve 
Amerikan mandacılı"ını savunan bir 
cemiyettir. Bu cemiyetin sempatizanları 
içerisinde Halide Edip Adıvar ve #smet 
#nönü gibi önemli !ahsiyetler de bulun-
maktadır.

 Cevap: C

7.  Hürriyet ve #tilaf Fırkası 1911’de #ttihat ve 
Terakki Partisinden ayrılan dini yönü a"ır 
basan subaylardan olu!mu! bir partidir. 
Bu parti Kurtulu! sava!ı döneminde milli 
varlı"a dü!man cemiyetler içerisinde yer 
alacaktır. 

 Cevap: B

8.  Pantus Rum Cemiyeti, Trabzon'da devlet 
kurmak isteyen zararlı bir cemiyettir. 

 Cevap: B

9.  Her üç öncüle de bakıldı"ında Osmanlıyı 
savunmasız bırakıp i!gal etmeye çalı!-
tıklarını anlamaktayız.

 Cevap: C

10.  #tilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de Bo"aza 
demirlemi!lerdir. #tilaf devletleri bu i!gali 
30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros 
Ate!kesi'ne dayanarak yapmı!lardır. 

 Cevap: C

11.  Halkın i!gal bölgelerinde dü!manla ça-
tı!maya ba!laması, halk kongreler yo-
luyla örgütlenmeye çalı!ması ve halkı 
bilinçlendirmek için miting ve eylemlerin 
yapılması dü!mana kar!ı sessiz kalın-
madı"ını göstermektedir.

 Cevap: E

12.  Osmanlı devleti mütte&kleri de yenildi"i 
ve Wilson ilkeleri yenilenlere umut ı!ı"ı 
oldu"u için yenildi"ini kabullenip ate!kes 
imzalamı!tır. Ancak i!galler ate!kes im-
zalandıktan sonra olmu! ve halkın direni-
!i de i!gallerden sonra olmu!tur.

 Cevap: E

13.  1814 yılında Filik-i Eterya adı ile kurulan 
cemiyet Etnik-i Eterya'dır. Yunanistan'a 
ba"ımsızlı"ını kazandıran bu Cemiyet 
Milli Mücadele yıllarında yeniden faaliye-
te geçmi!tir. 

 Cevap: D

14.  #stanbul hükümeti ülkeyi koruyamadı"ı 
için i! milli bilinç geli!en halka dü!mü!tür. 
Aksi taktirde ülke elden gidecekti.

 Cevap: E

15.  Her üç öncüle de bakıldı"ında Osmanlı 
devletine yenik muamelesi yapıldı"ı ve 
kendilerinden daha a!a"ıda bir statüde 
gördükleri anla!ılmaktadır.

 Cevap: E

16.  #zmir ve civarını sava! esnasında yap-
tıkları gizli antla!malarla #talya’ya vere-
ceklerini söyleyen itilaf devletleri Paris 
Konferansında burayı onlardan alıp Yu-
nanlara verince araları açılmı!tır.

 Cevap: B

17.  Wilson ilkelerinin bir maddesi her milletin 
nüfusça ço"unlukta oldu"u yerde kendi 
devletini kurabilece"ini söylüyordu. Za-
rarlı cemiyetlerin de aynı argümanı kul-
lanması kendilerini bu ilkelere dayandır-
dı"ını göstermektedir.

 Cevap: A

18.  Halk, özellikle Ege’de Yunan i!galine çok 
sinirlenmi! ve ilk Kuvayı Milliye örgütlen-
mesi burada ba!layıp daha sonra di"er 
bölgelere yayılmı!tır.

 Cevap: E

19.  Zararlı cemiyetler, Anadolu’nun i!gali-
ne kar!ı çıkmamı!lardır onlar daha çok 
i!gallere sessiz kalarak bahtına razı 
gelmi!tir. Anadolu’nun i!galine Türklerin 
kurdu"u yararlı cemiyetler kar!ı çıkacaktır.

 Cevap: E

20.  Milli kongre cemiyeti #stanbul Üniversite-
si hocaları (aydınlar) tarafından kurulmu! 
ve barı!çıl yollarla dünya kamuoyunu 
aydınlatmaya çalı!mı!tır. Bunun için de 
gazeteler çıkarıp basın yayın yoluyla bil-
gilendirmeler yapmı!tır.

 Cevap: E
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1
1. Erzurum Kongresi toplanı! bakımından 

bölgeseldir. Bu kongreyi Trabzon MHC 
ile Do"u Anadolu MHC. toplamı!tır. 

 Cevap: D

2. Arapların kendi geleceklerini kendilerinin 
belirleyecek olması tamamen ulusal sı-
nırlarımız dı!ında bir geli!me oldu"u için 
ba"ımsızlık ile ili!kilendirilemez. 

 Cevap: E

3. Son Osmanlı Mebusan Meclisi, 16 Mart 
1920'de #stanbul'un i!gali ile kapanmı!tır. 

 Cevap: B

4. Misakı Milli kararlarına göre Vilayeti Se-
lase yani Kars, Ardahan ve Batum’da, 
Batı Trakya, Arap illerinde halk oylaması 
yapılacaktı. 

 Cevap: A

5. Anadolu Ajansı 7 Nisan 1920’de Halide 
Edip ve Yunus Nadi tarafından Kurtulu! 
Sava!ı döneminde çıkarılan gazetelere 
bilgi toplamak amacıyla kurulmu!tur. 

 Cevap: B

6. Mustafa Kemal bu sözünü Amasya Ge-
nelgesi sonrası askerlik görevinden istifa 
etmesi sonucunda söylemi!tir. 

 Cevap: B

7. Batı Cephesi'nin kurulması, Balıkesir ve 
Ala!ehir Kongrelerinde gündeme gelen 
konulardır. Amasya Görü!melerinde 
ordunun siyaset ile u"ra!maması, se-
çimlerin serbestçe yapılması, Kuvay-ı 
Milliye'ye destek sa"lanması, azınlıklara 
geni! haklar tanınmaması gibi konular 
gündeme gelmi!tir. 

 Cevap: E

8. Misak-ı Milli'de halk oylaması yapılacak 
yerler, Batı Trakya, Kars, Ardahan, Ba-
tum, Arap memleketleridir. 

 Cevap: D

9. Manda ve himayecilik ilk olarak Erzu-
rum Kongresi'nde, kesin olarak da Sivas 
Kongresi'nde reddedildi. 

 Cevap: A

10. Bu ça"rı ilk kez Erzurum'dan sonra 
Sivas'ta tekrarlandı. Amasya Görü!me-
lerinde son kez yapılmı!tır. 

 Cevap: B
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11. Mustafa Kemal, Osmanlı meclisi için 
Erzurum'dan, I. TBMM için Ankara'dan 
seçildi. 

 Cevap: D

12. Mustafa Kemal Pa!a, #zmir’in hiç kimse-
ye verilemeyece"i ve Türk topra"ı oldu"u 
vurgusunu yapmı!tır.

 Cevap: E

13. Mustafa Kemal Pa!a Samsun’a çıktıktan 
sonra !u sıralamayla faaliyetlerini yürüt-
mü!tür. Samsun Raporunu hazırladı 
• Havza Genelgesini Yayımladı 
• Amasya Genelgesini Yayımladı 
• Erzurum Kongresine katıldı 
• Sivas Kongresini düzenledi 
• Amasya Protokolünü imzaladı 
• Temsil Heyetini Ankara’ya ta!ıdı 
• Son kez Osmanlı Mebuslar meclisi 

açıldı. 
• Bu meclis Misakı Milli Kararlarını 

onayladı. 
 Bunun üzerine #stanbul resmen i!gal 

edildi Ankara’da TBMM açıldı. 
 Cevap: E

14. Temsil heyeti, Sivas Kongresi'nden sonra 
Batı'ya A. Fuat Cebesoy'u atadı. Bu du-
rum Temsil Heyeti'nin lik yürütme i!idir. 

 Cevap: B

15. Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misakı 
Milli kararlarını alarak Mustafa Kemal ve 
arkada!larının Erzurum ve Sivas Kong-
relerinde çizdi"i milli sınırı kabul etmi! ve 
taviz vermeyece"i sözü vermi!tir. 

 Cevap: B

16. Mondros Ate!kes antla!ması daha önce 
1918’in ekiminde imzalanmı!tı. Mustafa 
Kemal ise 1919’un mayısında Samsun’a 
gönderilmi!tir. Samsun’a giden Musta-
fa Kemal Pa!a, sonrasında Havza ve 
Amasya’da genelgeler yayınlayıp Erzu-
rum ve Sivas’ta yaptı"ı kongrelerle sava-
!ı örgütleyecektir.

 Cevap: D

17. Erzurum Kongresi yapıldı"ı sırada 
Ankara’nın kurtulu! sava!ının mer-
kezi olaca"ı kararı gündemde yoktu. 
Ankara’nın gündeme gelmesi Amasya 
Görü!melerinden sonra olmu!tur. 

 Cevap: D

18. $imdilik top yekun sava! ilanı söz ko-
nusu de"ildir. Bu durum daha sonradan 
olacaktır. $imdilik daha demokratik yön-
temlerle tepki konmaktadır.

 Cevap: C

19. #lk iki öncül kurtulu! sava!ının gerekçesi 
yani nedenini belirtirken üçüncü öncül 
savalın hem yöntemini hem de amacını 
söylemektedir. Yöntem halk sava!acak, 
amaç ulusal ba"ımsızlıktır !eklinde.

 Cevap: C

20. Amasya Genelgesinde “Milletin kararını 
verebilmesi için her türlü etki ve denetim-
den uzak milli bir kurul olu!turulmalıdır.” 
$eklinde bir karar alınmı! ve Sivas’ta 
bu karar do"rultusunda bu kurul olu!tu-
rulmu! Mustafa Kemal de ba!kanlı"ına 
getirilmi!tir.

 Cevap: C
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1. Sivas Kongresi hem toplanı! amacı bakı-

mından hem de aldı"ı kararlar bakımın-
dan ulusaldır. Ancak Erzurum Kongresi 
toplanı! amacı bakımından bölgesel al-
dı"ı kararlar bakımından ulusaldır.

 Cevap: A

2. Erzurum Kongresi A"ustos 1919’da Si-
vas kongresi ise eylül 1919’da toplanmı!-
tır. Dolayısıyla Erzurum kronolojik olarak 
daha öncedir.

 Cevap: E

3. Çıkarılacak #rade-i Milliye gazetesiyle 
hem içte hem de dı!ta kamuoyu yaratı-
lıp Türk Kurtulu! sava!ını dünya kamu-
oyuna duyurmak ve haklılı"ı ispatlamak 
istiyorlardı.

 Cevap: E

4. Her üç öncüle de bakıldı"ında milli ba-
"ımsızlıktan ödün verilmeyece"ini anla-
yabiliriz.

 Cevap: E

5. Damat Ferit Pa!a, #stanbul Hükümetinin 
ba!ında bulunan bir sadrazamdı. Dolayı-
sıyla #stanbul hükümetine kar!ı bir ba!arı 
kazanılmı!tır.

 Cevap: B

6. Ülke genelinde Mustafa Kemal Pa!aların 
kontrolünün dı!ında Balıkesir, Ala!ehir, 
Nazilli, Edirne gibi bölgelerde kongreler 
yapılıyordu ancak buralarda daha çok 
bölgesel nitelikli kararlar alınıp ülkenin 
tümünün kurtarılmasına gölge dü!üyor-
du. Ayrıca buralarda sürekli saltanat ve 
hilafete ba"lılık bildiriliyordu.

 Cevap: E

7. #stanbul hükümetinin temsil heyetiyle 
böyle bir resmi görü!me yapması onların 
varlı"ını resmen kabul ettiklerinin göster-
gedir.

 Cevap: C

8. Yapılacak barı! görü!meleri çok önem-
liydi çünkü burada ülkenin ba"ımsızlı"ı 
belirlenecekti. “Temsil Kurulunun görü!ü 
alınmadan #stanbul Hükümeti hiçbir ulus-
lar arası barı! antla!masını imzalamaya-
cak ve #tilaf Devletleriyle yapılacak barı! 
görü!melerine Temsil Heyetinin uygun 
görece"i ki!iler katılacak.” Baskısıyla 
olası yapılacak görü!melerde #stanbul 
hükümeti kontrol altında tutulmaya çalı-
!ılıyordu.

 Cevap: D

9. #stanbul hükümeti görü!me esnasında 
verdi"i sözlerin bazılarına uymayarak çe-
li!kiler içinde oldu"unu göstermi!tir.

 Cevap: A

10. Temsil Heyeti, #stanbul Hükümetinden 
habersiz kurulmu!tur. Kurulmasının ne-
deni de #stanbul hükümetinin ülkeyi sa-
vunamaması ve heyetin de bu bo!lu"u 
doldurmak istemesidir.

 Cevap: E

11. Temsil Heyeti Ankara’ya ta!ındı"ında 
Ankara, ba!kent de"ildi. Ankara’nın ba!-
kent olması 13 ekim 1923’tür. Temsil He-
yetinin Ankara’ya gelmesi ise 27 Aralık 
1919’dur.

 Cevap: E

12. Bu meclisin ömrü o kadar kısa olmu!tur 
ki açılmasıyla kapanması bir olmu!tur. O 
yüzden yerine Ankara’da TBMM açılacak 
ve kurtulu! sava!ını TBMM yürütecektir.

 Cevap: D

13. #lk iki öncül milli iradeye önem verildi"inin 
üçüncü öncül ise milli ba"ımsızlı"a önem 
verildi"inin göstergesidir.

 Cevap: D

14. #tilaf devletleri zaten #stanbul’daydı an-
cak meclis misakı milli kararlarını alınca 
resmen i!gal ettiklerini ilan etmi!lerdir. 
Her !ey onların gözünün ününde olup 
bitmi!tir.

 Cevap: E
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15. Dikkat edilirse üç öncülde de sava!ın 
nasıl yapılaca"ı ve ekiplerin nasıl kuru-
laca"ına dair bir program yapılmaktadır.

 Cevap: E

16. “Ulusun ba"ımsızlı"ını yine ulusun azim 
ve kararı kurtaracaktır.” Sözüne bakılırsa 
bu sözün ilk kısmında ulusal ba"ımsız-
lı"a ikinci kısmında yani “ulus kararı” 
!eklinde geçen ibarede ise ulus egemen-
li"inden bahsedilmektedir.

 Cevap: A

17. Dikkat edilirse Erzurum kongresi do"u 
için toplanmı! ancak tüm ülke için karar-
lar almı!tır. Dolayısıyla, Toplanı! amacı 
bakımından bölgesel aldı"ı kararlar bakı-
mından ulusaldır.

 Cevap: B

18. #lk öncül tüm ülkeyi ilgilendirir yani ulusaldır.
 #kinci ve üçüncü öncül sadece do"u illeri-

ni ilgilendirir yani bölgeseldir.
 Cevap: A
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1. #tilaf devletleri #stanbul’u i!gal edip Os-

manlı mebusan meclisini da"ıtınca Mus-
tafa Kemal Pa!a ve arkada!ları Ankara’da 
TBMM’yi açmı!lardır. Sevr ise TBMM’nin 
açılmasından yakla!ık 4 ay sonra #stanbul 
hükümeti tarafından imzalanacaktır.

 Cevap: D

2. Amasya Görü!mesinde alınan kararlara 
bakıldı"ında seçimlerin erken ya da geç 
yapılması ile ilgili her hangi bir kararın 
alınmadı"ı anla!ılmaktadır.

 Cevap: C

3. Dikkat edilirse saltanat ve hilafeti kur-
tarmaktan de"il onların gelece"ini ilerde 
TBMM’nin verece"ini söylüyor. TBMM, 
ilerde kaldıra da bilir. Devamını sa"laya 
da bilir.

 Cevap: B

4. Mustafa Kemal Pa!a, birlik ve bütün-
lü"ün bozulmaması için bahsi geçen 
hamleleri yapmı!tır. Çünkü ona göre asıl 
olan önce sava!ı kazanmaktır. Aslında 
demokrasiye fazlasıyla inanmaktadır 
ama !imdilik bundan bahsedip birilerini 
ürkütmek istemiyordu.

 Cevap: D

5. Alınan önlemlere bakıldı"ında TBMM’ye 
dokunulmazlık misyonu verip üstünde 
padi!ah dahil hiçbir gücün olamayaca"ı-
na vurgu yapmaktadır. Bunun için de sert 
kanunlar çıkarıp sert bir dille yargılamalar 
yapmaktadır.

 Cevap: E

6. A"nam vergisi halka a"ır gelen bir vergi-
dir. Ancak sava! için kaynak yaratılmalıy-
dı ba!ka çare de yoktu. Yoksa sava!ı yü-
rüten halka tabi ki devletin zarar vermek 
gibi bir gayesi yoktu.

 Cevap: A

7. Ayaklanmaları bastırırken TBMM’nin 
#stanbul hükümetiyle i!birli"i yapması 
mümkün de"ildir. Çünkü ayaklanmaları 
çıkaran ekibin ba!ında zaten #stanbul 
hükümeti vardır.

 Cevap: E

8. $eyhülislam fetvayı Mustafa Kemal Pa!a 
ve arkada!larının dinsiz oldukları do"rul-
tusunda vererek onlara kar!ı halkı kı!-
kırtmı!tır.

 Cevap: A

9. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarması 
yasama yetkisini kullandı"ının, Milletve-
killerin yargıçlık yaptı"ı #stiklal Mahke-
melerini kurması yargı yetkisini kullandı-
"ının, #stanbul Hükümetinin yaptı"ı tüm 
atamaları yok sayıp kendisi kritik nokta-
lara tama yapması ise yürütme yetkisinin 
kullandı"ının göstergesidir..

 Cevap: E

10. TBMM’ye kar!ı çıkarılan ayaklanmalar-
dan TBMM, yüzünün akıyla çıkmı! ve 
tamamını bastırmı!tır. TBMM, gücünü 
#stanbul hükümeti ve #tilaf devletlerine 
ispat ederek rakipsizli"ini ilan edecektir.

 Cevap: E

11. Sevr Antla!masının gecikmesinde en 
önemli etken aralarında bir türlü Os-
manlıyı payla!amamalarıdır. Ancak Türk 
halkının i!gallere kar!ı kurtulu! sava!ını 
ba!latması ve Mondros’un da bir ate!kes 
olmasına ra"men bir antla!maymı! gibi 
i!lerini görüyor olması da bunda etken 
olacaktır.

 Cevap: E

12. Sevr Antla!ması da"ıtıldı"ından Osman-
lı Mebusan Meclisi tarafından onaylana-
mamı!tır. TBMM ise onaylamayaca"ını 
hatta onayların da vatan haini oldu"unu 
söylemi!tir. Ancak Sevr’i sadrazam Da-
mat Ferit Pa!a ba!kanlı"ına bir heyet 
onaylamı!tır.

 Cevap: D

13. Bir ülkenin ba!ka bir ülkeyi manda ve 
himayesi altına alması aslında onu ve 
kaynaklarını sömürmesi demektir. 

 
 Cevap: B

14. Kars, Ardahan ve Batum’da halk oylama-
sı halk iradesine ve halkın dü!üncesine 
önem verildi"inin göstergesidir.

 Cevap: B

15. Milli ve ekonomik geli!memizi engelleyen 
imtiyazlar kaldırılmalıdır. Kapitülasyonla-
ra bir tepkidir. Antla!ma imzalandı"ında 
Türk ordusunca korunan ve dü!man i!-
galine u"ramamı! olan topraklar bir bü-
tündür asla bölünemez. Ulusal sınırlara 
bir vurgudur. Hiçbir devletin koruması al-
tına girilmeyecek tam ba"ımsızlık sa"la-
nacaktır. Manda ve himayeye bir tepkidir.

 
 Cevap: E

16. Mebuslar Meclisi halkın seçti"i milletve-
killerinden olu!uyordu. Her fırsatta onun 
açılmasını istemek halk iradesine önem 
verildi"inin göstergesidir.

 Cevap: C

17. Her üç öncüle de bakıldı"ında milli mü-
cadele halka mal edilmeye çalı!ılmak-
tadır. Aslında halkın da elini ta!ın altına 
sokması istenmektedir.

 Cevap: E

18. Yararlı yayın yapan gazeteler; milli müca-
deleye halkın katılımını artırdı, ulusal ve 
uluslar arası kamuoyu olu!turdu, i!galler 
kar!ısında halkı bilinçlendirdi.

 
 Cevap: E
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1. Gümrü Antla!ması TBMM’nin Türkiye 
adıyla imzaladı"ı ilk uluslar arası ant-
la!ma olması dı!ında, Sevr’in geçersiz-
li"inin kabul edildi"i ilk antla!ma olması 
ve Kars ve çevresinin geri alınması ba-
kımından Misak-ı Milli’nin ilk adımıdır.
Yine Gürcistan’la Batum Antla!ması ya-
pılmasında ve do"u cephesindeki di"er 
antla!maların yapılmasında etkili oldu"u 
gibi Sovyet Rusya’dan gelecek yardımın 
yolunu açması ve do"u cephesinin kapa-
narak buradaki birliklerin batı cephesine 
aktarılmasında etkili olmu!tur.   

 Cevap: E

2. I.#nönü Sava!ı’nın önemli sonuçları ara-
sında:

 • TBMM Hükûmetinin,Yunan ilerleyi-
!ini durdurması ve güçlenmesi

 • #tilaf Devletlerinin Londra 
Konferansı’nı düzenleyerek Sevr 
Antla!ması üzerinde de"i!iklik-
ler yapmak zorunda kalması ve 
TBMM’nin hukuki varlı"ı ilk kez ta-
nıması 

 • Düzenli ordunun ilk askeri ba!arı-
sını ka-zanması ve Düzenli orduya 
katılımların artması 

 • Moskova Dostluk ve Karde!lik Ant-
la!ması 

 • Afganistan Dostluk Antla!ması 
 • Te!kilat-ı Esasi’nin kabul edilmesi 
 • #stiklal Mar!ı’nın kabul edilmesi      
 Cevap: E

3. Eski!ehir-Kütahya Sava!ları’ndan sonra 
TBMM’de; Kuva-i Milliye’ye geri dönül-
mesi, TBMM’nin Kayseri’ye ta!ınması 
ve TBMM yetkilerinin 3 aylı"ına Mustafa 
Kemal’e devredil-mesi tartı!malara yol 
açmı!tır. Mustafa Kemal Ba!komutanlık 
Yasasıyla KütahyaEski!ehir Sava!ları 
sonucunda ordunun ba!ına geçmi!tir. 
Ba!komutanlık yetkisinin süresinin dol-
ması ve Ba!komutanlık yetkisinin süre-
sinin uzatılması Sakarya Sava!ı’ndan 
sonradır.                                                              

 Cevap: D

4. Mustafa Kemal’e Mare!allik rütbesi Sa-
karya Meydan Muharebesi’nden sonra 
verilmi!tir. Mustafa Kemal’in Mare!al ola-
rak katıldı"ı sava! Büyük Taarruz’dur.     

 Cevap: C

5. Gümrü, Batum ve Kars Atla!ması’nı 
TBMM adına Kazım Karabekir imzala-
mı!tır. Kazım Karabekir Kurtulu! Sava-
!ı’ndaki ba!a-rısından dolayı “$ark Fati-
hi” olarak kabul edilir                          

 Cevap: B

6. Gediz Muharebesi’nde Kuvayımilliye’nin 
ba!arısız olması TBMM’nin düzenli ordu 
kurulması kararı almasında,Ali Fuat’ın 
Batı cephesinden alınarak Moskova 
elçili"ine atanmasına,#smet #nönü’nün 
Genel Kurmay Ba!kanı olarak Batı cep-
hesine atarak cephenin Güney(Refet 
Bele) ve Batı(#smet #nönü) olarak ikiye 
ayrılmasında etkili olmu!tur.Batı cep-
hesi II.#nönü Sava!ı’ndan sonra Refet 
Bele’nin AslıhanDumlupınar’da yenilme-
sinden dolayı güney kısmı da batı kıs-
mıyla birle!tirilmi!tir.                                   

 Cevap: E

7. Türk ordusunun Sakarya’dan sonra 1 yıl 
gibi bir süre beklenmesinin nedeni ordu-
nun eksiklerinin olması ve bu eksiklikle-
rin tamamlanmasını sa"lamaktır. Bu süre 
içinde Yunanlılarda Sakarya Sava!ı’nda 
silahlı saldırı gücünü kaybetti"i için sal-
dıramaz durumda olup Yunanlılarda bu 
sure içinde savunma önlemleri almı!tır.            

 Cevap: A

8. Türk ordusunun Aslıhan-Dumlupınar’da 
Yunan birliklerini mevzilerinden atama-
ması II. #nönü Sava!ı’ndan sonra ger-
çekle!mi! olup düzenli ordunun henüz 
taarruz gücünde olmadı"ını göstermi!tir. 
Yunanlılar bu durumdan güç alıp tekrar 
saldırarak Kütahya-Eski!ehir Sava!ı’nı 
ba!latmı!tır                                                          

 Cevap: B

9. 1921'de imzalanan Ankara Antla!ması 
Sakarya Meydan Sava!ı'nın bir sonu-
cudur. Antla!ma ile Fransa Anadolu'dan 
çekilmi!tir. 

 Cevap: A

10. Tekalif-i Milliye Emirleri Mustafa Ke-
mal tarafından Ba!komutanlık yetki-
sine dayanılarak Kütahya - Eski!ehir 
Sava!ı’ndan sonra 7-8 A"ustos 1921 yı-
lında yayımlandı. Emirler yayınlandıktan 
kısa bir süre sonra 23 A"ustosta Sakarya 
Sava!ı ba!lamı!tır. Bu yüzden Tekalif-i 
Milliye Emirleri’nin uygulanması sava! 
sonrası da devam etmi!tir.                                                         

 Cevap: D

11. Gümrü Barı! Anla!ması ile Ermeni'ler 
Sevr Barı! Anla!ması'nda geçen do"u 
bölgesini kendilerine verilmesi gerekti"i 
hükmünden vazgeçmi!tir. 

 Cevap: B

12. Ba!komutanlık kanunu, Eski!ehir - Kü-
tahya sava!ları sonrası çıkarılmı!tır. #lk 
olarak Sakarya Sava!ı'nda kullanılmı!tır.

 Cevap: D

13. Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklar 
!unlardır: 
• Sava! öncesi Fransa ve #talya’dan 

alınan silahlar ve güney cephesin-
deki birlikler gizlice batı cephesine 
sevk edilerek batı cephesi güçlen-
dirildi  

• Ordu Karargahı Ak!ehir’e ta!ındı. 
• Ülke çapında seferberlik ilan edildi. 
• Mustafa Kemal’in Ba!komutanlık 

süresi süresiz uzatıldı. 
• 3 aylık kurslarla subay yeti!tirildi.  
• Tekalif-i Milliye uygulanması devam 

etti. Sorunların barı!çı yoluyla çözü-
mü için Dı!i!leri Bakanı Yusuf Kemal 
Tengir!ek yurtdı!ına gönderildi  

 Cevap: D

14. Verilen öncüllerin tamamı Sakarya Mey-
dan Muharebesi'nin bir sonucudur.

 Cevap: E

15. Gediz Muharebesi'nin kaybedilmesi 
ile Batı Cephesi için düzenli ordu ku-
ruldu. Bu ordunun ilk ba!arısı I. #nönü 
Sava!ı'dır. 

 Cevap: A

16. TBMM hükümeti Sakarya Meydan Muha-
rebesinden sonra Ermenistan, Gürcistan 
ve Azerbaycan ile Kars Antla!masını im-
zalamı!tır. 

 Cevap: E

17. Gediz Muharebeleri sonucu olu!turu-
lan düzenli ordunun ba!ına #smet #nönü 
getirilmi!tir. #smet #nönü aynı zamanda 
Genelkurmay Ba!kanlı"ı görevlerini de 
üstlenmi!tir. Kütahya - Eski!ehir Muhare-
belerinde alınan yenilgi sonrası bu görev-
leri Fevzi Çakmak üstlenmi!tir. 

 Cevap: B

18. I. TBMM 23 Nisan 1920'de açıldı. Gümrü 
Antla!ması 3 Aralık 1920'de Ermenistan 
ile, I. #nönü Sava!ı, 6 Ocak 1921'de Yu-
nanistan ile yapıldı. #stanbul ise, daha 
önce 16 Mart 1920'de i!gal edildi. 

 Cevap: C

19. Sakarya Sava!ı sonrası, verilen !ıklarda 
TBMM Fransa ile Ankara Antla!masını 
imzaladı. 

 Cevap: D

20. #tilaf Devletlerinin TBMM'yi tanıdıkları ilk 
yer Londra Konferansı'dır. Konferans I. 
#nönü Sava!ı'ndan sonra toplanmı!tır. 

 Cevap: C
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1. Mudanya ile Do"u Trakya, Bo"azlar ve 

#stanbul TBMM'ye bırakıldı. 
 Cevap: B

2. #zmir'in i!galden kurtarılı!ı Büyük Taar-
ruz ile 9 Eylül 1922'de gerçekle!ti. 

 Cevap: B

3. Gürcistan ile Batum Antla!ması  Erme-
nistan ile Gümrü Antla!ması Fransa ile 
Ankara Antla!ması imzalanmı!tır.

 Cevap: E

4. Mudanya Ate!kesiyle #stanbul, Bo"azlar 
ve Do"u Trakya sava! yapılmadan kurta-
rıldı. Dolayısıyla Edirne, Do"u Trakya’da-
dır.

 Cevap: C

5. Bekir Sami Bey, TBMM adına Londra 
Görü!melerine katılmı! ve konferans 
bitiminde de e!it olmayan de"i! toku! 
antla!masını imzalamı!tır. Bu antla!ma 
TBMM tarafından kabul edilmemi!tir. 

 Cevap: B

6. Mara! 1925'te, Antep 2008'de TBMM 
tarafından #stiklal madalyasına layık gö-
rülmü!tür. 

 Cevap: B

7. #talya'nın Anadolu'dan çekilmesi Sa-
karya Sava!ı'nın sonucudur. Di"erleri I. 
#nönü'nün sonuçlarıdır. 

 Cevap: C

8. #ngilizler Malta esirlerinin 40'ını II. 
#nönü'den sonra, tamamını Sakarya'dan 
sonra bıraktılar. 

 Cevap: A

9. Lozan'da görü!ülen yabancı okullar so-
runu, en fazla Fransa ile sorun olmu!tur. 

 Cevap: A

10. Batum’un Gürcistan’a bırakılmasını uy-
gun gören antla!ma Sovyet Rusya ile ya-
pılan Moskova Antla!masıdır. Daha son-
ra Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan 
ile yapılan Kars Antla!masıyla da aynı 
madde teyit edilmi!tir. 

 Cevap: A

11. "Süleyman $ah'ın mezarının bulundu"u 
Caber Kalesi'nin Türk topra"ı sayılması ve 
Türk Ordusu'nun kalenin güvenli"ini sa"la-
yacak olması" maddesi Fransızlar ile yapı-
lan Ankara Antla!ması'nda yer almı!tır. 

 Cevap: B

12. Fransızlar ile yapılan Ankara Antla!ma-
sı gere"ince özel bir yönetimin olu!tu-
rulması öngörülen bölge #skenderun- 
Antalya'dır. 

 Cevap: E

13. Bahsi geçen devlet #talya’dır. #talya Antal-
ya ve Konya illerini i!gal etmi!ti. Ancak 
#zmir ve civarını #tilaf devletleri tarafından 
Yunanistan’a verilmesine kızdı"ı için i!-
gal bölgelerini terk etmi! hatta elinde bu-
lunan silahları Türk halkına bırakarak bir 
nevi kurtulu! sava!ına katkı sa"lamı!tır. 

 Cevap: A

14. Mustafa Kemal Pa!aya bu yetki Eski!e-
hir Kütahya muharebelerinden sonra ve-
rilmi!tir. Dolayısıyla bu muharebeyi Ba!-
komutanlık yetkisiyle yönetmi! olamaz. 

 Cevap: A

15. Mustafa Kemal'in sözünü etti"i sava! Sa-
karya Meydan Muharebesi'dir. 

 Cevap: C

16. Türkiye NATO’ya 1952’de üye olmu!tur. 
Dolayısıyla 1923’te imzalanan Lozan 
Antla!masıyla NATO’ya üye olmak ara-
sında bir ili!ki kurulamaz. 

 Cevap: C

17. Sakarya gibi önemli bir zaferden sonra 
bile Sevr’i kabul ettirme sevdasından 
vazgeçmeyeceklerdir. Bu sevdadan Bü-
yük Taarruz Sava!ından sonra vazgeçe-
ceklerdir.

 Cevap: D

18. Her iki muharebeden sonra Sevr’i ısı-
tıp TBMM’nin önüne sunmaları ve 
TBMM’nin de bunu kabul etmemesi #ngi-
lizleri hayal kırıklı"ına dü!ürecektir. 

 Cevap: E
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1. Öncüllerde hangi devletle ve hangi cep-

hede mücadelenin daha !iddetli geçti"i-
ne dair bir bilgi verilmemi!tir. 

 Cevap: E

2. Soru kökünde sadece bu bilgiler dü!ünül-
dü"ünde denilmektedir. O yüzden öncüller-
de #ngiltere ve Fransa’nın Ermenilere des-
tek oldu"una dair herhangi bir bilgi yoktur.

 Cevap: D

3. Paragraftan anla!ıldı"ı üzere TBMM’nin 
imzaladı"ı ilk antla!ma Gümrü’dür. Çün-
kü TBMM tarihinde ilktir diyor. Kurtulu! 
sava!ında toplam üç cephede sava!ıl-
mı!tır. Bunlar, do"u, güney ve batıdır. #lk 
kapanan do"u olmu!tur. Buradaki birlikler 
di"er cephelere gönderilerek güney ve batı 
cephesinin güçlenmesini sa"lamı!tır.

 Cevap: E

4. #lk iki öncüle bakıldı"ında TBMM’nin üs-
tünlü"ünü kabul eder niteliktedir. Bu da 
sava!ı TBMM’nin kazandı"ını göster-
mektedir. Ancak üçüncü öncüle bakıldı-
"ında TBMM’nin üstülü"ünü gösteren bir 
yargı de"ildir.

 Cevap: D

5. Paragraftan anla!ıldı"ı üzere güneyde 
sadece halk sava!tı yani herhangi bir 
düzenli ordu olmadı. Burada halk çok 
önemli mücadelelere imza attı ancak batı 
cephesindeki Sakarya Sava!ı da Fran-
sızların çekilmesinde etkili oldu. Fransa, 
bir itilaf devleti oldu"u için onun çekilmesi 
#tilaf blo"unun güç kaybetti"ini gösterir.

 
 Cevap: E

6. Antep 1921’de Kurtulu! sava!ı devam 
ederken unvan almı!tır ancak di"erle-
ri çok sonraları alacaktır. Bu unvanlara 
herhangi bir kesimin kar!ı çıkması söz 
konusu olmamı!tır. TBMM daha sonra-
dan “Kazan” ilçemize “Kahramankazan” 
unvanı verecektir.

 Cevap: A

7. #zmir ve civarı I. Dünya sava!ı devam 
ederken #talyanlara verilmi!ti. Daha 
sonra Paris Barı! Konferansında onlar-
dan alınıp Yunanlılara verilmi!ti. #talya 
o yüzden Yunanlara kar!ı çok sinirliydi. 
Bundan dolayı #zmir’in kendisinden alı-
nıp Yunanlılara verilmesinden kaynaklı, 
TBMM’yi Yunanlılara kar!ı zor duruma 
dü!ürmek istemiyordu.

 Cevap: A

8. #kinci ve üçüncü öncülde TBMM toprak ka-
zanırken, I. Öncülde toprak kaybetmi!tir.

 Cevap: C



7$5ú+�dg=h0/(5

9. Mustafa Kemal Pa!anın bu sava!larda 
yer alıp almadı"ına dair öncüllerde her-
hangi bir bilgi verilmemi!tir. Dolayısıyla 
B seçene"indeki yargıya ula!amayız. 
Ayrıca Mustafa Kemal Pa!a, Sakarya ve 
Büyük Taarruz’da Ba!komutan sıfatıyla 
sava!acaktır.

 Cevap: B

10. Öncüllerden kesin ula!ılabilecek tek yar-
gı iç isyanların ve #stanbul hükümetinin 
tutumunun TBMM’yi zor duruma dü!ür-
dü"üdür. Ancak batıda #ngiliz de"il Yu-
nan ordusuyla sava!ıldı #ngilizler sadece 
teknik ve psikolojik destek verdi. Çerkez 
Ethem, TBMM’ye isyan etti ancak Yu-
nanlarla i!birli"i içindedir dememiz de 
do"ru olmaz.

 Cevap: A

11. #stiklal Mar!ı, Türk ordusu için yazılmı!tır. 
Sava!ın ortasında yazılma sebebi de ordu-
ya milli ve manevi duygular verme iste"idir.

 Cevap: B

12. Ordular için savunma kolay olandır. Sal-
dırı ise zor olandır. Bir ordunun saldırıya 
geçebilmesi için ciddi bir olgunlu"a eri!-
mesi gerekmektedir.

 Cevap: A

13. TBMM’yi ilk tanıyan ülke Ermenistan’dır. 
Afganistan ise ilk tanıyan Müslüman ül-
kedir.

 Cevap: A

14. TBMM, Londra Konferansına paragraf-
tan da anla!ıldı"ı gibi Sevr’i imzalamak 
için de"il sesini dünyaya duyurmak ve 
uzla!macı bir politika izledi"ini göster-
mek için katıldı.

 Cevap: E

15. Bahsi geçen antla!malar devletlerin e!it-
li"i ilkesi göz ardı edilerek imzalanmı!tır. 
Bu yüzden TBMM tarafından onaylan-
mamı!tır. E"er her iki taraf da kar!ılıklı 
esirleri serbest bırakacak olsaydı e!itlik 
söz konusu olurdu.

 Cevap: D

16. Bo"azların dünya ticaretine açılacak 
olması ve ilerde bo"azların kaderini 
Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin belirle-
yecek olması süreç inde TBMM için ciddi 
bir sorun yaratabilir.

 Cevap: B

17. Devletler birbirlerinin rejiminin aleyhinde 
örgüt kurmayacaksa Sovyet Rusya’nın 
da rejimi sosyalizm oldu"una göre artık 
bu ideoloji Anadolu’da büyük bir direni!-
le kar!ıla!mayacak ve belki de ilerleyen 
dönemde yayılacaktır.

 Cevap: A

18. Misak-ı Milli kararlarına göre Batum, 
Türk sınırları içerisinde kabul edilmi!ti. 
Artık Batum, Gürcistan’a verildi"ine göre 
Misakı Milliden taviz verilmi! demektir.

 Cevap: C

19. Türk ordusu II. #nönü sava!ını kazanıp 
gücünü ispatlayınca Fransa ve #talya 
Anadolu’yu bo!altma kararı almı!, Yu-
nanlar da takviye birlik getirmek zorunda 
kalmı!tır. Fransa ve #talya’nın Anadolu’yu 
bo!altma kararı alması da #ngiliz ve 
Yunanları yalnız bıraktıklarının göster-
gesidir. Ancak Yunanlar bu sava!tan 
sonra savunmaya geçmeyecektir. Yine 
saldırmaya devam edecektir. Yunanların 
savunmaya geçmesi Sakarya Meydan 
Sava!ından sonra olacaktır.

 Cevap: D

20. Ankara Anla!ması güney cephesi ile ilgili 
bir anla!ma iken di"er !ıklardaki anla!-
malar do"u cephesi ile ilgili anla!malar-
dır.

 Cevap: C
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1. Takriri Sükun Kanunu, bir inkılap de"ildir. 

Bu kanun daha çok yapılacak inkılaplara 
kar!ı çıkanlar için çıkarılmı!tır.

 Cevap: E

2. 1919 ile 1922 arası Kurtulu! a!amasıdır. 
1923 ile 1930 arası ise Kurulu! a!ama-
sıdır. Te!kilatı Esasi 1921’de yani kurtu-
lu! a!amasında kabul edilirken di"erleri 
1923 sonrasında yani kurulu! a!amasın-
da gerçekle!mi!tir.

 Cevap: D

3. Saltanatı kaldırmak, Cumhuriyeti ilan et-
mek, halifeli"i kaldırmak gibi inkılaplar si-
yasal amaçlar do"rultusunda yapılmı!tır. 
Medeni Kanun ise hukuk amacı açısın-
dan kabul edilmi!tir.

 Cevap: D

4. Merkez Bankasının kurulmasının siya-
sal de"il ekonomik inkılaplar içerisinde 
de"erlendiririz. Di"er seçenekler birbirini 
bütünler !ekilde siyasal inkılaplardır.

 Cevap: E

5. Saltanat, Osmano"ulları hanedanlı"ına 
son verip milli egemenli"i gerçekle!tir-
mek için ve halkı yönetime katabilmek 
için ilan kaldırılmı!tır.

 Cevap: E

6. Kurtulu! Sava!ı 1919 ile 1922 arasında 
yapıldı.

 Halifeli"in kaldırılması 1924’tedir.
 Tevhidi Tedrisat Kanunu 1924’tedir.
 Dolayısıyla ilk öncül I. TBMM döneminde 

ikinci ve üçüncü öncül ise II. TBMM dö-
neminde gerçekle!mi!tir.

 Cevap: A

7. Paragrafta Halk Fırkasının ekonomik 
modelinden bahsedilmemektedir. Kaldı 
ki Halk Fırkasının ekonomik modeli libe-
ralizm de"il devletçiliktir.

 Cevap: C

8. Ankara’nın ba!kent yapılmasında,
 Anadolu’nun ortasında güvenlikli ve jeo-

politik olarak iyi bir yerde olması
 Kurtulu! Sava!ına merkezlik yapmı! ol-

ması
 Kara ve raylı ula!ım a"ıyla hemen he-

men her bölgeye ba"lanması gibi etken-
ler vardır.

 Cevap: E

9. Saltanat’ın kaldırılması ve kadınlara 
seçme, seçilme haklarının verilmesi hal-
kı yönetime katmakla ilgili oldu"u için 
Cumhuriyet rejimini tamamlar niteliktedir. 
Ancak ba!kentin herhangi bir olmasının 
cumhuriyetle bir ilgisi yoktur.

 Cevap: D

10. Cumhuriyetin ilanıyla,
 Rejimin adı cumhuriyet yeni devletin adı 

Türkiye Cumhuriyeti olmu!tur. Ayrıca 
halk da yöneticisini seçerek yönetime 
ortak olmu!tur.

 Cevap: E

11. Saltanat ve halifeli"i birbirinden ayırmak 
laiklikle ilgilidir. 

 Saltanat’ın oldu"u yerde halk yönetime 
katılamaz ancak onu kaldırarak halkı yö-
netime katmanın alt yapısı olu!turulabilir 
bu da cumhuriyetçilikle ilgilidir. 

 Sonuçta Saltanatı ve halifeli"i kaldırmak 
birer inkılaptır.

 Cevap: E

12. Halifelik laiklik yolunda atılan en büyük 
adımdır. Halifelik makamı halkın kendi 
kendini yönetmesi olan demokratik cum-
huriyetle çeli!ir, birinin oldu"u yerde di"e-
rinin varlı"ı sıkıntılı olur. 

 Halife, sadece kendi ülkenin de"il dünya-
daki tüm Müslümanların lideridir o yüz-
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den hareket ederken onları da dikkate 
alarak hareket etmelidir.

 Cevap: E

13. Türk Devrimi; 
•  Bir ideolojiye dayanmaması 
•  Hazırlık a!amasının kısa olması  
•  Sınıf kavgasına dayanmaması 
•  Ulusal egemenlik ve ulusal ba"ım-

sızlı"ı birlikte gerçekle!tirmesi 
•  Hazırlayan ve uygulayan kadronun 

aynı olması bakımından ayrılır. 
•  Ki!i egemenli"ine son vermesi ve 

evrensel olması iki devrimin de 
ortak özelli"idir.               

 Cevap: D

14. Saltanatın kaldırılması sonucunda rejim 
tartı!maları ve devlet ba!kanı sorunu 
çıkmı!tır rejim ve devlet ba!kanlı"ı soru-
nunu çözmek Cumhuriyet’in ilan edilme-
sinin nedenleri arasında yer alır     

 Cevap: B

15. Takrir-i Sükun Kanunu 1925-1929 yılları 
arasında yürürlükte kalmı!tır. Bu dönem-
de rejime ve inkılaplara kar!ı olabilecek 
her muhalefet önlenerek  inkılapların 
yapılmasını kolayla!tırmı!tır. Medrese-
ler 1924 yılından kapatılmı!tır. Takrir-i 
Sükun Kanunu 1925 yılında $eyh Sait 
#syanının bastırılması için çıkarılmı!tır     

 Cevap: C

16. Medeni Kanunla birlikte Mecelle yürür-
lükten kaldırılmı!, azınlıklar Medeni ka-
nuna dahil olmu!tur. Azınlıkların Medeni 
Kanuna dahil olmasıyla azınlıkların aile 
hukuku ile ilgili ayrıcalıkları kaldırılmı! ve 
Rum Patrikhanesi aile hukuku ile ilgili ko-
nularda azınlıklarla ilgili mahkeme kurma 
yetkisi sona ermi!tir.     

 Cevap: C

17. Kabine sistemi Bakanlar Kurulu’nun 
olu!turulmasıyla ilgilidir. Meclsi hüküme-
tinde Bakanlar tek tek meclis tarafından 
seçilirken kabine sisteminde Bakanlar 
Ba!bakan tarafından seçilir. Bakanların 
Ba!bakan tarafından seçilmesi hem hü-
kümetin kurulmasını kolayla!tırmı! hem 
de yürütme i!lerinin ve hükümetin uyum-
lu çalı!masına katkıda bulundu"u için 
inkılapların yapılmasını kolayla!tırmı!tır.     

 Cevap: D

18. $eriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılma-
sıyla birlikte $eyhülislamlık kaldırılmı!tır. 
$eriye ve Evkaf Vekaletine ba"lı olan 
medreselerin Tevhid-i Tedrisat kanunu ile 
Milli E"itim Bakanlı"ına ba"lanması sa"-

lanarak kapatılması kolayla!mı!tır. $eri-
ye Vekaleti devlet i!lerinin dine uygunlu-
"una karar veren makamdı. Bu yüzden 
$eriye Vekaleti’nin kaldırılması ile din ve 
devlet i!lerinin ayrılması sa"lanmı!tır.    

 Cevap: E
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1. Saltanat makamı halifelikten önce kaldı-

rılmı!tı. Dolayısıyla Halifeli"in kaldırılma-
sının Saltanatın kaldırılması için uygun bir 
ortam olu!turması söz konusu olamaz.

 Cevap: E

2. Yeni kurulan genelkurmay ba!kanlı"ı 
ordu siyasete bula!masın diye bakanlar 
kuruluna dahil edilmedi. Osmanlı döne-
minde subaylar aynı zamanda siyasetin 
içinde olabiliyor hatta hükümette ve ba-
kanlar kurulunda görev alabiliyorlardı.

 Cevap: A

3. Halifeli"in kaldırılması Halk Fırkasında-
ki bazı milletvekillerini tedirgin etmi! ve 
inkılapların bu kadar hızlı yapılmasının 
do"ru olmadı"ını dü!ünen bu milletvekil-
leri istifa ederek yeni parti kurmu!lardır. 
Halk Fırkası, tüzü"ünde o dönem gizli oy, 
açık sayım ilkesini olmadı"ı için bunun 
da demokrasi için Türk siyasi gelene"in-
de olmasını savunmu!lardır.

 Cevap: E

4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Halk 
Fırkasının Devrimci (inkılapçı) yapısına 
kar!ı çıkıyordu. Çünkü onlara göre dev-
rim hızlı de"i!im demekti ve bu da hal-
kın !oklar ya!amasına neden olabilirdi. 
Ancak onlar devrimden ziyade evrimci 
bir yenilik tarzını benimsemi!lerdir. Yani 
yava! ve sindire sindire de"i!imin halkın 
dengesini bozmayaca"ını dü!ünmü!lerdir.

 Cevap: A

5. Halk Fırkası bir grup milletvekili hızlı dö-
nü!ümden rahatsızdı ve bunun üzerine 
ayrılıp yeni bir parti kurdular. Böylece 
ilk kez Türk siyasla hayatında mecliste 
birden çok parti vardı ve Halk Fırkası 
iktidarda iken di"eri muhalefette kalarak 
onu denetlemeye çalı!mı!tır.

 Cevap: E

6. Halifelik makamı Cumhuriyetin ilanından 
sonra kaldırılmı!tır. Dolayısıyla Cumhuri-
yetin ilanına uygun bir ortam olu!turmaz.

 Cevap: E

7. $eyh Sait isyanının ekonomik modeli-
mizin belirlenmesinde herhangi bir etkisi 
yoktur. Ekonomide devletçili"e geçilmesi-
nin nedeni dünya ekonomik krizi olacaktır.

 Cevap: B

8. $eyh Sait isyanı inkılapları olumsuz et-
kilemedi tam tersine çıkarılan Takriri 
Sükun Kanunuyla inkılaplar hızlandırıldı 
ve inkılaplara itiraz edenler bu kanunla 
yargılandı.

 Cevap: E

9. Mustafa Kemal Pa!a böyle bir sözü an-
cak hayatına yöneltilen bir tehdit sonra-
sında söyleyebilir. Bu da #zmir Suikastidir.

 Cevap: C

10. #lgili ki!ilerin tamamının idam edildi"ine 
dair herhangi bir bilgi yoktur. Kaldı ki Te-
rakkiperver üyeleri affedilmi!tir.

 Cevap: E
 

11. Serbest Cumhuriyet Fırkası, ekonomide 
devletçili"i de"il liberalizmi savunmu!tur.

 Cevap: A

12. Liberal ekonomi serbest piyasa ekonomi-
sini savunarak bireylerin yatırım yapma-
ları gerekti"ini savunur. Liberal ekonomi-
de devlet de"il !ahıslar aktiftir.

 Cevap: E

13. Demokrat Parti, 1945 yılında kuruldu ve 
1946 seçimlerine katıldı. 1950'de iktidar 
oldu. 

 Cevap: A

14. Yeni Türk devleti Saltanat’ı kaldırdıktan 
sonra yeni rejimin ne oldu"u ve devlet 
ba!kanının kim oldu"u konusunda ciddi 
bir sıkıntıyla kar!ı kar!ıya kalmı!tır. Bu 
sorunu çözebilmek için de cumhuriyeti 
ilan etmi!tir. 

 Cevap: B

15. Razgrad olaylarında, bir grup Bulgar mil-
liyetçisi Razgrad !ehrindeki Türk mezar-
lı"ını tahrip etmi!lerdir. Bu olay üzerine 
Milli Talebeler Birli"i bir gösteri düzenle-
yerek Bulgar mezarlı"ına çelenk koyarak 
olayı protesto etmi!tir. 

 Cevap: C

16. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 Halifeli"in kal-
dırılması 3 Mart 1924 Saltanatın kaldırıl-
ması 1 Kasım 1922 

 Cevap: A
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17. Ahali Cumhuriyet 1930  Halk Fırkası 
1923  Milli Kalkınma 1945  Terakkiperver 
Cumhuriyet 1924 Yıllarında kurulmu!tur.

 Cevap: A

18. Bu söz, ezanın Türkçe okunmasına tepki 
olarak ortaya çıkan Bursa Olayı üzerine 
söylenmi!tir. 

 Cevap: D

19. #lk Diyanet #!leri Ba!kanı Rıfat Börekçi’dir. 
Bu ki!i aynı zamanda Milli Mücadele dö-
neminde #stanbul Hükümeti aleyhinde 
fetvalar vermi!ti.

 Cevap: B

20. Halifeli"in kaldırılması sonrası aynı yıl 
olan 1924'te Kazım Karabekir, Ali Fuat 
Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Ad-
nan Adıvar Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası'nı kurmu!tur. Partinin kurulmasın-
da devrimler konusunda Mustafa Kemal 
ile arkada!larının görü! ayrılı"ı ya!ama-
sı etkili olmu!tur. 

 Cevap: A
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1. Tevhidi Tedrisat Kanunu, milli ekonomiyi 

savunmak, laik e"itim sitemini kurup tüm 
okulları Milli E"itim Bakanlı"ına ba"la-
yarak uygulamada birli"i sa"lamak için 
kabul edilmi!tir.

 Cevap: E

2. #lk iki öncülde milliyetçi vurgular yapılır-
ken üçüncü öncülde daha çok inkılapçı 
ve modern yapıya vurgu vardır.

 Cevap: D

3. Yeni Türk har%erinin kabulüyle batı ile 
olan ili!kiler geli!tirilmi!, ö"renilmesi ko-
lay oldu"u için okur – yazar oranı artmı!, 
bunun sonucunda da bolca kitap basıl-
maya ba!lamı!tır.

 Cevap: E
4. Millet mekteplerinin ne zaman kapatıldı-

"ına dair herhangi bir bilgi yoktur. Kaldı 
ki bu okullar 1936’da Atatürk döneminde 
misyonunu tamamladı"ı gerekçesiyle ka-
patılmı!tır.

 Cevap: D

5. Türk Tarih Kurumu, milliyetçilik ilkesi do"-
rultusunda Türk tarih ve kültürünü ara!tı-
rıp geli!tirmek için açılmı!tır.

 Cevap: B

6. Halk ile aydın arasındaki dil kopuklu"unu 
gidermek halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Di"er 
seçenekler milliyetçilik ile ilgilidir.

 Cevap: A

7. Halkevleri, Osmanlı döneminde var olan 
Türk Ocaklarının yerine, sosyal sorumlu-
luk görevi üstlenmek, Halkta milli bilinç 
olu!turmak, Halka meslek edindirmek 
için kurulmu!tur.

 Cevap: E

8. Malche, pozitif bilimlerin yani Matematik 
ve mühendislik gibi alanların eksik veril-
di"ini dü!ündü"ü için Fen dersleri a"ırlık 
kazanmalıdır. Demi!tir.

 Cevap: C

9. Yeni devlet misyon olarak laik e"itim sis-
temini benimsedi"i için ö"rencilere din 
e"itimi vermeyi kendisine hedef belirle-
meme!tir.

 Cevap: D

10. Karma e"itim, kız ve erkek çocukların bir-
likte e"itim görmesidir. Yeni kurulan Türk 
devleti karma e"itime kar!ı de"ildir tam 
tersi bunu savunmaktadır.

 Cevap: B

11. Taksim Cumhuriyet anıtının tüm masraf-
ları bizzat Türkiye Cumhuriyeti tarafın-
dan üstlenilmi!tir. Bu anıt Sovyet Rusya 
ile dostlu"un ni!anesi olarak dikilmi!tir.

 Cevap: D

12. D Grubu üyeleri, Avrupa sanatını oldu"u 
gibi de"il Türk sanatıyla sentezleyerek 
yeni bir üslup geli!tirmeye çalı!mı!lardır.

 Cevap: D

13. 1928'de yapılan Harf #nkılabı sonucu, 
yeni har%eri halka ö"retmek için ilk olarak 
Millet Mektepleri açılmı!tır. 

 Cevap: A

14. Türkiye’deki okur-yazar sayısını artırmak 
için altı aylık bir e"itimle, askerli"ini çavu! 
olarak yapmı!, okuma yazma bilen genç-
lerin yeti!tirilerek köylerine ö"retmen ola-
rak gönderildi"i kurum 1936 yılında açılan 
E"itmen Kursları’dır.Köy Enstitüleri #smet 
#nönü döneminde kurulmu!tur.     

 Cevap: D

15. Tevhid-i Tedrisat ile medreseler,yabancı ve 
azınlık okulları Milli E"itim Bakanlı"ını’na 
ba"lanarak farklı programlarda e"itim 
yapılması önlenmi!,e"itimin laik ve ulu-
sal de"erlere uygun bir !ekilde yapılması 
sa"lanarak  ulusal bilinci güçlendirilmi!tir.    

 Cevap:  E

16. Millet Mektepleri, Halkevleri ve Köy Ens-
titülerinin açılması toplumun bilgi ve ya-
!am düzeyini yükseltme amacı ta!ır.     

 Cevap: E

17. Azerbaycan Türkiye’den önce Latin harf-
lerine geçmi!tir. Azerbaycan’da harf inkı-
labından ba!arı sa"lanması örnek te!kil 
etmi!tir 

 Yazı dili ile konu!ma dili arasındaki farkın 
giderilmek istenmesi 

 Okur-yazar oranının arttırılmak istenmesi 
 Arap har%eriyle okuma-yazmanın zor ol-

ması ve Türkçe’nin ses uyumuna uygun 
olmaması 

 Türk dilinin geli!mesini sa"lamak 
 Avrupa’yla bilim ve kültür alı!veri!ini ko-

layla!tırmak harf inkılabının yapılmasının 
nedenlerini olu!turur.     

 Cevap: E

18. Sanayi Ne&se Mektebi Atatürk dönemin-
de Güzel Sanatlar Akademisine dönü!tü-
rülmü!tür.              

 Cevap: C

19. Halkevleri’nin kurulu! amaçlar: 
 #nkılapları halka yaymak, köyle !ehir ara-

sındaki kültürel farkları gidermek 
 Sa"lık kurallarının ö"retilmesi ve uygu-

lanması   Diki!, nakı! gibi çe!itli beceri 
kursları düzenlenmesi 

 Yöresel de"erleri tanıtmak amaçlı dergi 
yayımlanması 

 Okuma ve yazma kursları düzenlenmesi 
 Halkın bilgi ve becerilerinin arttırılması 
 Toplumun kültür seviyesinin yükseltilmesi  

Halkevleri’nin kurulu! amaçları arasında 
da yetenekli gençlerden ö"retmen yeti!-
tirmek gibi bir amacı yoktur.   

 Cevap: C

20. 1924 yılında Atatürk tarafından e"itim 
reformu konusunda görü!lerinden yarar-
lanmak için Türkiye’ye ça"rılan ilk bilim 
adamı ve köy okullarını kurulması &kri 
konusunda esin kayna"ı olan ABD’li bi-
lim adamı John Dewey’dir.    

 Cevap: A
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1. Atatürk, Türk dı! politikasının temel 
esaslarını ortaya koyarken gerçekle!me-
yecek emeller pe!inde ko!mamı!tır. Aksi 
durum hayalperestlik olurdu.

 Cevap: E

2. Türk dı! politikasında sava!maktan 
kaçınmak önemli bir anlayı!tır ancak 
çaresiz kalınırsa gerekirse sava! da dü-
!ünülebilir. Aksi taktirde ba"ımsızlı"ımızı 
korumak zordur.

 Cevap: E

3. Atatürk dikkat edilirse tam ba"ımsızlı-
"ımızı kazanana kadar sava!maktan 
bahsediyor. Burada ba"ımsızlıktan ödün 
verilmeyece"ini gösteriyor.

 Cevap: A

4. Bahsi geçen dönem yeni devletin ilk 7 yı-
lıdır. Bu dönem içte çok büyük sorunlarla 
u"ra!ıldı"ı için çok fazla dı! sorunlara 
yo"unla!ılamamı!tır.

 Cevap: A

5. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman ya-
yılmacı bir siyaset izlememi!tir. Kaldı ki 
bahsi geçen dönemde antant ve paktlar-
la yayılmacı siyaset izleyen devletlerle 
mücadele etmi!tir.

 Cevap: B

6. Yabancı okulların milli menfaatler dı!ın-
da hareket etmesinden dolayı buraları 
Türk müfetti!lerine denetletmi!tir.

 Cevap: E

7. Türkiye’de en çok yabancı okul kapi-
tülasyonlardan kaynaklı Fransa’da idi. 
Türkiye’nin yabancı devletlere taviz ver-
meyecek olması iki ülkeyi kar!ı kar!ıya 
getirmi!tir.

 Cevap: C

8. Türkiye, Musul konusunda hiçbir zaman 
isteksiz davranmamı!tır. Ancak Millet-
ler Cemiyetinin çifte standart uygulaması 
ve içerde $eyh Sait isyanıyla u"ra!ılması 
Musul’un elden çıkmasında etkili olmu!tur.

 Cevap: D

9. Musul’un elden çıkması Misakı Milliden 
tavizdir. Ancak ikinci öncülde verilen Brük-
sel Hattının sınır kabul edilmesi demek 
Türkiye’nin Musul’un batısına çekilmesi 
demektir. Bu da Misakı Milliden tavizidir.

 Cevap: D

10. #lk iki öncülde ba!ka devletlerin ya da ör-
gütlerin yani üçüncü !ahısların devreye 
girmesiyle çözüldü"ünü son öncül ise iki 
devletin (Türkiye – Yunanistan) öncülü-
"ünde çözüldü"ünü gösterir.

 Cevap: D

11. Her üç olu!um da dünya barı!ını koru-
mak ve saldırgan devletleri durdurmak 
için ku rulmu!tur. Türkiye’nin de bunlara 
üye olması dünya barı!ına katkı sa"ladı-
"ını gösterir.

 Cevap: E

12. Musul sorunu 1926’da
 Bo"azlar sorunu 1936’da
 Hatay sorunu 1939’da Milletler Cemi-

yetinin arabuluculu"uyla çözülmü!tür. 
Türkiye cemiyete 1932’de üye oldu"una 
göre bu tarih sonrası olaylarda cemiyetin 
Türkiye’ye bakı!ı farklı olacaktır.

 Cevap: D

13. Lozan'da görü!ülmeyip #ngiltere ile Tür-
kiye arasında daha sonraya bırakılan tek 
konu Musul'dur. Bu nedenle Lozan'da 
Irak sınırı belirlenememi!tir. 

 Cevap: E

14. Türkiye, Litvinov Sözle!mesi ve Kellogg - 
Briand Paktına imza atmı!, 1937'de top-
lanan Nyon Konferansı'na katılmı!tır. 

 Cevap: E

15. 1926'daki bu antla!ma ile Musul sorunu 
hukuki olarak çözülmü!tür. 

 Cevap: E

16. Sadabat Paktı 1937'de ya!anmı!tır. Türk 
Yunan Dostluk Antla!ması 1930, Bozkurt 
- Lotus Davası 1926, Musul sorununun 
çözümü 1926, yabancı okullar sorunu-
nun gündeme gelmesi 1926 yılı geli!-
meleridir. 

 Cevap: A

17. Türkiye 
 Yunanistan 
 Yugoslavya 
 Romanya 
 Balkan Antantı'nda yer alan devletlerdir. 
 Cevap: B

18. Hatay, 1939’da anavatana katıldı. Dola-
yısıyla Atatürk’ün ziyaret etti"i illerden 
biri olamaz. Bu soruda Atatürk’ün ziyaret 
etti"i illeri tek tek bilmeniz istenmemekte-
dir. Aslında Hatay’ın Atatürk dönemin-de 
Türk topraklarında olmadı"ını bilmeniz 
istenmek-tedir. 

 Cevap: A
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1. Son taksit 1954’te ödendi"ine göre II. 

Dünya sava!ı da 1945’te bitti"ine göre 
Türkiye’nin borçları bu sava!tan sonra 
bitmi!tir.

 Türkiye’nin 1930’larda dı! borçları öde-
mede zorlanmasında dünya ekonomik 
buhranının etkisi vardır.

 Cevap: E

2. Bize ait bir &rmayı yabancının i!letmesi 
milliyetçilikle çeli!ir. Türkiye bunu kaldır-
maya çalı!mı!tır.

 Cevap: A

3. Türkiye’nin özellikle 1926’da Musul ko-
nusunda 1930’da Nüfus Mübadelesi ko-
nusunda barı! yanlı bir tutumla konuya 
yakla!ması 1932’de Milletler Cemiyetine 
üye olmasında etkilidir. Ancak kadın-
lar hak vermek bir iç geli!medir. Bunun 
dı! politikayla ilgisi olamaz. Möntrö ise 
1936’da yani MC’ye üye olunduktan son-
ra imzalandı.

 Cevap: A

4. Balkan Antantı, Romanya’nın de"il 
Türkiye’nin öncülü"ünde kurulmu!tur. 
Zaten buna dair paragrafta herhangi bir 
bilgi yoktur.

 Cevap: D

5. Türk – Yunan husumeti Atatürk ve Yu-
nanistan devlet ba!kanı Venizelos’un iyi 
niyetli tutumu ve nüfus mübadelesini iyi 
niyetli olarak çözmesi sonucunda düzel-
mi!tir.

 Cevap: E

6. Sandler Raporu, Hatay’da Türk nüfusu-
nun fazla oldu"unu gösterir. Bristol Ra-
poru, Ege Rumları için, Harbourd Raporu 
ise do"udaki Ermeniler içindir.

 Cevap: E

7. Bo"azların her iki yakası da Türkiye’de 
oldu"u için normalde Türkiye’nin bo"az-
lardan geçen devletlerden vergi alması 
gerekir. Ancak Möntrö’de böyle olmadı"ı 
için bu durum ülkemizin egemenlik hak-
larıyla çeli!ir.

 Cevap: B

8. Balkan Antantı 1934’te
 Möntrö Bo"azlar Sözle!mesi 1936’da
 Sadabad Paktı 1937’de imzalanmı!tır. 
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 Almanya’nın 1936’daki i!galinin iki yıl 
önce olu!turulan örgüt üzerinde etkisi 
olamaz.

 Cevap: D

9. Sadabat Paktı tıpkı Balkan Antantında 
oldu"u gibi Türkiye’nin önderli"inde #tal-
yan saldırgan tutumuna kar!ı kurulmu!tur. 

 Cevap: E

10. Hatay meselesi ortaya 1938’de orta-
ya çıktı"ında yakla!ık on iki yıl önce 
1926’da Musul meselesi çözülmü!tü. 
Dolayısıyla Musul’un Hatay üzerinde et-
kisi olamaz.

 Cevap: B

11. Cemiyetin raporu ne zaman yayınladı"ı-
na dair bir bilgiye ula!ılamamaktayız.

 Cevap: C

12. Türkiye’nin her iki antanta katılma nedeni 
saldurgan tutum sergileyen Almanya ve 
#talya’nın saldırgan tutumlarını engellemek 
ve bölgede yalnız kalmamak iste"idir.

 Cevap: A

13. II. Dünya sava!ının yakla!ıyor olma-
sı Hatay ve bo"azlar gibi konuların 
Türkiye’nin lehinde çözülmesinde etkisi 
olacaktır.

 Cevap: A

14. Atatürk dönemi dı! politikada, di"er dev-
letlerin içi!lerine karı!mamak,  akılcı ve 
gerçekçi politikalar izlemek, dünya dev-
letleriyle ili!kileri geli!tirmek gibi ilkeler 
güdülmü!tür.

 Cevap: E

15. Nüfus mübaadelesi sorununun Misak-ı 
Milli sınırları ile ilgisi yoktur. Ancak Hatay 
ve Bo"azlar Misak-ı Milli sınırları içersin-
de oldu"u için, bu bölgelerin kur-tarılması 
ile bu do"rultuda adımlar atılmı!tır. 

 Cevap: E

16. 1925 yılında imzalanan Locorno 
Paktı'na Türkiye katılmamı!tır. Litvinov 
Sözle!mesi'nin öncüsü olan devlet zaten 
SSCB'dir. Ancak bu sözle!me 1929'da 
imzalanmı! olup Türkiye yeralmı!tır. 
Milletler cemiyeti 1920 yılında kurulmu!-
tur. Türkiye 1932 yılında üye olmu!tur. 
1928'de Fransa ve ABD öncülü"ünde 
dünya da barı! ortamını sa"lamak ama-
cıyla kurulan Briand - Kellogg Paktı'nda 
1929'da Türkiye ve SSCB de katılmı!tır. 

 Cevap: C
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1. Atatürk sözünde özellikle ba"ımsızlık 

vurgusu yapmaktadır. Bu da milliyetçilikle 
ilgilidir.

 Cevap: A

2. Atatürk sözünde özellikle yenile!me ve 
geri kalmı! kurumlardan kurtulma vur-
gusu yapmaktadır. Bu da inkılapçılıkla 
ilgilidir.

 Cevap: A

3. Atatürkçü e"itim sisteminde belirli züm-
releri korumak ve onlara hitap etmek 
yoktur. O halkın birinin di"erinden ayır-
madan e!it e"itim verilmesi gerekti"ine 
inanmaktadır.

 Cevap: E

4. Sava!ın dı!ında yenilikler yapmak ge-
rekti"i vurgusu yapılmı!tır. Ayrıca kültür 
kelimesi milliyetçilikle ba"lantılıdır.

 Cevap: D

5. Atatürk, inanç özgürlü"ünden bahset-
mektedir. Bu tarz sözlerde din vurgusu 
varsa Laikli ilkesini aramak gerekir.

 Cevap: B

6. Dogma ve batıl inançlara kar!ı çıkıp bili-
mi öne çıkarmak laiklikle ilgilidir.

 Cevap: B

7. Babadan o"la geçen bir yönetime geçen 
bir ki!i halkın yönetime ortak olmasını is-
temesi demektir. Bu da cumhuriyetçilikle 
açıklanabilir.

 Cevap: C

8. Paragrafta Türk Devletini medenile!tir-
mek ve modernle!tirmekten bahsediliyor. 
Bu da #nkılapçılıkla ilgilidir. 

 Cevap: A

9. Günün ihtiyaçlarına göre hareket etmek 
ve kendini güncellemek inkılapçılı"a vur-
gudur.

  Cevap: A

10. Muasır (ça"da!) medeniyetler seviyesine 
çıkmak için günün ko!ullarını yakalamak 
gerekir. Bu da inkılapçılıkla ilgilidir.

 Cevap: A

11. Halkçılık halkın ya!am ko!ullarını iyile!-
tirmek ve halkı e!itlemek üzerine kurul-
dur. Ordunun yönetime el koyması halkı 
ve halkın seçtiklerini yok saymasıdır.

 Cevap: E

12. Milliyetçilik devletini ve milletini içte ve 
dı!ta korumak ve ba!ka devletlerin bo-
yunduru"u altına sokmadan ba"ımsızlı-
"ının korunmasıdır.

 Cevap: E

13. Devleti sava!a sokmamak devletin ve 
milletin zarar görmesini engellemek ve 
dü!man sayısını artırmamak için oldu"u 
için milliyetçilikle açıklanambilir.

 Cevap: B

14. Seçme, seçilme gibi kavramlar halkın yö-
netime katılmasıyla ilgilidir. Bu da cum-
huriyetçilikle açıklanabilir.

 Cevap: C

15. Kurtulu! sava!ını yönetip ülkeyi dü!-
mandan korumak milliyetçilikle, ardından 
halkı TBMM ile yönetime katmak cumhu-
riyetçilikle açıklanabilir.

 Cevap: A

16. Yerli malına önem vermenin demokra-
siyle de"il milliyetçilikle ilgisi kurulabilir. 
Ulusal ekonomiyle ba"lantısı kurulabilir.

 Cevap: E

17. Atatürk milliyetçili"i, ba!kalarının boyun-
duru"u altına girmeye kar!ıdır (manda ve 
himaye) ve ülkenin tam ba"ımsız olması-
nı ve milli birlik ve beraberli"in olmasını 
ister. Atatürk milliyetçili"i ırkçılı"a kar!ı-
dır.

 Cevap: E

18. Atatürk milliyetçili"i ırkçılı"a kar!ıdır. 
Kendi milletini di"erinden üstün görmez 
ancak kendi milletini di"er milletlere de 
ezdirmez.

 Cevap: D

19. Kendi paramızı ba!ka ülkelerin paraları 
kar!ısında de"ersizle!tirmek milliyetçilik-
le çeli!ir. Ülkeyi iç ve dı! tehditlere kar!ı 
korumalıyız. Tarih ve Dil kurumlarıyla 
Türk kültürünü ara!tırıp geli!tirmeliyiz.

 Cevap: E

20. “Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. 
Biz ve millet ayrı ayrı !eyler de"iliz.” Milli-
yetçilikle açıklanabilir.

 “$üphesiz &kirlerin, inanı!ların ba!ka 
ba!ka olmasından !ikâyet etmemek la-
zımdır. Çünkü bütün &kirler ve inanı!lar, 
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dogmalar de"il bilimin tarif etti"i yolda 
birle!irse sorun yoktur. Bu söz laiklikle 
açıklanabilir.

 Ba!ladı"ımız yenilikler bir an bile dur-
mayacaktır, bizden sonraki devirlerde de 
böyle olacaktır. Bu söz inkılap.ılıkla açık-
lanabilir.

 Millî iradeye dayanan ve Türkiye’nin ge-
lece"ini elinde tutan tek güç TBMM’dir. 
Bu söz cumhuriyetçilikle açıklanabilir.

 Cevap: D
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1. Türkiye 1929’da ABD’de ba!layan Kara 

Per!embe adını verdi"imiz dünya ekono-
mik buhranından sonra devletçili"e geçti. 
Çünkü bu kriz liberalist ekonomileri batırdı.

 Cevap: D

2. Laik devletlerin dini olmaz (ki!ilerin olabi-
lir) Laik devletler bir dini di"erinden üstün 
ya da alçak görmez. Laik devletlerde is-
teyen istedi"i dine inanabilir.

 Cevap: E

3. Dikkat edilirse devlet bir fabrikatörmü! 
gibi yatırım yapmakta ve i!letme açmak-
tadır. Bu da devletçilikle açıklanabilir.

 Cevap: D

4. Hafta sonu tatilinin laik e"itim sistemini 
geli!tirmekle de"il, Avrupa ile olan eko-
nomik ili!kileri geli!tirmekle ilgisi vardır.

 Cevap: E

5. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, 
medeniyet yolunda durmadan, yılmadan 
ilerlemektir. Bu söz inkılapçılıkla,

 Türk milletindenim diyen insanlar her 
!eyden önce ve mutlaka Türkçe konu!-
malıdır. Bu söz milliyetçilikle ilgilidir.

 Kurtulmak ve ya!amak için çalı!an, ça-
lı!mak zorunda olan bir halkız. Bundan 
dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi 
vardır. Bu söz halkçılıkla ilgilidir.

 MiIIi egemenIik öyIe bir nurdur ki, onun 
kar!ısında zincirIer erir, taç ve tahtIar batar, 
mahvoIur. Bu söz cumhuriyetçilikle ilgilidir.

 Cevap: D

6. Laik devletlerde ülke yönetiminde tüm 
dinlerin temsilcisi de olsa yönetime ka-
rı!tırılamaz. Laik devletler devleti pozitif 
de"erler üzerine kurar ve yönetir.

 Cevap: B

7. Her üç geli!me de Atatürkçü dü!ünce 
sisteminde vardır.

 Cevap: E

8. Gençleri tamamen batı kültürüyle yeti!-
tirme kendi kültürümüzü reddetmektir. 
Olması gereken batının olumlu yanlarını 
kendi kültürümüzle yo"urmaktır.

 
 Cevap: E

9. Kendi kültürümüzü korumak için irtibatı 
kısıtlamak do"ru de"ildir. #rtibat yo"un 
olabilir ancak senin güçlü bir kültürün 
varsa oradan alması gereken olumlu 
yanları alır ancak yok olmaz.

 Cevap: A

10. Üç öncülün ortak amacı da ça"da! vir 
toplum yaratmaktır. 

 Cevap: A

11. $eyh Sait isyanı, Atatürk devrimlerine 
özellikle de saltanatın ve halifeli"in kaldı-
rılmasına kar!ı ba!latılmı!tır.

 Cevap: B

12. Türk inkılabı dogma, hurafe ve batıl 
inançlara dayanmaz. Ancak sürekli ken-
dini günün ko!ullarına göre yenileyen 
ça"da!lı"ı yakalamaya çalı!an bir tutum 
içindedir.

 Cevap: D

13. Sosyal devlet halkını yediren içiren giydi-
ren devlettir. Bu da halkın refahını artır-
makla ilgili oldu"u için halkçılıkla açılana-
bilir.

 Cevap: A

14. Halkçılık e!itlikle açıklanabilir. Yani hal-
kın e!it muamele görmesi ve halkın 
tamamının dengeli bir !ekilde ya!am 
ko!ullarının artırılmasıyla açıklanabilir. 
Üçüncü öncül ise hem laiklikle hem de 
halkçılıkla açıklanabilir.

 Cevap: E

15. Cumhuriyetin ilanı halkın yönetime katıl-
masıdır. Dolayısıyla halkın refahını artırıp 
halkı yönetime katmakla ilgilidir. Di"er se-
çenekler sadece halkçılıkla açıklanabilir.

 Cevap: A

16. Dikkat edilirse öncüllerde halkın faydası-
na her türlü fedakarlık yapılmakta ve ya-
!am ko!ulları iyile!tirilmeye çalı!ılmakta-
dır.

 Cevap: E

17. Verilen tüm öncüller, Atatürk ilke ve inkı-
laplarının özellikleri ve amaçları arasın-
dadır. 

 Cevap: E

18. Ayrıcalık kaldırılması e!it hale getirilmesi 
demektir. Bu da halkçılıktır. 

 Cevap: A
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1
1. 1929 dünya ekonomik buhranı daha çok 

batıdaki liberalist ülkeleri etkilemi!tir. Bu 
krizden SSCB gibi sosyalist ülkeler etki-
lenmemi!tir. 

 Cevap: E
2. Türkiye’nin; 
 Kellog Paktında 
 Litvinov Protokolünde 
 Milletle Cemiyetinde 
 Balkan Antantı 
 Möntrö Bo"azlar sözle!mesi 
 Akdeniz Paktı 
 Sadabad Paktı 
 Nyon Konferansı 
 Ankara Paktı gibi olu!umlarda Atatürk 

döneminde imzası bulunmaktadır. 
 Cevap: E

3. I. Dünya Sava!ı'ndan Versay antla!ma-
sını imzalayarak çekilen Almanya, son-
raki süreçte saldırgan ve yayılmacı bir 
siyaset izlemi!tir. Bu nedenle II. Dünya 
Sava!ı'nın çıkmasında etkili olmu!tur. 

 Cevap: C

4. Türkiye, Litvinov Sözle!mesi ve Kellogg - 
Briand Paktına imza atmı!, 1937'de top-
lanan Nyon Konferansı'na katılmı!tır. 

 Cevap: E

5. 1925 yılında imzalanan Locarno 
Paktı'na Türkiye katılmamı!tır. Litvinov 
Sözle!mesi'nin öncüsü olan devlet zaten 
SSCB'dir. Ancak bu sözle!me 1929'da 
imzalanmı! olup Türkiye yeralmı!tır. 
Milletler cemiyeti 1920 yılında kurulmu!-
tur. Türkiye 1932 yılında üye olmu!tur. 
1928'de Fransa ve ABD öncülü"ünde 
dünya da barı! ortamını sa"lamak ama-
cıyla kurulan Briand - Kellogg Paktı'nda 
1929'da Türkiye ve SSCB de katılmı!tır. 

 Cevap: C

6. Kara per!embe, 1929'da New York bor-
sasının çökü!üyle ba!layan dünya eko-
nomik bunalımıdır. 

 Cevap: B
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7. 1890'larda Japon imparatoru Mutsuhito'nun 
ba!lattı"ı aydınlanma ve ıslahatlar döne-
mini Meiji Restarasyonu denir. 

 Cevap: A

8. Hoover ABD, ba!kanıdır. Dünya eko-
nomik krizinden sonra borçlı devletlerin 
borçlarını 1 yıl dondurmak ve devletleri 
biraz da olsa rahatlatmak için bu Mora-
toryumunu yayınlamı!tır.

 Cevap: D

9. Lacarno Antla!ması (1925)
 Küçük Antant (1920)
 Kellog Paktı (1928)
 Cevap: C

10. II. Dünya Sava!ı öncesinde; Ren, Avus-
turya, Sudet, Çekoslavakya, Memel gibi 
bölgeler Almanya’nın i!galine u"ramı!tır.

 Cevap: D

11. Bahsi geçen örgüt SS’lerdir. SS’ler 1925 
ile 1945 arasında adeta bir ordu gibi ha-
reket edeceklerdir. 

 Cevap: A

12. Mao’nun Çin’de sosyalist devrimi gerçek-
le!tirip Çin Halk Cumhuriyetini kurması 
1949’dadır. Dolayısıyla II. Dünya Sava-
!ından sonradır.

 Cevap: C

13. Dünya ekonomik buhranının ba!laması 
(1929)

 Stalin’in SSCB’de iktidara gelmesi (1925)
 Türkiye’de devletçi ekonomi politikaları-

nın ba!laması (1930)
 Cevap: C

14. Sevr Antla!masının metni Osmanlıyı bir 
türlü bölü!emediklerinden orada de"il 
ertesi yıl Sen Remo’da imzalanacaktır. 
Di"er tüm metinler Paris’te imzalanmı!tır.

 Cevap: B

15. Habe!istan ve Arnavutluk II. Dünya Sa-
va!ı öncesinde #talya’nın i!galine u"ra-
mı!tır.

 Cevap: A

16. Rusya’da sosyalistler Bol!evikler ve 
Men!evikler olmak üzere iki gruba ayrılı-
yordu. 1917 Ekim devrimini Lenin’in lideri 
oldu"u Bol!evikler yapmı!tır.

 Cevap: B

17. Enver Pa!a 1922’de Tacikistan’da !e-
hit edilmi!tir ve oraya defnedilmi!tir. 
1996’da na!ı Türkiye’ye getirilip $i!li’ye 
defnedilmi!tir.

 Cevap: B

18. 1929 Dünya Krizine kadar Türkiye’de li-
beralist ekonomi modeli uygulanıyordu. 
Bu kriz liberalist yönetimlere zarar verin-
ce Türkiye de devletçi ekonomik modele 
geçmi! liberalizmi bırakmı!tır.

 Cevap: E

19. 1937’de Akdeniz’de Sovyet gemilerine 
zarar veren korsanlara zarar vermek ve 
korsanların faaliyetlerini engellemek için 
#sviçre’de Nyon Konferansı yapıldı. Bu 
konferansta Türkiye’yi Dı! #!leri Bakanı 
Tev&k Rü!tü Aras temsil etti.

 Cevap: A

20. I. Dünya Sava!ından sonra;
 #ngiltere; Irak, Ürdün ve Filistin
 Fransa; Suriye ve Lübnan’ın manda ve 

himayecili"ini üstlenmi!tir.
 Cevap: A
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1
1. Almanya ve dolayısıyla Hitler, II. Dünya 

Sava!ı esnasında Polonya, #sveç, Nor-
veç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lük-
semburg ve Fransa gibi ülkelerin i!galin-
de ba!arılı olurken. #ngiltere ve SSCB’nin 
i!galinde ba!arısız olmu!tur. 

 Cevap: E

2. #ngiltere ba!bakanı Churchill ile #ngil-
tere ve ABD Genel kurmay ba!kanları 
Kanada’da bulunan Qubeck Konferansı-
na katılmı!lardır. Burada daha sonradan 
yapılacak olan Normandiya Çıkarması-
nın planları yapılmı!tır. 

 Cevap: C

3. II. Dünya Sava!ı esnasında önce Re&k 
Saydam sonra da $ükrü Saraço"lu ba!-
bakanlık yapmı!tır. Recep Peker’in ba!-
bakanlık yapması 1946’da olacaktır. Do-
layısıyla II. Dünya Sava!ından sonradır. 

 Cevap: E

4. 1945 yılında Türkçe Son Francisco 
Konferansı'na katılarak BM'nin kurulmu! 
belgesine imza atmı!tır. 

 Cevap: B

5. #ngiliz dı!i!leri bakanı Eden, Türk Dı!i!-
leri Bakanı Numan Menemencio"lu ile 
görü!mü! ve Türkiye’nin kendi yanların-
da sava!a katılmasını istemi!tir. Ancak 
olumsuz yanıt almı!tır. 

 Cevap: E

6. ABD, II. Dünya Sava!ına 1941’de 
Japonya’nın kendisine saldırması üzeri-
ne mütte&k devletler yanında katılmı!tır. 
Onun katılmasıyla birlikte daha önceden 
mihfer devletler lehine giden sava! müt-
te&k devletlerin lehine dönü!mü!tür. 

 Cevap: A

7. SSCB sava!ın ba!ında Polonya, Eston-
ya, Letonya ve Litvanya’yı i!gal etmi!tir. 
Sava!ın sonuna do"ru ise Almanya’nın 
i!galine u"rayan Balkan topraklarını elin-
den alıp bölgede i!galci konumuna ken-
disi dü!mü!tür. Ancak Mısır sava! esna-
sında SSCB’nin i!galine u"ramamı!tır. 
Mısır, #ngiltere’nin sömürgesiydi. 

 Cevap: E

8. #nönü Atatürk’ün ölümünden sonra cum-
hurba!kanı olmu!tur. Dolayısıyla bu ge-
li!me 1938’dedir. 1945’te biten II. Dün-
ya Sava!ının bitiminin sonucu olamaz. 
Ancak II. Dünya sava!ından sonra hem 
Afrika hem de Uzakdo"udaki sömürge-
ler ba"ımsızlıklarına kavu!mu!, Sava! 
suçluları Almanya’da kurulan Nürnberg 
mahkemelerinde yargılanmı!, So"uk Sa-
va! dönemi ba!lamı!tır. 

 Cevap: C

9. II. Dünya Sava!ı Almanya ve #talya gibi 
devletlerin saldırgan tutumları yüzünden 
ba!lamı!tır. Do"u Blo"u II. Dünya Sa-
va!ından sonra kurulmu!tur. Ayrıca III. 
Öncülde verilen Birle!mi! Milletler Cemi-
yetinin de"il Milletler Cemiyetinin görevi-
ni yerine getirememesi bu sava!a neden 
olmu!tur.

 Cevap: A

10. Sovyet Dı! #!leri Bakanı Molotov’dur. 
Normalde devletlerin dı! i!leri banaknları 
sorulmaz ancak Molotov’un sava!ın gidi-
!atı üzerinde ciddi bir etkisi oldu"u için 
böyle bir soru yazdık.

 Cevap: B

11. #lk ayrılan 1943’te #talya, sonra 1945’in 
mayısında Almanya en son ise 1945’in 
a"ustosunda Japonya olmu!tur.

 Cevap: A

12. Vichy hükümetinin ba!ına Adolf Hitler, 
Petain’i atamı!tır. Bu ki!i bir nevi Alman-
ya adına ülkeyi yönetecektir.

 Cevap: B

13. Mussolini; #talya
 Churchill; #ngiltere
 Mutsuhito; Japonya ancak II. Dünya 

Sava!ı esnasında de"il 1868 – 1912 
arasında Japon imparatorudur. II. Dün-
ya Sava!ı esnasında Japon imparatoru 
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Hirohito’dur.
 Stalin; SSCB
 Rosvelt; ABD lideridir.
 Cevap: C

14. Almanya sava! ba!lamadan önce SSCB 
ile Dostluk ve Sadrızmamazlık Paktı 
imzalamı!tır. Sava! devam ederken ise 
Türkiye ile imzalayacaktır.

 Cevap: C

15. Baltık ülkeleri; Estonya, Letonya, 
Litvanya’dır. Bu ülkeler sava! esnasında 
SSCB i!galine u"ramı!tır.

 Cevap: C

16. Benelüks ülkeleri; Hollanda, Belçika, 
Lüksemburg’dur. Bu ülkeler Almanya’nın 
i!galine u"ramı!tır.

 Cevap: A

17. Radarı ilk kez #ngiltere, Almanya’ya kar!ı 
Kartal Hücumu esnasında kullanmı!tır.

 Cevap: B

18. KDV vergisi ilk kez Turgut Özal dönemin-
de getirilecektir.

 Cevap: D

19. II. Dünya Sava!ı ba!ladı"ında Re&k 
Saydam ardından da $ükrü Saraço"lu 
ba!bakanlık yapmı!tır. Hasan Saka ise 
1947’de ba!bakanlık yapacaktır.

 Cevap: D

20. #nönü döneminde; Celal Bayar, Re&k 
Saydam , $ükrü Saraço"lu, Recep Pe-
ker, Hasan Saka ve $emsettin Günaltay 
ba!bakanlık yapmı!tır.

 Cevap: E
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1. Fransa, batı blo"unda oldu"u halde 
zamanla NATO’nun askeri kanadından 
ayrılır.  Ayrıca Yunanistan da NATO’nun 
askeri kanadından ayrılacaktır. 

 Cevap: B

2. Mao Zedung, Çin sosyalist devrimini 
gerçekle!tirmi!tir. Ülkesinde “Yüz Çiçek 
kampanyası” ve “Proleter kültür devrimi” 
gibi projelere de imza atacaktır. 

 Cevap: D

3. Batı Avrupa Birli"i 1948’de #ngiltere, 
Fransa, Hollanda, Belçika, Lüksemburg 
gibi ülkeler tarafından olu!turulmu!tur. 
Bu birlik 1949’da ABD’nin katılmasıyla 
NATO’ya dönü!türülecektir. 

 Cevap: C

4. Nelson Mandela (1994-1999) 1952’den 
itibaren Güney Afrika Cumhuriyetinin 
ba"ımsızlık mücadelesinde görev aldı. 
1962’de ömür boyu hapis cezası aldı. 
27 yıl aradan sonra 1994’te tüm halkın 
iste"i üzerine affa u"radı ve cezaevinden 
çıkarıldı. Güney Afrika Devleti Devlet 
Ba!kanı seçildi. 1999’a kadar bu görevi 
sürdüren Mandela bir daha aday olmak 
istemedi ve 2013’te öldü.   Devlet Ba!-
kanı  olarak yeni bir anayasa olu!turdu 
ve toprak reformu, yoksullukla mücade-
le ve sa"lı"ın iyile!tirilmesi gibi politika-
ları uygularken  Do"ruluk ve Uzla!ma 
Komisyonu’nu geçmi!te ya!anan insan 
hakları ihlalini ara!tırması için olu!turdu. 
Mandela, anti-sömürgeci ve anti-apart-
heid görü!ü ile uluslararası be"eni top-
ladı ve  1993’deki  Nobel Barı! Ödülü, 
Amerika Birle!ik Devletleri Ba!kanlı"ı 
Özgürlük Madalyası ve Sovyet Lenin 
Ni!anı da dahil olmak üzere 250’nin 
üzerinde ödül kazandı. Güney Afrika’da 
“Ulusun Babası” olarak görülür. 

 Cevap: B

5. Atatürk’ü Koruma Kanunu 1950’de Ad-
nan Menderes döneminde çıkarılacaktır. 
Di"er geli!meler #nönü dönemiyle ilgilidir. 

 Cevap: E

6. Demokrat Parti iktidarı, 1950 - 1960 ara-
sıdır. AET ile Ankara Antla!ması 1963'te 
yapılmı!tır. 

 Cevap: E

7. Anıtkabir'in in!asına #nönü döneminde 
ba!lanmı!, tamamlanması Adnan Men-
deres döneminde olmu!tur. Anıtkabir'in 
mimarları, Orhan Arda ve Emin Onat'tır. 

 Cevap: B

8. Bursa Olayı, 1933'te Ezanın Türkçe 
okunmasına bir tepkidir. Di"er geli!meler 
Demokrat Parti döneminde gerçekle!ti.

 Cevap: C

9. Hasan Saka 1948-1949’da $emseddin 
Günaltay 1949-1950’de Adnan Mende-
res 1950-1960 arasında ba!bakanlık 
yapmı!tır. Dolayısıyla her üçü de So"uk 
Sava! döneminde görev yapmı!tır. 

 Cevap: E

10. Ege Üniversitesi 1955’te ODTÜ 1956’da 
#stanbul Üniversitesi ise 1933’de kurul-
mu!tur. So"uk sava! 1945 sonra ba!la-
dı"ı için #stanbul Üniversitesi olamaz. 

 Cevap: E

11. 1955 yılında toplanan Bandung Konfe-
ransı, Do"u ve Batı blokları dı!ında yer 
alan di"er ülkelerin olu!turdu"u Ba"lan-
tısızlar Hareketinin olu!masına ortam 
hazırlamı!tır. 

 Cevap: D

12. 1960’daki Küba Buhranından sonra 
SSCB, Küba’daki füzeleri ABD ise Türki-
ye’deki füzeleri sökmü!tür. 

 Cevap: A

13. 1961 Anayasası sonrası cumhurba!kan-
lı"ına meclis tarafından Cemal Gürsel 
getirilmi!tir. 

 Cevap: A

14. Avrupa Konseyi 1949’da Avrupa Devlet-
leri arasında kültürel, hukuki ve sosyal 
ili!kileri geli!tirmek için olu!turulmu!tur. 
Ancak di"erleri 1950’den sonra Avrupa 
Birli"inin geçirdi"i a!amalardandır. 

 Cevap: E

15. Tarihte So"uk Sava! tabirini kullanan 
ilk ki!i ABD’li siyaset bilimci Bernard 
Baruch’tur.

 Cevap: C

16. 1949’da Çin Komünist devrimini Mao 
yapmı!tır. 

 Cevap: A

17. Verilen seçeneklerde Güney Kore, Lük-
semburg Batı Blo"unda yer alırken Do"u 
Almanya Do"u Blo"unda yer almaktadır.

 Cevap: C

18. So"uk Sava! Dönemi 1945 ile 1962 ara-
sıdır. Büyük Buhran ise 1929’da olmu!-
tur.

 Cevap: E

19. NATO’nun kurulması (1949)
 Marshall Yardımlarının yayınlanması 

(1948)
 Truman Doktrininin yayınlanması (1947)
 Cevap: B

20. Türkiye seçeneklerde verilen sava!lar-
dan sadece Kore Sava!ına Menderes 
döneminde asker göndermi!tir.

 Cevap: A
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1. 1945’te #srail devleti yoktu. #srail Devle-
tinin kurulması 1948’de olmu!tur. Dola-
yısıyla Arap-#srail sava!ları bu tarihten 
sonra ba!lamı!tır. 

 Cevap: E

2. Türkiye, Endanezya'da toplanan ve 
Ba"lantısızlar hareketinin temellerinin 
atıldı"ı Bandung Konferansı'na katılmı!-
tır. Finlandiya'nın ba!kenti  Helsinki'de 
yapılan Avrupa Güvenlik ve #!birli"i 
Türkiye'de yeralmı!tır.  1969'da kurulan 
#slam Konferansı Örgütü'ne Türkiyede 
aynı yıl üye olmu!tur. 

 Cevap: E

3. 1975 yılında Finlandiya'nın ba!kenti 
Helsinki'de toplanan Avrupa Güvenlik 
ve #!birli"i Konferansı ile Do"u ve Batı 
blokları birbirine kar!ı yumu!ama mesajı 
vermi!tir. Bu konferansta, Helsinki Nihai 
Senedi imzalanmı!tır. Salt-I ve Salt-II 
Antla!maları sadece ABD ve SSCB ara-
sında gerçekle!en antla!malardır. Ping- 
Porg diplomasisi de Çin ile ABD arasında 
ya!anmı!tır. 

 Cevap: A

4. Stanislav Petrov adlı nükleer bilim görev-
lisi güne! ı!ı"ı yansımalarının yarattı"ı 
yanlı! algılamayı önleyerek, nükleer faci-
anın ya!anmasını engellemi! ve 2004'te 
"Dünya Vatanda!ı" ödülüne layık görül-
mü!tür. 

 Cevap: B

5. Kıbrıs Harekatı sırasında ba!bakan Bü-
lenç Ecevit'idi. Ba!bakna yardımcısı ise 
Necmettin Erbakan'dı. 

 Cevap: A

6. Türkiye’de ilk kez bilgisayar Karayolları 
Genel Müdürlü"ünde 1960’tan sonra 
kullanılmaya ba!lanmı! ve bunu di"er 
kurumlar takip etmi!tir. 

 Cevap: D

7. 1960'lı yıllarda Kıbrıs sorunu nedeniyle 
ABD, Türkiye'nin Kıbrıs'a yapaca"ı hare-
katı önlemek için tehdit mahiyetinde dı-
!i!leri bakanı Johnson tarafından yazılan 
mektup ile iki ülke arasındaki gerginli"i 
arttırmı!tır. Jüpiter Füzeleri ABD'nin Tür-
kiye'deki füzeleri olup SSCB  ile ya!adı"ı 
Küba krizi nedeniyle gündeme gelmi!tir. 
Yani Kıbrıs sorunu ile ilgisi yoktur. Kardak 

Kayalıkları Ege Denizi'nde kayaklıklar 
olup 1996'da Türkiye ile Yunanistan ara-
sında krize neden olmu!tur. 

 Cevap: A

8. 1974'de gerçekle!en hareketten dolayı 
ambargo uygulayan devlet ABD oldu. 

 Cevap: C

9. Necmettin Erbakan, Alparslan Türke!, 
Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit 12 
Eylül 1980 darbesi ile siyaset yasa"ı ge-
tirilen devlet adamlarıdır. Mesut Yılmaz 
siyaset sahnesine 1990'lı yıllarda çıkmı!-
tır. 

 Cevap: C

10. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya Türkleri 
adına Yunanistan parlamentosuna giren 
ilk Türk milletvekilidir. 

 Cevap: C

11. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu"u 
arasında 1963 yılında yapılan Ankara 
Antla!ması ile Türkiye'nin bugünkü Av-
rupa Birli"i'ne girmesi yolunda önemli bir 
adım atmı!tır. 

 Cevap: D

12. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen-
mesi Antla!ması (1968)  Büyük devletler 
burada 1 Ocak 1967’ye kadar bir tane 
bile nükleer silah üretmi! devletlerin nük-
leer güç kabul edilece"ini ve bu tarihten 
sonra ba!ka hiçbir devletin nükleer silah 
üretemeyece"inin kararını aldılar. Buna 
göre 1 Ocak 1967’ye kadar ABD, SSCB, 
#ngiltere, Fransa ve Çin nükleer silah 
üretmi!ti ve artık bu devletlerin haricin-
de kimse nükleer silah üretemeyecekti. 
Böylece yeni yeni nükleer silah üreten 
Fransa ve Çin de konuya dahil edilmi!ti. 
Moskova Antla!masını Fransa ve Çin’in 
imzalamasının nedeni de nükleer yarı!a 
yeni girmi! olmalarıydı. 

 Cevap: D

13. 1962’deki Küba Bunalımında ABD ve 
SSCB büyük bir kavganın e!i"ine ge-
lecek ve kar!ılıklı füzelerini Küba ve 
Türkiye’den sökeceklerdir. Bu durum ise 
artık Yumu!amanın ba!lamasına neden 
olacaktır. 

 Cevap: B

14. Helsinki Konferansında alınan kararlar; 
• Egemen e!itlik ve egemenli"e 

saygı, 
• Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet 

kullanma tehdidinden kaçınma, 
• Sınırların ihlal edilmezli"i, 
• Devletlerin toprak bütünlü"ünün 

korunması, 

• Anla!mazlıkların barı!çı yollardan 
çözümü, 

•  #çi!lerine karı!mama, 
•  #nsan hakları ve temel özgürlüklere 

saygı, 
•  Halkların e!it haklardan ve kendi 

kaderlerini tayin hakkından yarar-
lanması, 

•  Devletler arasında i!birli"i, 
•  Uluslararası hukuktan do"an 

yükümlülüklerin iyi niyetle yerine 
getirilmesi. 

•  Kıtaları vuracak füzelerin sınırlan-
dırılması kararı ise SALT II’de alın-
mı!tır. 

 Cevap: E

15. Bulgar Türklerinin ülkeye göçü esnasın-
da ba!bakanlık görevinde Turgut Özal 
bulunuyordu.

 Cevap: C

16. Tarihte en büyük ve sonuçları en a"ır 
olan Arap – #srail Sava!ı 1967 (Altı Gün) 
Sava!larıdır. Bu sava!ta #srail; Golon Te-
peleri, Batı $eria, Kudüs ve Sina Yarıma-
dasını almı!tır.

 Cevap: C

17. SSCB, Afganistan’ı i!gal etti"i için Mos-
kova Yaz Olimpiyatları protesto edilmi! 
ve SALT II Protesto edilmi!tir.

 Cevap: C

18. Hindistan ve Pakistan arasında kalan 
Ke!mir bölgesi yüzünden her iki ülke 
1947’den günümüze kadar sorun ya!a-
maktadır.

 Cevap: C

19. SALT I’in imzalanması (1972)
 Helsinki Nihai Senedinin imzalanması 

(1975)
 Camp David Antla!masının imzalanması 

(1978)
 Cevap: A 

20. Vietnam Sava!ı yüzünden 1967’de 
Uzakdo"uda komünizmin yayılmasını 
engellemek için ASEAN kurulmu!tur.

 Cevap: A

21. 1973 Arap  - #srail Sava!larından sonra 
ilk kez Mısır bir Arap devleti olarak Camp 
David Antla!masıyla #srail’i tanımı!tır.

 Cevap: D
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1. TRT 1964’de kuruldu. 1968’de yayın ha-

yatına ba!ladı. 1981’de ise renkli yayın 
yapmaya ba!ladı. 

 Cevap: E

2. Do"algazın ısınma amacıyla evlerde 
kullanılmaya ba!lanması Ankara ilinde 
1989’da ba!lamı!tır. 

 Cevap: A

3. Enver Pa!a, 1922’de Tacikistan’da !e-
hit edilmi!tir. 1996’ya kadar bu ülkede 
defnedilmi!ti. Ancak 1996’da Türkiye’ye 
getirilerek $i!li Abide-yi Hürriyet mezar-
lı"ına defnedilmi!tir. 

 Cevap: B

4. Ya!ar Do"u ve Hamza Yerlikaya güre! 
alanında, Naim Süleymano"lu ve Ha-
lil Mutlu halter alanında ülkemize altın 
madalya kazandırmı!tır. Ancak Merve 
Çeliktürk, kikboks alanında çalı!malar 
yapmasına ra"men altın madalya kazan-
dırmamı!tır. 

 Cevap: E

5. 1980 darbesinden sonra Süleyman De-
mirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türke! 
ve Necmeddin Erbakan’a siyasi yasaklar 
getirilmi!tir. Ancak Turgut Özal’a herhan-
gi bir siyasi yasak getirilmemi!tir. 

 Cevap: D

6. Fatih Sultan Mehmet köprüsü 1988’de 
faaliyete geçmi!tir. Bu köprüyü Bo"aziçi 
köprüsü ile karı!tırmamak lazım Bo"aziçi 
köprüsü ise 1973’te faaliyete geçmi!tir. 

 Cevap: D

7. Turgut Özal 1989’da cumhurba!kanı 
olmu!tur. 1993’te ölümüne kadar da bu 
görevinde kalmı!tır. Dolayısıyla bahsi ge-
çen yıllarda ba!bakanlık yapmamı!tır. 

 Cevap: B

8. Ege Üniversitesi 1955’te Menderes dö-
neminde açılmı!tır. Di"er geli!meler 
1960 - 1970 arasındadır. 

 Cevap: A

9. Fahri Korutürk, 1973 ile 1980 arasında 
sadece cumhurba!kanlı"ı yapmamı!tır. 
Ancak di"er seçeneklerde verilenler fark-
lı dönemlerde hem ba!bakanlık hem de 
cumhurba!kanlı"ı yapmı!tır. 

 Cevap: C

10. 1980 öncesinde kurulan üniversiteler 
a!a"ıda liste halinde verilmi!tir. Ancak 
Marmara Üniversitesi 1981’de kurulmu!-
tur. 
• 1933 #stanbul Üniversitesi 
• 1946 Ankara Üniversitesi 
• 1946 #TÜ 
• 1955’te Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 
• 1955’te Ege Üniversitesi 
• 1956’da ODTÜ 
• 1957’de Erzurum Atatürk 

Üniversitesi 
• 1967’de Hacettepe Üniversitesi 
• 1971’de Bo"aziçi Üniversitesi 

(Robert Koleji de"i!tirilerek) 
• 1973’te Dicle Üniversitesi 
• 1973’te Çukurova Üniversitesi 
• 1973’te Anadolu Üniversitesi 
• 1974’te Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 
• 1975’te #nönü Üniversitesi 
• 1975’te Fırat Üniversitesi 
• 1975’te Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 
• 1975’te Selçuk Üniversitesi 
• 1975’te Uluda" Üniversitesi 
• 1978’de Erciyes Üniversitesi 

 Cevap: B

11. Ankara adlı roman Kurtulu! Sava!ını 
konu alan ilk &lm de"ildir. Di"er seçenek-
ler do"rudur. 

 Cevap: E

12. Kurbankulu Berdimuhammedov, 2006 
yılında Sapar Murat Niyazov’dan sonra 
Türkmenistan cumhurba!kanlı"ı görevi-
ne getirilmi!tir. 

 Cevap: A

13. ASEAN ve CENTO günümüzde yoktur. 
Ancak Ba"lantısızlar Hareketi günümüz-
de de varlı"ını sürdürmektedir. Günü-
müzde genel sekreterli"ini #ran cumhur-
ba!kanı Hasan Ruhani yürütmektedir. 

 Cevap: A

14. #ran-Irak sava!ı 1980 ile 1988 arasında 
ya!anmı!tır. Do"u blo"u ise 1990’dan iti-
baren da"ılmaya ba!lamı!tır. Dolayısıyla 
sonuç olamaz. 

 Cevap: E

15. #slam Kerimov Özbekistan’da 2017’ye 
kadar liderdi ancak öldü.  Nursultan Na-
zarbayev ise Kazakistan’da 1991’den 
günümüze kadar devlet ba!kanlı"ı yap-
maktadır. Ancak Asker Akayev 2005’te 
Lale devrimiyle Kırgızistan devlet ba!-
kanlı"ı görevinden alınmı!tır. 

 Cevap: B

16. 1991'de Semey nükleer deneme alanını 
kapatan devlet Kazakistan'dır. 

 Cevap: D

17. Türkiye NATO'ya 1952'de üye oldu. 
BM'ye ise 1945 yılında üye oldu. AB'ye 
ise aday ülke statüsündedir.

 Cevap: C

18. 1988 yılından beri Azerbaycan ile Erme-
nistan arasında ya!anan sorun Da"lık 
Karaba" sorunudur. 

 Cevap: B

19. • Naim Süleymano"lu 1988’de altın 
madalya kazanmı!tır.

 • 1970 ile 1980 arasında Türkiye’de 
a!a"ıdaki geli!meler ya!anmı!tır; 

 • 1971’de Ankara – Tahran arası de-
miryolu açılır. 

 • 1971’de TOFA$ kurulur. 
 • 1971’de Bo"aziçi Üniversitesi kuru-

lur. (Robert koleji de"i!tirilerek) 
 • 1972’de Cemal Kamacı Avrupa 

boks !ampiyonu olur. 
 • 1973’te Bo"aziçi köprüsünün in!a-

atı biter. 
 • 1973’te #nönü ölür. (CHP’nin ba!ına 

Ecevit geçer.) 
 • 1974’te CHP – MSP koalisyonu 

esnasında Kıbrıs Barı! Harekatı 
düzenlenir. 

 • 1975’te I. Milliyetçi Cephe (MC) 
hükümeti AP – MHP – MSP tarafın-
dan kurulur. 

 • 1977’de II. Milliyetçi Cephe (MC) 
hükümeti AP – MHP – MSP tarafın-
dan kurulur. (Türk siyasal hayatın-
da gensoru önergesiyle dü!ürülen 
tek hükümet) 

 • 1978’de CHP – Ba"ımsızlar koa-
lisyonu kurulur. (Bu esnada Mara! 
olayları olur)

 • 1979’da III. Milliyetçi Cephe (MC) 
hükümeti AP – MHP – MSP tarafın-
dan kurulur. (Bu hükümet 24 Ocak 
Kararlarını alır. Türkiye’yi tam libe-
ralizme götüren kararlar) 

 Cevap: C

20. 1989'da Kadife Devrimin gerçekle!ti"i, 
1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya 
olarak ayrılan devlet Çekoslovakya'dır. 

 Cevap: D
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1.  Gece gündüz süre farkı ekinokslarda e!it 

oldu"u için gece – gündüz süre farkı sıfır 
olur. Di"er tarihlerde kuzeye gidildikçe bu 
fark artar.

Cevap: B

2.  Çanakkale ile Erzurum aynı enlem üze-
rinde yer aldıkları için Tan ve grup sürele-
ri aynıdır. Trabzon ve Diyarbakır ise aynı 
meridyen üzerinde yer aldıkları için (aynı 
boylam) yerel saatleri aynıdır.

 Cevap: B

3. Yer !ekillerinin çok engebeli olması 
Türkiye’nin Dünya üzerindeki siyasi a"ır-
lı"ını etkilemez, di"er !ıklarda verilenler 
Türkiye’nin dünya üzerindeki önemini ar-
tırmaktadır. 

Cevap: D

4.  Karaman ve Kırıkkale’nin enlemlerine 
bakıldı"ında Karaman daha güneyde 
Kırıkkale ise daha kuzeyde yer alır. Bu 
durumda Karaman'da gölge boyu daha 
kısa olur.

Cevap: C

5.  21 Haziran tarihinde kuzeye do"ru gi-
dildikçe gündüz süresi uzarken, güneye 
do"ru gidildikçe gündüz süresi kısalır. 
Gündüz süresinin daha kısa olabilmesi 
için Mersin’in (Silifke) güneyinde yer al-
ması gerekir. Bundan dolayı Cevap: Ha-
tay olur.

 Cevap: E

6. Do"u batı yönünde birbirine en uzak olan 
kentler arasında yerel saat farkı fazladır. 
Verilen iller arasında yerel saat farkının 
en fazla oldu"u kentler Mu! ve #zmir'dir.  

 Cevap: C

7. Sosyo – kültürel de"erler, politik de"er-
ler, ekonomik de"erler ve askeri de"er-
ler zamanla de"i!ebilir; fakat Türkiye’nin 
jeomorfolojik özellikleri, arazi yapısı gibi 
özellikler kısa sürede de"i!mez. Bu yüz-
den bunlar de"i!en unsurlar arasında yer 
almaz.

Cevap: A

8. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer aldı"ı 
için güneye do"ru gidildikçe çizgisel hız 
artar. Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklı"ı 
dü!ürürken güneyden esen rüzgârlar sı-
caklı"ı artırır. 

Cevap: C

9. Yaz saati uygulamasında I"dır’ın yerel 
saati ulusal saat olarak kabul edilir. Ve-
rilen kentler arasında I"dır’a en yakın il 
Artvindir. Bu fark en az olur.

Cevap: D

10. Azerbaycanın Karadeniz ile kıyısı bulun-
maz. Hazar denizi ile kıyısı bulunur. 

 Cevap: B

11. Türkiye orta ku!akta yer aldı"ı için yıllık 
sıcaklık de"i!imi fazladır. Bu durum dört 
mevsimin belirgin olarak ya!anması ile 
ilgilidir. 

Cevap: D

12. Türkiye Kuzey yarım kürede yer aldı"ı 
için 21 Aralık'ta en uzun gece, en kısa 
gündüz ya!anır. 21 Aralıktan sonra gün-
düzler uzamaya geceler ise kısalmaya 
ba!lar.

 Cevap: C

13. Ankaradan hareket eden gözlemci gü-
ne!in daha erken do"du"unu, do"uya 
do"ru; grup – tan (alacakaranlık) süresi-
nin kısalmasını güneyde görür. Yani ki!i 
Güneydo"uya do"ru gitmi!tir. Antalya 
Ankara’nın güney batısında yer alır.

 Cevap: B

14.  Özel konum  demek, göreceli konum 
demektir. Kısa mesafede farklı iklim özel-
liklerinin görülmesi yer !ekilleri ve deni-
zellikten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 
özel konumu ile ilgili bir sonuçtur.

 Cevap: C

15. Kastamonu ve Silifke aynı boylam üze-
rinde yer alır. Aynı boylam üzerinde yer 
aldı"ı için ö"len vakitleri, yerel saatleri 
aynıdır. Ancak Güne! ı!ınlarının geli! 
açısı farklıdır. Silifke ı!ınları büyük, Kas-
tamonu ise daha küçük açıyla alır.

 Cevap: B

16. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer aldı"ı 
için 21 Haziran'da yaz mevsimi ya!ar. 
Türkiye Güney Yarım Küre'de yer alsaydı 
21 Haziran'da kı! mevsimi ba!lardı.

 Cevap: A

17. Mutlak konum demek, matematik konum 
demektir. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de 
yer aldı"ı için da"ların güney yamaçları 
daha fazla ısınır. Bu durum bakı etkisiyle 
açıklanır.

 Cevap: B

18. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de yer aldı"ı 
için güneyden kuzeye do"ru sıcaklık ve 
denizlerdeki buharla!ma oranı azalır. Bu 
duruma ba"lı denizlerdeki tuzluluk oranı 
da azalmaktadır.

 Cevap: D

7h5.ú<(
1ú1�
&2ø5$)ú�.21808

TEST

2

1.   Türkiye'nin aynı enlem ve boylam de"er-
leri ile Güney yarım kürede yer aldı"ını 
dü!ünürsek Meridyen aralıkları ülkenin 
güneyinde daha geni!  de"il daha dar 
olurdu. 

Cevap: B

2.  Türkiye'nin farklı sıcaklıklardaki hava 
kütleleri arasında kalması (cephe-
ler), rüzgârların daha çok batı yönlü 
olması(Batı rüzgârları), turunçgiller ve 
zeytin tarımının geni! alanlarda yapıla-
bilmesi  ve yıl içinde farklı mevsimlerin 
görülebilmesi Türkiye’nin Orta Ku!ak ül-
kesi oldu"unu kesin olarak kanıtlar. 

Cevap: E

3. Türkiye ile ilgili olarak tarım ürünlerinin 
olgunla!ma süresinin batıdan do"uya 
do"ru uzaması, yükselti yani özel konu-
mun sonucu iken di"erleri matematik ko-
num ile açıklanır.

 Cevap: A

4.    Ankara ve Erzurum’da kar erimelerinin 
farklı zamanlarda ba!lamasının sebebi 
yükseltidir. Verilenler arasında yükselti ile 
ilgili olan Kütahya’da ya"mur ya"arken 
Sivas’ta kar ya"masıdır. 

 Cevap: D

5.  Ekvatordan kutuplara do"ru gidildikçe 
Tan ve grup süresi uzar. Verilen merkez-
lerde tan ve grup süresinin en uzun oldu-
"u kent Rize'dir. 

 Cevap: D

6.  Kuzeye gidildikçe çizgisel hızın azalma-
sı, 21 Haziran'da gündüzlerin gecelerden 
uzun olması, güney yamaçların daha 
fazla ısınması Türkiye’nin Kuzey Yarım 
Küre'de oldu"unu kesin olarak kanıtlar. 

 Cevap: C 

7.   21 Haziran'da hangi yarım kürede hare-
ket edilirse edilsin kuzeye gidildikçe gün-
düz süresi uzar. Bu durum Türkiye’nin 
yarım küresi hakkında kesin bilgi vermez. 

 Cevap: A
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8. Türkiye’de gölge boylarının en kısa oldu-
"u gün 21 Haziran'dır. Yılın en sıcak günü 
de"ildir. Isınma bir ay gecikme ile gerçek-
le!ir. Bu durum ısı birikimiyle açıklanır.

Cevap: B
 
9. Türkiye ile ilgili a!a"ıda verilen yer– tarım 

ürünü e!le!tirmelerinden
 A) Rize de çay = Özel konum 
 B) Malatya’da kayısı = Özel konum 
 C)  I"dır’da pamuk = Özel konum 
 D) Anamur’da muz = Özel konum 
 E) Gaziantep’te zeytin = Matematik 

konumla açıklanır.
Cevap: E

10.  Türkiye'nin bo"azlara sahip olması, Or-
tado"u petrol bölgelerine yakın olması, 
Asya ve Avrupa arasında yer alması, eski 
tarihi ticaret yollarının geçmesi jeopolitik 
önemini artıran özelliklerdendir.

Cevap: C 

11.  Türkiye'nin dördüncü jeolojik zamanda 
toptan yükselmesi ve akarsularında hid-
roelektrik enerji potansiyelinin yüksek 
olması özel konum ile açıklanır. 

 Cevap: D

12.  Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyıların-
dan sıcak olması    Türkiye’nin özel konu-
munun sonuçlarından de"ildir. Bu durum 
matematik konumun (Enlem ile açıklanır) 
sonucudur. 

Cevap: B

13.  Türkiye’de, çizgisel hızın en fazla 
Hatay’da olması ve 21 Haziranda en kısa 
gölgenin olu!ması matematik konum ile 
açıklanırken, kısa mesafelerde farklı iklim 
özelliklerinin görülmesi ve Ekinokslarda 
gece-gündüz sürelerinin e!it olması Ma-
tematik konumla ilgili kesin bilgi vermez.

Cevap: D

14.  Türkiye'nin transit yolların kav!a"ında 
bulunması, önemli enerji nakil hatlarının 
geçmesi, kıtaları ba"layan bo"azlara sa-
hip olması jeopolitik önemini artıran özel-
liklerdir. 

Cevap: E

15.  Etrafının denizlerle çevrili olması (deniz 
turizmi), yüksek da"ların yer alması (ka-
yak) aktif fayların olması (kaplıca) turiz-
min geli!mesinde önemli rolü olmu!tur. 

Cevap: C

16.  Aynı enlemde yer alan Antalya ve 
$anlıurfa’nın sıcaklık ortalamaları aynı 
de"ildir. Bu durum üzerinde karasallık –   
denizellikle basınç ve rüzgârlar etkilidir.

  Cevap: C

17.  Tek ortak saatin kullanılması ve en do"u-
su ile batısı arasında 76 dakikalık zaman 
farkının olması Türkiye'nin 26 – 45 Do"u 
meridyenleri arasında yer alması ile ilgili-
dir. 

 Cevap: C

18.   Türkiye ile ilgili özelliklerden kuzeyden 
esen rüzgârların sıcaklı"ı dü!ürme-
si, gölge yönünün kuzeyi göstermesi, 
Akdeniz’de deniz turizm sezonunun 
daha uzun sürmesi ve güne! ı!ınlarının 
güney bölgelere daha büyük açıyla gel-
mesi Türkiye’nin Kuzey yarım kürede yer 
almasının sonucudur. 

Cevap: C
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1. Türkiye'deki nehirlerde e"im fazla oldu"u 

için ta!ımacılık için uygun de"ildir. Ayrıca 
Rafting, Kano gibi su sporlarının yapıl-
dı"ı akarsularda genellikle yatak e"im-
lerinin fazla, akı! hızının yüksek olması 
gereklidir. Türkiye’de de akarsular yatak 
e"imi fazla oldu"u için rafting sporlarına 
uygundur.

 Cevap: B

2. Fay hatlarının oldu"u arazilerde kaplı-
ca – termal kaynakla, deprem riski fazla 
olup yakın jeolojik zamanlara ait alanlar 
vardır. Masif araziler ise birinci zamanda 
olu!an eski arazilerdir.

 Cevap: E

3. Türkiye, Orta Ku!akta yer aldı"ı için 
buzullara daha çok yüksek da"ların zir-
velerinde rastlanır. Yukarı Murat – Van 
Bölümü buzul alanlarının görüldü"ü yer-
lerdendir.

 Cevap: E

4. Çabuk eriyebilen, kireçli yani kalkerli 
arazilerin yaygın oldu"u alanlarda lapya, 
dolin, uvala ve polye gibi karstik !ekillere 
rastlamak mümkündür. Türkiye’de bunun 
en fazla görüldü"ü yerler Akdeniz Bölge-
sidir. Burdur ve Isparta çevresinde (Göl-
ler yöresinde) yo"un olarak görülür.

 Cevap: C

5. Bir akarsuyun denize döküldü"ü yerde 
delta olu!abilmesi için kıta sahanlı"ının 
geni!, kıyının sı", gelgit etkisinin az, 
akarsuların bol alüvyon ta!ıması gerekir.

 Cevap: C

6. Da"ların denize paralel uzandı"ı yerler-
de kıta sahanlı"ı dar, kıyı derin, denizin 
iç kesimlere fazla sokulamadı"ı, ula!ı-
mın ise zorlukla gerçekle!tirildi"i alanlar 
mevcuttur. Cephe ya"ı!larının görülmesi 
ise Orta Ku!akta olmasının sonucudur.

 Cevap: C

7. Ye!ilırmak Çar!amba, Büyük Menderes 
Balat, Göksu Silifke, Seyhan ve  Ceyhan 
Çukurova deltalarını olu!tururken, Gediz 
Nehri Menemen deltasını olu!turur. Dikili 
deltasını ise Bakırçay olu!turur.

 Cevap: E

8. Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir ülke 
olması, sıcaklık farkının fazla olması 
Gerçek Sıcaklık ile #ndirgenmi! Sıcaklık 
arasındaki farkın fazla olması, ekili dikili 
alanların azalması ve akarsuların enerji 
potansiyelinin fazla olması gibi sonuçlar 
üzerinde etkilidir. Yıl içinde sıcaklık de-
"i!imlerinin fazla olması dört mevsimin 
görülmesine ba"lıdır. Bunu matematik 
konum ile açıklarız.

 Cevap: A

9. Türkiye’de sert alanlarda kırıklı da"ların 
olu!turdu"u horst – graben sistemleri 
Ege Bölgesi'nde yaygın olarak görülür. 
Ayrıca Hatay'daki Amanos Da"ları bu 
!ekilde olu!mu!tur. 

 Cevap: C

10. Depremlerde meydana gelen zararı en 
aza indirmede binaların sıkı yapı dene-
timinden geçmesi gerekir. Kullanılacak 
malzemenin ha%f ve esnek olması, yerle-
!im yeri seçilecek alanın sa"lam zemin-
ler üzerinde olması, depremle mücadele 
eden ve çabuk hareket eden kurumların 
varlı"ı önemlidir. A"açlandırma ise daha 
çok erozyon için alınan önlemler arasın-
da gösterilir.

Cevap: C

11. Van Gölü - Volkanik Set Gölü, 
 Marmara Gölü - Alüvyon Set Gölü,
 Tortum Gölü - Heyelan Set Gölü, 
 Akyatan Gölü - Kıyı Set Gölü iken 
 Nemrut Gölü - Krater Göldür. 

Cevap: E

12. Da"ların denize paralel uzandı"ı alanlar-
da kıyı ile iç kesimler arasında iklim fark-
lılıkları daha fazladır. Kıyı Ege’de da"lar 
denize dik uzandı"ı için bu farklılık daha 
az gözlenir.

 Cevap: E
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13. Do"u Anadolu Bölgesi'nde akarsuların 
enerji potansiyelinin fazla olmasının te-
mel sebebi yatak e"imlerinin fazla olma-
sına ba"lı olarak akı! hızlarının yüksek 
olmasıdır.

 Cevap: B

14. Akarsularda ula!ımda yararlanabilmek 
için denge pro%line yakın, vadi derinli-
"inin ve geni!li"inin fazla olması gerekli 
olup, rejimlerinin düzenlili"i önemlidir. 

 Cevap: C

15. Yer !ekillerinin engebeli oldu"u yerlerde 
Gerçek Alan ile #zdü!ümü Alan arasın-
daki fark fazladır. Harita incelendi"inde 
Hakkâri Bölümü, Mente!eler, Ta!eli ve 
Batı Karadeniz’de engebe fazladır. Ha-
ran Ovası ve çevresinde engebenin az 
olmasından dolayı bu fark az olur.

 Cevap: D

16. Yer !ekillerinin engebeli olması yerle!me 
alanlarını ekili dikili alanları, turizm ola-
naklarını ve erozyonu etkilerken arazinin 
litolojik (ta!) yapısını etkiledi"i söylenemez.

 Cevap: E

17. Türkiye'de yükselti ve engebe; tarım ürün-
lerinin olgunla!ma zamanlarını, bitki örtü-
sünü, karlı gün sayısını yeti!tirilen ürünleri 
etkilerken güney bölgelerdeki ürünlerin 
önce olgunla!ması enlemle ilgilidir.

 Cevap: E

18. Türkiye’de heyelanın görüldü"ü yerler 
ile erozyonun görüldü"ü yerlerde e"im 
ve engebenin fazla oldu"u söylenebilir; 
ancak her ikisinin görüldü"ü yerde ya"ı! 
rejiminin düzensiz bitki örtüsünün cılız 
oldu"u söylenemez. Örne"in heyelanın 
görüldü"ü Karadeniz Bölgesi'nde bitki 
örtüsü gür, ya"ı! rejimi düzenlidir.

Cevap: A
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1. Fiziki haritadaki renkler yükseltileri gös-

termektedir. Yükselti bakımından benzer 
olan yerlerde kullanılan renkler aynı olur.

 Seçenekler incelendi"inde I"dır ve Kon-
ya yakla!ık aynı yükseltilerdedir; ama 
di"erlerinde biri kıyıda di"eri içeride ve 
yükseklikleri farklı oldu"u için renkler 
farklıla!maktadır.

 Cevap: C

2. Da"ların denize paralel ve yakın oldu"u 
yerlerde dalga a!ındırması ile meydana 
gelen yer !ekillerine falez denir.

 Harita incelendi"inde Yıldız Da"ları, Batı 
Karadeniz, Do"u Karadeniz ve Teke – 
Ta!eli platolarında falezlere rastlanılır-
ken, Çukurova’da da"lar içerden ba!la-
dı"ı için falezlere rastlanılmamaktadır.

 Cevap: E

3. Da"ların denize göre uzanı!ından dolayı 
denizel iklimin iç kesimlere girme mesa-
fesi de"i!ebilmektedir. Orta Karadeniz, 
Güney Marmara, Yıldız Da"ları ve Kıyı 
Ege’de nemli iklim içlere nispeten girebil-
mektedir. Ancak Do"u Karadeniz’de da"-
lar daha yüksek ve kıyıya yakın oldu"u 
için kıyı ile içler arasındaki iklim farklılı"ı-
nın daha fazla oldu"u görülür.

 Cevap: C

4. Türkiye'de ortalama yükseltinin fazla ol-
du"u yerlerde buzul !ekilleri daha yay-
gın olarak görülür. Bundan dolayı Do"u 
Anadolu bölgesinde buzul alanları daha 
geni! yer kaplar.

 Cevap: D

5. Do"u Anadolu Bölgesi'nden kayna"ını 
alan Aras ve Kura nehirleri kı! ayların-
da kar ya"ı!ından dolayı debileri azalır, 
ilkbahar ve yaz ba!larında eriyen karlar 
nehirlerin debilerini artırır. Ya"ı! !ekli, 
ya"ı!ın türü de"il, olu!umu ile ilgilidir.

 Cevap: C

6. Yer !ekillerinin engebeli oldu"u yerlerde 
gerçek alan ile izdü!ümsel alan arasın-
daki fark fazla olur. Tabloda 2 numaralı 
bölgenin Gerçek Alanı ile #zdü!ümsel 
Alanı arasındaki farkın en fazla oldu"u 
görülmektedir.

 Cevap: B

7. Ceylanpınar Ovası $anlıurfa, Silifke Mer-
sin, Niksar Tokat, Ergene Edirne’de yer 
alırken Susurluk ovası Marmara'dadır.

 Cevap: E

8. Depremlerden korunmanın ba!lıca yol-
ları arasında yüksek ve kayalık alanlara 
yerle!mek, binalarda kullanılan malze-
melerin esnek ve hafif olması gibi özellik-
ler dikkat çeker; ama delta ovalarına ve 
birikinti alanlarına yerle!mek zemin ya-
pısı açısından uygun olmadı"ı için tercih 
edilmemesi gereken alanlar olarak kabul 
edilir.

 Cevap: C

9. Özel konum bir yerde iklim çe!itlili"ini 
artıran en önemli faktörler arasında-
dır. Seçenekler incelendi"inde Antalya 
Bölümü'nün di"er bölümlere göre daha 
engebeli olmasından dolayı denizelli"in 
de etkisiyle iklim çe!itlili"inin daha fazla 
oldu"u söylenebilir.

 Cevap: B

10. Lapya, dolin, uvala ve polye gibi karstik 
!ekillerin en fazla görüldü"ü yer Akdeniz 
Bölgesi'nde Antalya Bölümüdür.

 Cevap: D

11. Türkiye'de da"ların do"u - batı yönlü 
uzanmasından dolayı akarsuların akı! 
yönü genelde do"u - batı yönlü olarak 
gerçekle!mektedir.

 Cevap: C

12. Ya"ı! rejiminin düzensiz olması, çayır ve 
meraların a!ırı otlatılması ve  bitki örtüsünün 
tahrip edilmesi erozyonun sebepleri arasında 
yer alırken, tarlaların e"ime ters sürülmesi bir 
önlem olarak de"erlendirilebilir.

 Cevap: A

13. Türkiye'nin kıyı ovalarında genelde delta 
ovalarına rastlanıldı"ı için alüvyal toprak-
lar yaygındır. Bu topraklar humus bakı-
mından çok zengin olup Türkiye’nin en 
verimli ve en fazla nüfuslanmı! alanlarını 
olu!turur.

 Cevap: C

14. Dicle Nehri üzerinde yapılacak olan bir 
baraj özellikle Irak üzerinde olumsuz bir 
etkide bulunur.

Cevap: B

15. Yer !ekillerinin engebeli oldu"u yerlerde 
(Artvin) tarımda makinele!me tam olarak 
gerçekle!medi"i için bu bölgelerden ba!-
ka yerlere olan göçler üzerinde makine 
kullanımının etkisinden söz edilemez.

 Cevap: E

16. Peribacaları bitki örtüsünün cılız oldu"u 
yamaçlarda volkanik araziler üzerinde 
etkili olan rüzgar, seller ve akarsuların 
olu!turdu"u yer !ekilleridir.

Cevap: C

17. Tefenni, Acıpayam, Kestel Korkuteli, El-
malı ve Mu"la Ovaları Karstik ova (polye) 
özelli"i göstermektedirler.

 Cevap: D

18. Silifke, Çukurova, Bafra, Çar!amba, Me-
nemen ve Dikili gibi ovalar delta ovası 
iken Amik Ovası graben sistemi içerisin-
de yer alan bir ovadır.

 Cevap: E
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1. Da"ların denize dik uzandı"ı yerlerde gi-
rinti çıkıntıdan dolayı gerçek uzunluk ile 
ku! uçu!u uzunluk arasındaki fark fazla 
olur. Verilen iller dü!ünüldü"ünde #zmir 
Mu"la arasında girinti çıkıntıdan dolayı 
bu fark daha fazla olur.

 Cevap: A

2. Harita incelendi"inde 1, 3 ve 5 numaralı 
alanlarda da"ların denize paralel uzan-
masından dolayı Boyuna kıyılar görü-
lürken, 4 numaralı Ege kıyılarında Enine 
kıyılar görülmektedir. Dalmaçya kıyıları 
Teke platosunun güney ucunda Ka!– Fi-
nike arasında (II. numara) görülür.

 Cevap: E

3. Türkiye'de göllerin ve barajların bazıla-
rından sulama, balıkçılık, ta!ımacılık, 
enerji üretimi ve mesire alanları !eklinde 
ortak olarak yararlanılmaktadır.

 Cevap: E

4. Türkiye yakın jeolojik zamanlarda olu!-
masından dolayı engebeden dolayı 
akarsuların enerji potansiyeli, yatak de-
rinlikleri ve akı! hızları fazla olup, den-
ge profiline uzaktırlar. Ancak debilerinin 
dü!ük olması olu!tu"u jeolojik zamanla 
de"il iklim özellikleri ile ilgilidir.

 Cevap: D

5. Göller Yöresi'nde akarsuların kanyon 
vadi olu!turması, kimyasal çözülmenin 
fazla olması, eriyebilen kayaçların yay-
gın olması ve arazinin karstik özellikleri 
ile açıklanabilir.

 Cevap: E

6. Türkiye’nin bugünkü fiziki görünümünü 
kazanmasında orojenes (da" olu!umu), 
akarsular, volkanizma ve  epirojenik ha-
reketler etkili olmu!turlar. Ancak mate-
matik konumdan dolayı buzulların etki 
alanı daha dardır. 

Cevap: C

7. Türkiye'de buzullara yüksek da"ların 
zirvelerinde rastlanmaktadır. Bozda"lar, 
Karacada"’da buzul !ekillerine rast-
lanmazken, özellikle Bey da"ları, Ala-
da"lar, A"rı Da"ı, Kaçkarlar ve Munzur 
Da"ların'da rastlanılmaktadır.

 Cevap: A

8. Türkiye’de volkanik araziler daha çok 
volkanik patlamaların fazla oldu"u Do"u 
Anadolu Bölgesi’nde Yukarı Murat - Van 
Bölümünde yer almaktadır.

 Cevap: D

9. Erzurum - Kars Platoları volkanik iç özel-
liklerinin beraberinde büyükba! mera 
hayvancılı"ının daha yaygın oldu"u yer-
ler arasında gösterilir.

 Cevap: B

10. Da"ların do"u - batı yönlü uzamasına 
ba"lı olarak ula!ım do"u - batı yönlü geli-
!ir, ancak denizel iklim iç kesimlere fazla 
giremez. Buna ba"lı olarak Karadeniz ve 
Akdeniz Bölgeleri'nde yamaç ya"ı!ları 
etkisi fazladır.

 Do"uya do"ru gidildikçe sıcaklık ortala-
masının azalması yükseltinin artmasına 
ba"lı olarak gerçekle!ir. 

Cevap: C

11. Da"lık ve engebeli arazilerde !iddetli kar 
ya"ı!ı çı" felaketleri ile birlikte ula!ımı 
büyük ölçüde aksattı"ı görülmektedir. 
Harita incelendi"inde 5 numaralı alan yer 
!ekillerinin e"im ve engebenin beraberin-
de yükseltinin fazla oldu"u yer olmasın-
dan dolayı çı" olayları ula!ımı aksatan 
önemli do"al afetler arasında yer alır.

 Cevap: E

12. Karadeniz'e dökülen akarsular havzaları-
na yıl boyu dü!en ya"ı!tan dolayı rejim-
leri daha düzenli olur.

 Cevap: C

13. Toros ve Karadeniz da"ları Üçüncü Za-
man, Zonguldak’taki ta! kömürü yatakla-
rı Birinci Zaman, Bo"azlar ve Ege Denizi 
Dördüncü Zamanda olu!mu!tur.

 Cevap: C

14. Kayseri’deki Zamantı Çayı, Göksu, Ma-
navgat ve Zap Suyu yatak e"imlerinden 
dolayı rafting sporlarının yapıldı"ı yerler 
arasındadır. Ancak Küçük Menderes, Bü-
yük  Menderes ve Susurluk gibi nehirler-
de rafting sporlarının yaygın bir !ekilde 
yapılmadı"ı görülmektedir. 

 Cevap: D

15. Kıta sahanlı"ının geni! oldu"u yerlerde 
dalga biriktirmesi yoluyla adanın kara-
ya ba"lanmasına tombolo adı verilir. 
Türkiye’de Marmara Denizinin güneyin-
deki Kapıda" Yarımadası ve Sinop burnu 
buna örnektir.

 Cevap: D

16. Bafra Deltası Kızılırmak nehri tarafından 
olu!turulmu!tur. Harran, Amik, Erbaa ve 
Turhal ovaları tektonik ova özelli"indedir.

 Cevap: C

17. Sularını açık denizlere ula!tıramayan 
akarsular kapalı havza özelli"indedir. 
Do"u Anadolu Bölgesi'nden kayna"ını 
alıp Hazar Gölüne dökülen Aras ve Kura 
nehirleri dı!ındaki akarsular genelde açık 
havza özelli"i göstermektedir.

 Cevap: A

18. Türkiye'nin bugünkü jeolojik yapısını 
kazanmasında etkili olan iç kuvvet oroje-
nez, yani da" olu!umudur.

Cevap: C
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1. Nev!ehir – Ürgüp çevresindeki peri ba-

calarının olu!turdu"u alanda özellikle 
volkan tüfüne rastlanır.

Cevap: A

2. Türkiye'de göllerde eneji üretimi, sulama, 
balıkçılık ve ta!ımacılıktan yararlanılır.

 Cevap: E

3. Meriç ve Büyük Menderes gibi akarsular-
da sık sık ta!kınların görülmesinin temel 
sebebi yatak derinliklerinin az olmasıdır.

 Cevap: B

4. Birinci zamandan kalan sert anakara 
üzerindeki arazilere masif adı verilir. Bit-
lis, Yıldız Da"ları, Mente!eler, Zonguldak 
ve Kır!ehir masifken, Gümü!hane masif 
arazisi de"ildir.

 Cevap: B

5. Türkiye’de barajlardan sulama içme 
enerji üretimi sel ve ta!kınlardan korun-
mada yararlanılır. Ancak bölgeler arası 
ula!ımı geli!tirmek amacıyla baraj yapıl-
maz, bazı alanlarda ula!ımda yararlanı-
labilir.

 Cevap: A

6. Eriyebilen özellikteki karstik araziler ye-
raltı suları bakımından zengin, yerüstü 
suları bakımından fakirdir. Ancak bu 
arazilerin tarıma elveri!li geni! düzlükler 
olu!turdu"u söylenemez.

 Cevap: E
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7. Delta Ovalarında tarımsal verimin fazla 
oldu"u görülmektedir. Tektonik ovalar 
daha çok fay hatlarında yer alırken iç 
ovaların yükseltileri kıyı ovalardan daha 
fazladır. Ovaların tamamının yo"un nü-
fuslu oldu"u söylenemez. Çünkü iklim 
!artları önemli ölçüde etkilemektedir.

 Cevap: A

8. Delta Ovası'nın olu!tu"u bir yerde alüv-
yal topraklar, menderes geni! tabanlı va-
dilere rastlanılır. Kıyı sı" oldu"u için kıyı 
set göllerine rastlanılabilir. Ancak falezle-
re aynı noktada rastlanmaz.

 Cevap: C

9. Da"ların denize paralel uzandı"ı bir yer-
de limanların hinterlandı dar, kıyıda girinti 
çıkıntı az olup yamaç ya"ı!ları fazladır. 
Ancak bu gibi yerlerde delta olu!umunun 
görülmedi"i söylenemez.

 Cevap: C

10. Ria kıyı tipinde eski akarsu vadilerinin 
sular altında kalması etkili olurken Dal-
maçya kıyı tiplerinde sırada"ların sular 
altında kalması etkili olmu!tur.

 Cevap: D

11. Erzurum – Kars, $anlıurfa, Adıyaman ve 
Haymana Platoları tarım ve hayvancılıkla 
etkinliklerini sürdürürken Çatalca Kocaeli 
platosunda sanayi ve ticaret etkilidir.

 Cevap: A

12. Fiziki haritalarda renkler tek ba!ına 
engebeli bir arazi yapısını göstermez, 
sadece yükselti ortalamalarını gösterir. 
Yükselti ortalamasının fazla olması ise 
gerçek sıcaklık ile indirgenmi! sıcaklık 
arasındaki farkın fazla oldu"unu, karasal 
iklimin etkili oldu"unu ve sıcaklık ortala-
malarının dü!ük oldu"unu kanıtlar.

 Cevap: A

13. Köyce"iz gölü alüviyal set gölü iken di-
"erleri tektonik olu!umludur.

 Cevap: C

14. Türkiye'de akarsular denge profiline uzak 
olmasından dolayı akı! hızları fazla, su 
sporlarına uygun ve enerji potansiyelleri 
fazladır.

 Cevap: B

15. Türkiye yer !ekilleri e"imli ve engebeli 
bir arazi yapısına sahiptir. Ancak birinci 
zamanda olu!an masif arazilerinin ta-
mamının kıvrımlı bir özellik gösterdi"i 
söylenemez. Örne"in Mente!eler birinci 
zamanından kalan masif alanıdır; ama 
kırıklı bir arazi üzerinde yer alır.

 Cevap: C

16. Türkiye'nin arazi yapısı incelendi"inde 
yer !ekillerinin düz oldu"u yerlerde bile 
ortalama yükseltinin fazla oldu"u görül-
mektedir. Bunun temel sebebi yakın jeo-
lojik zamanlarda arazinin toptan yüksel-
mesidir.

 Cevap: D

17. Terkos, Küçükçekmece, Akyatan, Balık 
gölleri kıyı set gölüyken Marmara Gölü 
Alüvyal Set gölüdür.

 Cevap: C

18. Türkiye’de volkanların patlamasının ar-
dından çevreye yayılan lavlar akarsu 
önlerine dolması ile Volkanik set gölleri 
olu!mu!tur. Bu göller en fazla Do"u Ana-
dolu Bölgesi'nde yer almaktadır. 

Cevap: A
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1. Orta Karadeniz Bölümü, Do"u ve Batı 
Karadeniz'e göre daha alçak ve sadedir. 
Bu yüzden deniz etkisi iç kesimlere daha 
fazla giri! yapar. Bu durum kıyı ile iç ke-
simler arasındaki farklı azaltır. 

Cevap: B

2. I.  Grafik Karasal (Mardin)                                                                                                                                         
II. Grafik Akdeniz (Adana)                                                                                                                                          
III.  Grafik ise Karadeniz (Rize) iklimine  
 aittir. 

 Cevap: D

3. Türkiye #klimini etkileyen en önemli faktör 
yükseltidir. Yükseltiden dolayı ülkenin ço-
"unda ortalama sıcaklıklar az, karasallık 
belirgindir.

Cevap: B

4. Nem ve ya"ı! fazla oldu"u Batı Karadeniz 
Bölümü'nde hakim bitki örtüsü ormandır.

Cevap: B

5. Yükselti arttıkça enerji kaybı (ı!ıma) ar-
tar. Verilen iller arasında en yüksek yer 
Sivas ilidir. 

Cevap: E

6. Türkiye kı! mevsiminde özellikle #zlanda 
ve Sibirya Basınçlarının etkisine girmek-
tedir. Dondurucu etkiyi Sibirya termik 
yüksek basıncı yapmaktadır. 

Cevap: D

7. Türkiye’de ula!ım maliyetlerinin fazla 
olmasında özellikle yer!ekillerinin etkisi 
fazladır. 

 Cevap: D

8. Harita üzerindeki yerlere bakıldı"ında II 
ve V arasında Karasallık - Denizellik ve 
yükselti belirleyici olurken di"erlerinde 
enlem etkilidir.

 Cevap: C

9. Fiziki haritada kahverengi 1000 metre 
üzeri yerleri ifade eder. Ancak arazinin 
engebeli oldu"unu her zaman göster-
mez. Örne"in Erzurum – Kars Platosu 
yüksek, ancak genelde düzlüklerle kap-
lıdır. Yükseltinin az oldu"u yerler için ise 
her zaman düz denilemez.

 Cevap: B

10. Gaziantep çevresinde portakal, zeytin ve 
maki Akdeniz ikliminin kanıtlarıdır.

Cevap: E

11. #ndirgenmi! sıcaklık haritalarında yüksel-
tinin etkisi hesaplanmı!tır. Yani yükselti-
nin etkisi yoktur. #ndirgenmi! haritalarda 
bakının da etkisi yoktur.

Cevap: C

12. Dicle Bölümü'nde kahverengi step top-
rakları, Do"u Karadeniz Bölümü'nde ise 
lateritle!mi! topraklar yaygındır.

 Cevap: E

13. Van Gölü çevresinde nemli alanlar olu!-
turdu"u için sıcaklık farkları verilen di"er 
illere göre daha az olur.

Cevap: C

14. Asor ve #zlanda Dinamik (Dünya'nın 
Günlük Hareketi), Sibirya ve Basra ba-
sıncı (Sıcaklı"a ba"lı) ise Termik kökenli-
dir.

Cevap: C

15. Ilıman karasal ve Akdeniz iklimlerinde 
yaz mevsimi kuraktır. Karadeniz ve Sert 
Karasal ikliminde yazlar ya"ı!lıdır.

Cevap: D

16. Karasal alanlarda günlük sıcaklık farkı 
fazladır. Bu durumun nedeni ısınma ve 
so"umanın hızlı olmasıdır. #ç Batı Ana-
dolu Bölümü karasal bir alanda yer alır.

Cevap: C

17. Altınba!ak Ovası, Güneydo"u Anadolu 
Bölgesinin güneyinde yer alır. Ova çevre-
sine göre çukur ve az ya"ı! alır. Genelde 
yüksek ve denizel alanlar fazla ya"ı! alır.

 Cevap: A
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1. Verilen kentlerde güne!li gün sayısının 
en fazla oldu"u kent $anlıurfa’dır. 

Cevap: A

2. Verilen grafik Akdeniz #klimi’ni yansıtır. 
Orta Fırat’ın bir bölümünde Akdeniz #k-
limi görülür. 

Cevap: B

3. Turunçgiller Akdeniz'i, bu"day karasal 
iklimi, fındık ise Karadeniz iklimini temsil 
eder. 

Cevap: E

4. Bir yerin indirgenmi! sıcaklık ortalaması-
nı bulabilmek için o yerin yükselti ortala-
masını bilmek gerekir. 

Cevap: A

5. Çanakkale Bo"azı’nın uzanı! do"rultusu 
rüzgarların yönünü tayin eder. Bo"az gü-
neybatı ve kuzeydo"u yönünden rüzgar 
alır.

Cevap: C

6. Türkiye’nin en kurak alanı buharla!ma 
!iddetinden dolayı Güneydo"u Anadolu 
Bölgesi'dir.

 Ama en az ya"ı! Konya – Karapınar'a 
dü!er.

  Cevap: A

7. Defne, zakkum, Mersin ve kızılçam Ak-
deniz #klimi'ni yansıtır.

Cevap: E

8. Marmara Bölgesi’nde iklim çe!itlili"ine 
ba"lı olarak bitki örtüsü çe!itlidir. Maki, 
orman ve bozkır türü bitkilere rastlanır.

Cevap: D

9. Yükselim ya"ı!ları #ç Anadolu'da, cephe 
ya"ı!ları Akdeniz'de, yamaç ya"ı!ları ise 
Karadeniz'de fazladır.

Cevap: C

10. Rize’de turunçgillerin, I"dır’da pamu"un 
yeti!mesine sebeb olan rüzgar föhndür.

Cevap: D

11. Asor yüksek basıncı  yazın sıcaklık ve 
kuraklı"ı arttırır. Çünkü yüksek basınç 
alanlarında havada kurutucu etki artar.

Cevap: D

12. #zotermler enlemlere tam paralellik gös-
termez. Çünkü özel konum unsurları en-
lem etkisini bozar.

Cevap: D

13. Elazı"’da kı!lar ılık olmadı"ından dolayı 
zeytin tarımı yapılmaz. Zeytin kı! ılıklı"ı 
isteyen bir tarım ürünüdür.

 Cevap: E

14. Föhn rüzgarları sıcaklı"ı arttırdı"ı için 
tarım ürünlerini erken olgunla!tırır. Sel 
ve heyelanlara sebep olur. Mikro klima 
alanlarının olu!umunda büyük rol oynar.

Cevap: D

15. Özellikleri verilen yüksek ve karasal olan 
alan Erzurum - Kars’tır.

Cevap: A

16. Aydın ve #stanbul arasındaki sıcaklık 
farklılı"ında enlem etkiliyken di"erlerinde 
yer !ekilleri etkili olmu!tur.

Cevap: E

17. Kıyılardan iç kesimlere do"ru güne!len-
me süresi her yerde belirtildi"i gibi artıp, 
azalmaz. Genellikle güneyden kuzeye 
do"ru azalmı!tır.

Cevap: A
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1.  Azonal topraklardan alüvyon topraklar 

delta ovalarını olu!turmaktadır. Verilen 
ovalardan Silifke ve Balat delta(Azonal) 
ovalarıdır. (II ve IV)

Cevap: D

2.  Moren topraklar azonal topraklar içerisin-
de yer alan buzulların olu!turdu"u toprak 
türüdür. 

 Cevap: B  

3. III. numaralı yer Do"u Karadeniz’de yük-
seltinin fazla oldu"u(#ç kesimleri) yerdir. 
Verilen seçenekler arasında çı" riskinin 
en fazla oldu"u yer III. numaralı yerdir. 

 Cevap: C

4.  #zmir ile Kars’ın ya"ı! tutarı Rize’nin ya-
"ı! tutarından daha azdır. seçenekte faz-
ladır diye belirtilmi!.

Cevap: D

5.   Güneydo"u Anadolu Bölgesi Türkiye’de 
en az ya"ı! alan bölgelerindendir. Bura-
da yer alan Mardin di"erleri içerisinde en 
az ya"ı! alan yerdir. 

 Türkiye’de az ya!ı" alan yerler:
 Deniz etkisine kapalı ve uzak olan;
 •& Tuz Gölü, 
 •& Konya,
 •& Malatya,
 •& I"dır,
 •& Çoruh Vadisi,
 •& Kelkit Vadisi,
 •& Ergene Havzası,
 •& Güneydo"u Anadolu’nun güneyidir.
 Cevap: D   

6. Nemlili"in fazla oldu"u kıyı bölgelerde 
sıcaklık farkı az olur. Ege Bölgesi'nde 
da"ların kıyıya dik uzanmasıyla nemlilik 
iç kesimlere kadar sokulabilir. Verilen se-
çenekler arasında Manisa’da nem fazla 
ve dolayısıyla sıcaklık farkı daha az olur.

 Cevap: D

7.  Aylara göre sıcaklık ve ya"ı! de"erleri 
verilmi!tir. Buna göre günlük sıcaklık 
farkı ile ilgili bilgi elde edilemez. Günlük 
sıcaklık için her güne ait verilerin olması 
gerekir.

Cevap: E

8.  Alüvyal topraklar akarsuların a!ındırıp 
biriktirmesi sonucu olu!mu! topraklardır. 
Olu!umunda iklimin veya ana kayanın 
etkisi yoktur. Alüvyal topraklar azonal 
topraklar grubunda yer alır.

 Cevap: E

9.  Harita'da i!aretli yerlerden V. numaralı 
yer yükselti farkının fazla oldu"u yerdir. 
Bu duruma ba"lı bitki çe!itlili"i fazladır.

 Cevap: E 

10.   Harita verilen I. numaralı yerde Akdeniz 
iklimi görülür. Bitki örtüsü makidir. II. nu-
maralı yerde Karasal iklim görülür. Bitki 
örtüsü bozkırdır. III. numaralı yerde Sert 
Karasal iklim görülür. Bitki örtüsü çayırdır.

 Cevap: C
 

11.  Mu!’ta a!ırı kuraklık ve bol ya"ı! görül-
medi"inden dolayı !ekerpancarı üretimi 
için uygundur. $anlıurfa – Gaziantep’te 
kuraklık, Rize ve Trabzon’da ise a!ırı ya-
"ı! engeldir.

Cevap: E 

12.  I. numaralı yer ya"ı! ve nemin fazla oldu-
"u Mente!e Yöresidir. Orman alanları faz-
ladır. III numaralı yer Orta Karadeniz’de 
ve orada orman oranı  Mente!e Yöresi'ne 
göre azdır.

Cevap: A
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13.  Da"ların kıyıya paralel uzandı"ı yerlerde 
denizden gelen nemli hava kütleleri ya-
maç boyunca yükselip ya"ı! bırakır. Tür-
kiye haritasında numaralanmı! yöreler-
den V numaralı yer Çukurova’da yer alır. 
Verilen yerde delta ovası bulunmaktadır. 
Yamaç ya"ı!ları azdır. 

Cevap: E  

14.    – Ya"mur gün sayısının fazla olması
 – Ba"ıl nemin yüksek olması
 Karadeniz’in kıyı kesiminde yıllık ortala-

ma güne!lenme süresinin az olmasına 
sebep olmu!tur.

Cevap: D

15. Türkiye Kuzey Yarım Küre'de (Mutlak = 
matematik konum) yer aldı"ı için Kara-
deniz kıyılarında, kı! aylarında kuzeyden 
esen rüzgârların sıcaklı"ı azaltır.

Cevap: B

16. Türkiye’de yamaçların e"imli oldu"u yö-
relerde, erozyon tehlikeli bir çevre soru-
nudur.

 

I

II
III IV

V

  Haritada IV numaralı yörede ($anlıurfa 
çevresinde arazi sade bir yapıya sahiptir) 
e"ime ba"lı erozyonun etkisi di"erlerin-
den daha azdır.

Cevap: D
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1. Türkiyede kıyılarda sanayi ve ticaretin 

yo"un oldu"u yerlerde nüfus yo"unlu"u 
fazladır. Göç veren yerlerde ise kadın 
nüfus oranı erkek nüfus oranından daha 
fazladır. Do"al nüfus artı!ının fazla oldu-
"u yerlerde geli!me oranı dü!ük oldu"u 
için nüfus miktarları azdır, genelde göç 
vererek nüfus kaybeder. 

 Cevap: B

2. #! olanaklarının fazla oldu"u yerler ba!ka 
bölgelerden göç alır. Harita incelendi"in-
de Çatalca - Kocaeli ve Asıl Ege Bölümü 
di"er bölgelerden göç aldı"ı görülür.

 Cevap: A

3. Mente!e Yöresi, Yıldız Da"ları Bölümü 
Hakkari Bölümü ve Biga Yarımadası'nda-
ki a!ırı e"im ve engebe nüfusun seyrek 
olmasına sebep olmu!tur. Tuz Gölü çev-
resindeki seyrek nüfuslanmanın sebebi 
ise karasallık ve az ya"ı!tır.

Cevap: C

4. Biga ve Gelibolu çevresi nem ve ya"ı!ın 
fazla oldu"u yerler arasındadır. Buna 
ra"men engebeli ve e"imli arazi yapısı, 
ana yollara sapa kalması gibi sebeplerle 
az nüfuslanmı!tır.

 Cevap: B

5. Tarımda makinele!me, kırsal kesimler-
de do"urganlı"ın yüksek olması, tarım 
alanlarının miras yoluyla bölünmesi, 
kentlerdeki i! olanaklarının köylere göre 
fazla olması gibi sebeplerle kırdan kente 
göçler artar. Ancak kırsal kesimde tarım-
da sulama olanaklarının artması dı!arıya 
göçleri azaltır.

 Cevap: C

6. #zmir, Adana, Bursa gibi illerimizin yo"un 
nüfuslu olmasında ticaret, ula!ım, tarım 
ve sanayi gibi faktörlerin tamamı etkiliy-
ken, Antalya ve çevresinin nüfuslanma-
sında uygun iklim !artları ve turizm etkili 
olmu!tur.

 Cevap: B

7. #! gücünün ucuzlaması nüfus artı!ının 
olumlu sonucudur.

 Cevap: A

8. Do"u Karadeniz kıyıları, Çatalca Kocaeli 
kıyıları, Mente!e kıyıları ve Ege kıyıları 
yo"un nüfuslanmı! iken Ta!eli Platosu-
nun kıyılarında falezlere rastlanılması, 
karstik arazilerin varlı"ı yo"un nüfuslan-
mayı önlemi!tir.

 Cevap: E

9. Türkiye'de yapılan nüfus sayımlarının, 
nüfus artı! hızını tespit etmek, yatırımla-
rın bölgelere düzenli !ekilde yapılmasını 
sa"lamak ve e"itim sa"lık hizmetlerini 
düzenli !ekilde yapmak gibi amaçları 
vardır.

 Cevap: D

10. Türkiye'de nüfusun da"ılı!ında yeraltı 
kaynakları ve sanayi önemli özelliklerden-
dir. Ere"li'de demir - çelik, Seydi!ehir'de 
Alüminyum tesisi, Soma'da santrallerin-
den, Yata"an'da linyitle çalı!an termik 
santralden dolayı yo"un nüfuslanmı!tır. 
Manisa Akhisar'daki nüfuslanma ise daha 
çok tarımla açıklanabilir.

 Cevap: D

11.  Türkiye'de nüfusun ya! gruplarına göre 
da"ılımı incelendi"inde 2020 yılında nü-
fusun yüzde 10'u 65 ya! ve üstüne aittir. 
Buna göre ortalama insan ömrünün çok 
fazla oldu"u söylenemez; ancak genç ve 
çocuk nüfusun fazla olmasından dolayı 
nüfusa yönelik yatırımlar fazla olup nüfus 
artı! hızı yüksektir.

 Cevap: D

12. Hakkari Yöresi, Yıldız Da"ları Bölümü, 
Biga ve Gelibolu çevresi, Ta!eli Platosu 
gibi yerlerin seyrek nüfuslanmı! olma-
sında engebe temel sebepken Tuz Gölü 
çevresinde yer !ekilleri düz oldu"u halde 
ya"ı! miktarının azlı"ına ba"lı olarak ku-
raklık etkili olmu!tur. 

 Cevap: E

13. Nüfusun kentlerde ya!aması, kadınların 
i! hayatına girmesi, e"itim seviyesinin 
yükselmesi ve sanayile!menin artması-
na ba"lı olarak do"um oranları azalma 
gösterir. Ancak iklim !artları do"um oran-
ları üzerinde do"rudan etkili de"ildir.

 Cevap: E

14. Yer !ekillerinin engebeli, tarım alanları-
nın dar oldu"u yerlerde tarımsal nüfus 
yo"unlukları yüksek çıkar. Harita ince-
lendi"inde Do"u Karadeniz'deki alanlar 
engebeli oldu"u için tarım alanlarının dar 
olmasına ba"lı olarak tarımsal nüfus yo-
"unlukları fazla çıkar.

 Cevap: D

15. Toplam nüfusun toplam yüzölçümüne 
da"ıtılmasıyla aritmetik nüfus yo"unlu"u 
elde edilir. Toplam nüfusun tarım alan-
larına da"ıtılmasıyla ise fizyolojik nüfus 
Yo"unlu"u ortaya çıkar. Türkiyede fizyo-
lojik nüfus yo"unlu"u aritmetik nüfus yo-
"unlu"undan daha fazladır. Bu durumun 
sebebi toplam nüfus miktarı aynı olma-
sına ra"men nüfusun da"ıtıldı"ı tarım 
alanları toplam yüzölçümüne oranla çok 
az olmasıdır. Bu durum yer !ekillerinin 
engebeli olması ile açıklanabilir.

 Cevap: A

16. Güneydo"u Anadolu Bölgesi'nde nüfus 
miktarı çok az olmasına ra"men nüfus 
yo"unlu"u Türkiye ortalamasının üzerin-
de çıkar. Bunun temel sebebi yüzölçümü-
nün çok küçük olmasıdır.

 Cevap: C

17. #klim !artlarının kurak, ya"ı! miktarının 
az, bitki örtüsünün cılız oldu"u özellikle 
#ç Anadolu Bölgesi ve çevresinde kırsal 
kesimde yapılarda kerpiç malzeme kulla-
nılır.

 Cevap: A
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1. $ehirlerdeki i! imkanlarının fazla olması, 
tarım alanlarının erozyon sonucu verim-
sizle!mesi, tarımda makine kullanımı, ta-
rım alanlarının miras yoluyla payla!ılması 
göçlerin temel sebeplerini olu!tururken; 
sanayi kurulu!larının kent içinde kalması 
göçlerin sonuçları arasında yer alır.

 Cevap: D

2. Çukurova'daki nüfuslanma tarımla, gü-
neybatı kıyılarımızdaki nüfuslanma tu-
rizmle, Zonguldak çevresinde Demir - çe-
lik ve madencilikle açıklanırken, Mente!e 
Yöresinde ise nüfuslanmanın azalması 
yer !ekillerinin engebeli olmasına ba"lıdır.

 Cevap: C

3. Karadeniz Bölgesi fazla göç verdi"i için 
kadın nüfus oranı fazla olan bir bölgedir. 
Kentsel nüfus oranının en fazla oldu"u 
bölge Marmara Bölgesi iken kırsal nüfus 
oranının en fazla oldu"u bölge Karadeniz 
Bölgesidir. Marmara Bölgesi do"al nüfus 
artı! hızının en az oldu"u bölgedir.

Cevap: A

4. Türkiye'de kırsal kesimden kentlere yapı-
lan göçlerin sonuçları arasında tarımsal 
üretimin azaldı"ı söylenemez. Çünkü 
kırsal kesimde tarımda makinele!meden 
dolayı ekili dikili alanlarda artı! gözlenir. 
$ehirlerde ise e"itim sa"lık hizmetleri ak-
sar. Çarpık kentle!me ortaya çıkar, i!siz-
lik artı! gösterir.

 Cevap: D

5. Türkiye'de çalı!an nüfusun ya! ortalama-
sının dü!ük olması buna ba"lı olarak de-
mokratik yatırımların artması, çocuk (ba-
"ımlı) nüfusun fazla olması, nüfusun ya! 
ortalamasının dü!ük oldu"unu gösteren 
özelliklerdendir. Ancak kırsal kesimden 
kentlere göçlerin ya!anması nüfusunun 
ya! ortalamasıyla bir ilgisi yoktur.

 Cevap: D

6. Türkiye'de çalı!anların ço"u hizmet sek-
töründe istihdam edilmektedir. Nüfus 
miktarı artmasına ra"men nüfus artı! 
hızında azalmalar görülür. Ancak kadın 
nüfus miktarı erkek nüfus miktarından 
fazla de"ildir.

 Cevap: E

7. Türkiye'de enleme ba"lı olarak güney kı-
yılarında yerle!me sınırları daha yüksek 
olabilir, ancak yükselti ortalamasından 
dolayı Erzurum - Kars Bölümü'nde daha 
yüksek yerlerde yerle!melerin oldu"u 
görülmektedir.

 Cevap: A

8. Türkiyede kırsal kesimlerde yapı malze-
mesi olarak ah!ap, ta! kerpiç ve tüf gibi 
malzemeler kullanılmaktadır. Bu malze-
melerin seçiminde iklim !artları do"al 
çevrede en fazla bulunan malzeme, arazi 
yapısı etkili olmaktadır.

 Cevap: E

9. Türkiye'de tarım alanlarının dar oldu-
"u yerlerde nüfus yo"unlu"unun dü!ük 
oldu"u görülür. Ancak Tuz Gölü çevre-
sinde tarım alanları geni! oldu"u halde 
iklimden dolayı nüfusun seyrek oldu"u 
görülür.

 Cevap: B

10. Toprak özellikleri, bitki örtüsü, yer !ekil-
leri ve iklim özellikleri nüfusun da"ılı!ını 
etkileyen do"al faktörlerken, sanayi, ti-
caret, turizm ve tarım faaliyetleri be!eri 
faaliyetler olarak geçer.

 Cevap: E

11. Yer !ekillerinin sade oldu"u geni! tarım 
alanlarını içinde barındıran sürekli köy 
altı yerle!meleri halindeki yerle!kelere 
çiftlik yerle!meleri denir. Türkiye'de özel-
likle Orta Fırat, Adana ve Orta Karadeniz 
Bölümlerinde çiftlik yerle!melere rast-
lanırken Yukarı Kızılırmak , Hakkari ve 
Do"u Karadeniz bölümlerinde daha az 
rastlanır.

 Cevap: E

12. Nüfus da"ılı!ının tamamen do"al ko-
!ullara ba"lı oldu"u bir yerde ekonomik 
faaliyetler do"al çevrenin ba"ımlılı"ı al-
tındadır. Böyle yerler için geri kalmı! bir 
yer oldu"u söylenebilir.

Cevap: D

13. Türkiye'de köy altı yerle!melerinde temel 
geçim kayna"ı tarım ve hayvancılıktır. 
Konut yapımında do"al yapı malzemesi 
önem kazanır; ancak yerle!meler toplu 
de"il genellikle da"ınık !ekildedir.

 Cevap: A

14. Ankara, #zmir, #stanbul ve Adana gibi 
!ehirlerin geli!mesinde ticaret, sanayi, 
tarım gibi faktörler bir arada etkili olurken 
Karabük'te özellikle Demir - çelik sanayi-
nin etkisi ön plana çıkar.

 Cevap: A

15. Türkiye'de 1927 yılından 2021 yılına ka-
dar nüfus miktarı sürekli artmı!tır. Bu du-
rum aritmetik nüfus yo"unlu"unu sürekli 
artırmı!tır.

 Cevap: A

16. Kadınların i! hayatına girmesi, e"itim 
seviyesinin yükselmesi, sanayi ve kent-
le!menin hızla artmasından dolayı nüfus 
artı! hızında azalmalar görülmektedir; 
ancak do"urganlık oranının fazla olması 
nüfus artı!ını artırmaktadır.

 Cevap: B

17. Batı Karadeniz'de divanlar, köyü olu!tu-
ran her mahalleye verilen isimdir. Genel-
likle kalıcı niteliklere sahiptir.

 Cevap: A

18. Türkiye'de bilimsel ara!tırmalara gere-
ken önemin verilmemesi, üniversiteler-
deki çalı!malarının yetersiz olması, ça-
lı!ma alanlarının sınırlılı"ı, bazı meslek 
dallarındaki ücretlerin az olmasından 
dolayı beyin göçü ya!anmı!tır.Dı! ticaret 
açı"ının olması daha çok ithalatın fazla 
olmasıyla ilgilidir.

 Cevap: E
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1.  Di"er iller tarıma ba"lı geli!me gösterir-

ken Kırıkkale silah sanayisi ve petrol ra%-
nesi kolunda geli!me göstermi!tir.

 Cevap: D  

2.  I. numaralı yer suyun fazla oldu"u ve en-
gebenin fazla oldu"u Do"u Karadeniz Bö-
lümüdür. Burada da"ınık yerle!im görülür.

Cevap: A

3. Güneydo"u Anadolu Bölgesi’nde kuraklık 
!iddetli ya!andı"ından nüfus ve yerle!me 
su kaynakları kenarlarında toplanmı!tır.

 Cevap: A
 

4.  Haberle!me, kuaför, e"itim, sa"lık hizmet 
sektöründe yer alırken, in!aat sanayi 
sektöründe yer alır.

Cevap: B
 

5.  V. numaralı yer Akdeniz’dedir. Orada je-
olojik yapının karstik olması malzemenin 
karstik ta!lardan olmasına neden olmu!tur.

Cevap: E 
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6.  Karaman Yöresi'nde kuraklıktan ve kara-
sallıktan dolayı nüfus azdır.

 Cevap: D 

7. Türkiye’nin nüfus yapısı ile ilgili;   
 –  Kadın nüfusu erkek nüfusundan 

daha azdır.
 –  Kadınlarda ortalama ya!am süresi 

daha uzundur.
 –  Genç nüfus oranı ya!lı nüfus ora-

nından daha fazladır.
 –  Kent nüfus oranı %90’nı a!mı!tır 

bilgileri do"ru iken
 –  birincil faaliyetlerde çalı!anların 

oranı gittikçe azalmaktadır. (Soruda 
artmaktadır denilmi!)

Cevap: B 

8.  Ekonomik faaliyetlerin niteli"ine ba"lı 
olarak geçici bir süre için yapılan göçlere 
mevsimlik göç denir. Giresun tarımsal 
amaçlı (fındık toplama) geçici mevsimlik 
göç almaktadır. 

Cevap: B 

9.  Köy altı yerle!melerinde nüfusun az olma-
sı ekonomik faaliyet kolunun tarım ve hay-
vancılık olması enerji tüketimini arttırmaz. 
Enerji tüketimi sanayile!meye ba"lı artar.

 Cevap: E 

10. Bursa çevresinde betonarme yapı mal-
zemesi görülür. Bursa çevresi – Kerpiç 
seçene"i yanlı!tır.

 Cevap: D

11.  Verilen yerlerde do"urganlık oranının en 
fazla oldu"u yer Güneydo"u Anadolu 
Bölgesidir.  Di"er verilen yerlerde e"itim 
seviyesinin yüksek olması ve sanayinin ge-
li!mi! olmasından do"um oranı dü!üktür.

Cevap: E

12. #hracat gelirlerinin azalması nüfus artı! 
hızının olumlu sonucu de"il olumsuz so-
nucudur.

 Nüfus artı!ının olumlu sonuçları
 – Mal ve hizmetlere talep artar.
 – Üretim artar.
 – Vergi gelirleri artar.
 – Yeni endüstri dalları do"ar.
 – #!çi ücretleri ucuzlar.

Cevap: B

13. #skenderun’da a"ır sanayiden dolayı 
(Demir – çelik) nüfuslanma fazladır.

Cevap: D   

14.  Bursa’da sanayi, yine ovalarında tarım 
ve Uluda" kayak merkezleri ve Bursa’nın 
tarihi yapısından dolayı turizm geli!mi!tir.

Cevap: E   

15. Bir yörenin geli!me düzeyi ile ilgili:
 – Enerji tüketimi 
 – Aktif nüfusun i! kollarına da"ılımı
 – Kâ"ıt tüketimi 
 – Do"urganlık oranı bilgi verir. Ancak 

enerji üretimi kanıt de"ildir.
Cevap: A

16.   Köy altı yerle!meleri geçici ve kalıcı diye iki-
ye ayrılır. Verilen köy altı yerle!melerinden

 –  Ba" evleri
 –  Yayla
 –  Kom
 –  Oba geçici özellik gösterirken Ma-

halle kalıcı özellik ta!ır.
Cevap: B

17. Mu"la (Turizmden dolayı) ve Giresun’da 
(Fındık toplama) yıl içerisinde mevsimlik 
nüfus de"i!imi daha çok görülür.

Cevap: B

18. Türkiye’deki kırsal nüfusu oranı 1970 
yılında %61 iken 2020 yılında %7’ye 
dü!mü!tür. Bu azalma üzerine tarımda su-
lama olanaklarının artması etkili olmamı!-
tır. Çünkü sulama tarımsal geliri artırır bu 
durum kırsal alandan kentlere göçü azaltır.

Cevap: E

19. Ekonomik özellikleri göz önüne alındı"ın-
da Kıyı Ege’de tarım, endüstri ve turizm 
etkinliklerinin yo"un görüldü"ü karma bir 
bölgedir.

Cevap: D
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1. Türkiye'de tarımda verimin en fazla ol-
du"u bölge Marmara, gelirler de ise Ege 
Bölgesi'dir. Kıyılarda tarım alanlarının dar 
olmasından dolayı insanlar farklı ekono-
mik faaliyetlere ilgi duymu!tur. Ancak 
özellikle kıyılarda !eker pancarı tarımı-
nın tercih edilmemesi tarım alanlarının 
dar olmasından dolayı de"il daha kârlı 
ürünleri tercih etmeleridir.

Cevap: D

2. Harita incelendi"inde da"ılı!ı verilen 
tarım ürünü tütündür. Turunçgiller Do"u 
Anadolu Bölgesi'nde, !eker pancarı Gü-
neydo"u Anadolu Bölgesi'nde yeti!tiril-
mez. Pirincin en yo"un yeti!tirildi"i yer 
Ergene Bölümü'dür.

Cevap: C

3. Türkiye'de tarımın problemleri incelendi-
"inde en büyük sorun tarımda sulamadır. 
Makinele!me, destekleme alımları, to-
hum ıslahı, pazarlama sorunları giderek 
azalmakta olup, sulama sorunu oldu"u 
için çözüm faaliyetleri devam etmektedir.

 Cevap: A

4. Sulama problemlerinin azaltılması ürün 
çe!itlili"ini artırmı!, tarımın iklime ba"ım-
lılı"ını azaltmı!tır. Nadas alanlarını azalt-
mı!tır. Ekili - dikili alanları geni!letmi!tir. 
Ancak yılda birden fazla ürün almak ta-
rım alanlarının geni!letilmesi, sulama ya 
da gübreleme ile ilgili de"il yaz süresinin 
uzun olması ile ilgilidir.

 Cevap: E

5. Tarımda makinele!me ürün kayıplarını 
azaltır, ekili dikili alanları artırır. Kırsal ke-
simden !ehirlere göçleri artırır, ancak hasat 
zamanını kısaltmaz. Hasat zamanı (olgun-
la!ma) yani olgunla!ma zamanı iklimle ilgili 
iken makinele!me hasat süresini etkiler. 

Cevap: A

6. Verilen illerde ya"ı! miktarının e!it oldu-
"u dü!ünülürse ortalama sıcaklı"ın fazla 
oldu"u yerde kuraklık daha fazla hissedile-
ce"i için nadasa duyulan ihtiyaç artacaktır. 
Dolayısıyla Aksaray'da sıcaklık, di"erlerine 
göre daha fazla oldu"u için nadasa duyu-
lan ihtiyaç daha fazla olacaktır.

 Cevap: C

7. Tarımda makine kullanımının artması 
kırsal kesimden kentlere olan göçleri 
artırmaktadır. Ancak Do"u Karadeniz, 
Hakkari Bölümü, Mente!e Yöresi gibi 
yerler engebeli oldu"u için zaten makine 
kullanımının az olmasına ba"lı olarak ya-
pılacak olan göçlerin sebepleri tarımda 
makine kullanımı olamaz.

 Cevap: A

8. Türkiye'de yeti!tirilen tarım ürünlerinden 
incir, kayısı, turunçgiller, nohut, fındık ve 
domates gibi ürünler Türkiye'ye fazlasıyla 
yetmektedir. Ancak pirinç, muz, kivi ve tro-
pikal ürünler ço"u zaman dı!ardan alınır.

Cevap: E

9. Türkiye tarımda makinele!menin tam 
olarak gerçekle!memesinde çiftçinin 
alım gücünün dü!ük olması, yer !ekille-
rinin engebeli olması ve ürünlerin özel-
likleri etkilidir. Özellikle zeytin, çay ve 
sebzecilik gibi tarımsal faaliyetlerde ta-
mamen makine kullanmak olanaksızdır.

 Cevap: E

10. Tarımda ilaçlama arıcılı"a, gübreleme 
ise balıkçılı"a büyük zarar vermektedir. 

Cevap: B
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11. Toprak Mahsulleri O%si,  Devlet Su #!le-
ri, Ziraat Odaları, Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperati'eri gibi kurumlar tarıma 
destek veren kurulu!lardan iken Devlet 
Malzeme O%si tarıma do"rudan destek 
veren kurulu!lardan sayılmaz.

 Cevap: B

12. Ha!ha! Afyon, kayısı Malatya, muz 
Alanya – Anamur, zeytin Edremit için 
monokültür iken pirinç daha çok Edir-
ne çevresinde yo"unluk kazanır. Yukarı 
Kızılırmak'ta (Sivasta) ise belirgin bir ta-
rım ürünü a"ırlık göstermez.

 Cevap: C

13. Çiftçinin üretti"i ürünün elinde kalmama-
sı ve ucuza satılmaması için bazı tarım 
ürünlerine devlet tarafından taban %yatı 
uygulanarak destekleme alımı yapılır. 
Bu"day, pamuk, çay ve fındık gibi ürünle-
re destekleme alımı yapılırken, elma, pa-
tates ve so"an gibi ürünlere destekleme 
alımı yapılmaz.

 Cevap: D

14. Haritada ekim alanlarının da"ılı!ını gös-
terilen tarım ürünü pamuktur. $eker pan-
carı Güneydo"u Anadolu Bölgesi'nde 
yeti!tirilmez. Pirinç özellikle Ergene 
Yöresi'nde yeti!ir.

 Cevap: A

15. Türkiye'de birçok tarım ürününün son yıl-
lardaki yeterlilik derecesinin azalmasının 
temel sebebi yanında özellikle tarıma da-
yalı sanayinin geli!mesidir. Tarıma dayalı 
sanayinin geli!mesi ile tarım ürünlerini 
do"rudan satmanın yanında i!leyerek 
satma da ön plana çıkmı!tır.

 Cevap: C

16. Ekim alanı ve üretim miktarı en fazla olan 
tarım ürünü bu"day, so"u"a en dayanıklı 
tahıl çavdar, tahıllar arasındaki ya" bitkisi 
mısır, yemek ve içki sanayinde kullanılan 
ise pirinçtir. Keten ise dokumada kulanılır. 

Cevap: C

17. $eker pancarı, ayçiçe"i ve mısır tarımı-
nın yapıldı"ı alanlarda posa üretiminden 
dolayı özellikle büyükba! hayvancılık ge-
li!me gösterir.

 Cevap: E

18. Türkiyede iklim !artlarına ba"lı olarak 
de"i!en sıcaklık ortalamaları farklı yö-
relerdeki tarım ürünlerinin farklı zaman-
larda hasat edilmesini ortaya çıkarmı!tır. 
Bundan dolayı en geç hasat edilen bölge 
Do"u Anadolu Bölgesi'dir.

 Cevap: C
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1. Türkiye'de ekili dikili alanların bölge yü-

zölçümüne oranının en fazla oldu"u böl-
ge Güneydo"u Anadolu Bölgesi'dir.

 Cevap: B

2. Yaz sıcaklıklarının fazla, buharla!manın 
kuvvetli oldu"u yörelerde tarımda sula-
maya duyulan ihtiyaç daha fazla olur.

 Cevap: D

3. Tarımda sulama sorunlarının oldu"u yer-
lerde tarımsal üretimde yıldan yıla dal-
galanmalar fazla olur. Bu dalgalanmayı 
azaltmak için özellikle sulama olanakla-
rının artırılması gerekir. 

 Cevap: C

4. #ç Bölgelerimizde sulama sorunlarından 
dolayı nadas alanları fazla, tarımsal 
üretimde dalgalanmalar yıldan yıla artı! 
gösterir. Sıcaklı"ın fazla oldu"u alanlar-
da kısmen sebzecilik yapılabilir. Ancak 
kı! sıcaklı"ının yüksek olmamasından 
dolayı seracılık geli!memi!tir.

 Cevap: D

5. Marmara Bölgesi'ndeki iklim çe!itlili"in-
den dolayı farklı tarım ürünleri ve bitki 
örtüleri görülür.

 Cevap: B

6. Pamuk yaz sıcaklı"ı ve kuraklı"ı isteyen 
bir sanayi ürünüdür. Harita incelendi"in-
de Karadeniz Bölgesi'ndeki alanda pa-
muk tarımının yapılması beklenmez.

 Cevap: D

7. Türkiye'de yaz kuraklı"ı ya!andı"ı için yaz 
aylarında akarsuların debileri azalır. Bun-
dan dolayı tarımda sulamada kullanıla-
maz. Bu olumsuzlu"u azaltmak için baraj-
lar yapılır. Böylece akarsuların rejiminden 
kaynaklanan bu sorun çözülmü! olur.

 Cevap: B

8. Türkiye tarımında sulamanın yetersizli"i, 
erozyon, tarım alanlarının miras yoluyla 
parçalanması, çiftçilerin zirai faaliyetleri 
bilinçsiz olarak yürütmesi gibi sorun-
lar vardır. Ancak tarım ürünü çe!itlili"i 
Türkiye'de fazladır.

 Cevap: A

9. Ayçiçe"i, mısır, bu"day, üzüm yedi bölge-
mizde de yeti!tirilebilen tarım ürünleriy-
ken !eker pancarı Güneydo"u Anadolu 
Bölgesi'nde yeti!tirilmez.

 Cevap: A

10. Tütünde kaliteyi korumak, ha!ha! ve 
kenevirde uyu!turucu ve esrar yapımını 
önlemek, pirinçte sıtma hastalı"ından ko-
runmak için devlet tarafından sınırlandırılır. 
Ancak zeytinde böyle bir uygulama yoktur.

 Cevap: D

11. Çiftçi sayısının tarım alanlarına da"ıtıl-
masıyla tarımsal nüfus yo"unlu"u elde 
edilir. Türkiye'de tarımsal nüfus yo"un-
lu"unun en az oldu"u bölge Marmara 
Bölgesidir. Bunun temel sebebi tarım dı!ı 
sektörlerin geli!mi! olmasıdır. Yani çiftçi 
sayısının azlı"ıdır.

 Cevap: B

12. Türkiye'de sulamanın artması tarımsal 
verimlili"i ve ürün çe!itlili"ini artırırken 
nadas alanlarını azaltır.

 Cevap: E

13. Tarımda erken ba!layan don olayları 
tarım ürünlerini olumsuz yönde etki-
ler. Buna göre özellikle Do"u Anadolu 
Bölgesi'nde erken biten yaz yani erken 
ba!layan kı! tarımsal faaliyetler devam 
ederken ürünlere ve çiftçilere büyük za-
rarlar vermektedir. Ancak Akdeniz Ege 
ve Marmara Bölgelerinde don olayları 
çok nadir görüldü"ü için zaten beklenen 
bir durum de"ildir.

 Cevap: E

14. Çukurova'da yılda birden fazla ürün alın-
dı"ı gibi sanayi ürünleri üretimi de fazla-
dır. Yaz ayları kurak geçti"i için tarımda 
sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır.

Cevap: A

15. Türkiye'de ormanların en fazla oldu"u 
yörelerde yani Karadeniz Bölgesi'nde 
fındık, maki alanlarında turunçgil, bozkır 
alanlarında ise bu"day tarımının yapıldı-
"ı söylenebilir.

 Cevap: A

16. Tarımda destekleme alımları çiftçinin 
üretti"i ürünün elinde kalmamasını, fiyat 
dü!ü!lerini engellemek, aynı tarım ürü-
nünün farklı bölgelerde benzer fiyatlara 
alınıp satılmasını sa"lamak için yapılır. 
Ancak asıl amaç bazı tarım ürünlerine 
yönelik de"ildir. Aslında destekleme 
alımı Türkiye'de bütün çiftçileri koruma 
amacını güder.

 Cevap: C
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17. Güneydo"u Anadolu Bölgesi'nin temel 
amaçları arasında verimi artırmak, üre-
tim dalgalanmalarını azaltmak bölgeden 
dı!arıya yapılan göçleri azaltmak gibi 
amaçlar vardır. Ancak bu projenin temel 
amacı bölgenin temel geçim kayna"ını 
tarıma ba"lamak de"ildir. Tarımın yanın-
da hayvancılık, sanayi, ticaret ve turizm 
gibi sektörleri de geli!tirmek vardır.

 Cevap: D

18. Tarımda makinele!me, nüfus artı!ı, mo-
dern tarım yöntemleri ve tarıma dayalı 
sanayinin geli!mesi tarım alanlarını artır-
mı!tır. Ancak tarımsal ürünlerde çe!itlili-
"inin artması daha çok sulama ile ilgilidir.

 Cevap: D
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1. Türkiye'de mera hayvancılı"ının yaygın 

olması Veterinerlik hizmetlerinin geli!-
memesi, süt kuzu dana kesiminin fazla 
olması, yerli ırkların kullanılması hay-
vancılıkta verimin azalmasının sebepleri 
arasındadır. Ancak et ithalatının olması 
bunun sebebi de"il aslında sonucudur.

Cevap: E

2. Hayvancılıktan elde edilen verimi artır-
mak için ırkların ıslah edilmesi, veteriner-
lik faaliyetlerinin geli!tirilmesi, yem tüke-
timinin artırılması ve daha önemlisi besi 
hayvancılı"ının yaygınla!tırılması önem 
kazanır. Meraları geni!letmek, hayvan 
sayısını artırmak ve hayvancılıkla u"ra-
!anların sayısını artırmak hayvancılıkta 
verimi artırmak için alınması gereken 
tedbirlerden sayılmaz.

 Cevap: C

3. Marmara Bölgesi'nde besi ve kümes 
hayvancılı"ının yaygın olarak yapılma-
sının temel sebebi tüketici nüfusun fazla 
olmasından dolayı pazarlama imkanları-
nın geli!mesidir.

 Cevap: C

4. Orman içi yollar yapmak, karma a"açlar 
dikmek, mesire alanlarını sınırlamak, gö-
zetleme kuleleri yapmak ve orman yan-
gınlarını önlemek ormanları korumak için 
alınması gereken tedbirlerdendir. Ancak 
sulama kaynaklarını artırmak ormancılık 
için de"il tarım için yapılan çalı!malar-
dandır.

 Cevap: E

5. Konserve ve tekstil, hayvancılı"ın ham-
madde olu!turdu"u sanayi kollarıdır. An-
cak seramik ta!a ve topra"a dayalı ham 
maddeler arasında yer alır.

 Cevap: B

6. Kümes Hayvancılı"ı ve #pek Böcekçili"i-
nin do"al çevreden daha az etkilendi"i 
söylenebilir; çünkü bunlar genelde kapalı 
ya da yarı kapalı alanlarda faaliyet gösterir.

 Cevap: A

7. Kıl keçisi yeti!tiricili"i arıcılık gibi hayvan-
cılık faaliyetlerinin oldu"u yörelerde yer 
!ekilleri genelde engebelidir.

 Cevap: A

8. Son verilere göre, Türkiye'de #pek Böcek-
çili"i (ya! koza) üretiminde birinci olan il 
Diyarbakır'dır. 

Cevap: A

9. Türkiye kovan sayısında Avrupa ülke-
lerinin üzerinde olup bal ihracatı yapan 
bir ülkedir. Bal üretiminde birinci olan il 
Ordu'dur. Ancak arıcılı"ın genellikle en-
gebeli yerlerde yapılmasının sebebi farklı 
i! kollarının olmaması de"il bitki türlerinin 
çe!itlilik göstermesidir.

Cevap: D

10. Besi ve ahır hayvancılı"ının en fazla 
Marmara Bölgesi'nde yapılmasının asıl 
sebebi meraların daralması de"il, fazla 
göç almasına ba"lı olarak nüfus miktarı-
nın pazarlama imkanlarını geli!tirmesidir.

 Cevap: B

11. Deniz balıkçılı"ın en fazla yapıldı"ı 
yer Karadeniz Bölgesidir. Ancak balık 
çe!itlili"i en fazla olan bölge Akdeniz 
Bölgesi'dir. Türkiye kültür balıkçılı"ında 
ihracat yapan ülkeler arasında yer alır.

 Cevap: E

12. Kültür balıkçılı"ının en fazla Ege Böl-
gesi'nde yapılmasının sebebi kıta sahan-
lı"ının geni! olmasıdır.

 Cevap: E

13. Karadeniz Bölgesi'nde ormanların daha 
fazla olması ve ormanların kendini ye-
nileme süresinin daha kısa olmasının 
sebebi Akdeniz Bölgesi'ne göre ya"ı! 
rejiminin daha düzenli olmasıyla ilgilidir.

Cevap: D

14. Türkiye'de Karasal iklim !artları hüküm 
sürdü"ü için genellikle bitki örtüsü boz-
kırdır. Bu yüzden küçükba! hayvancılık 
daha yaygın olarak yapılır.

 Cevap: D

15. Türkiye'de balıkçılıkta teknolojik dona-
nımların yetersiz olması, so"utma sis-
temlerinin az olması, kıyıların kirlenmesi 
ve daha önemlisi açık deniz balıkçılı"ının 
yapılmamasından dolayı balıkçılık fazla 
geli!memi!tir. Ancak ithalatın fazla olma-
sı balıkçılı"ın geli!memesinin sebeple-
rinden de"il sonuçlarındandır.

 Cevap: A

16. Meraları ıslah etmek yerine, ırkları ge-
li!tirmek, çiftçilere ucuz kredi imka-
nı sa"lamak, veterinerlik hizmetlerini 
yaygınla!tırmak hayvancılı"ı geli!tiren 
faktörlerdendir; ancak hayvancılıkla u"-
ra!anların sayısını artırmak tek ba!ına 
hayvancılı"ı geli!tiren faaliyetlerden sa-
yılmaz.

 Cevap: C

17. Arıcılıkta kovan sayısını artırmak tek ba-
!ına verimi artırmaz; ancak bal ihracatını 
artırarak arıcılıkla u"ra!anları güçlü hale 
getirmek yeni sezonlarda daha modern 
arıcılık faaliyetlerini yapmaları için zemin 
hazırlar.

 Cevap: A

18. Bir yörede ormanların yeti!ebilmesi için 
ya"ı! rejiminin düzenli olması !arttır; 
çünkü her mevsim ya"ı!lı olması bitki 
örtüsünü, orman olmasını sa"lar. Kara-
deniz Bölgesi her mevsim ya"ı!lı oldu"u 
için ormanlar deniz seviyesinde ba!lar, 
ancak Akdeniz'de yaz kuraklı"ı ormanla-
rın 700–800 metrelerde ba!lamasına se-
bep olur. Bu durum ya"ı! rejimi ile ilgilidir.

Cevap: B
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1. Türkiye’de madencilik ihracatın % 3’ünü 

olu!turur. Dolayısıyla ihracatta madenle-
rin payı dü!üktür.

Cevap: E

2.  Volfram ve Asbest ısıya dayanıklı yüksek 
stratejik maden özelli"i gösterir.  Volfram 
ampül telinde, Asbest itfaiye ve astronot 
elbisesinde kullanılır. Her ikisinin de ısıya 
dayanıklılı"ı fazladır.

 Cevap: A

3. Verilen madenler ve bu madenlerin çıkar-
tıldı"ı yerlerle e!le!tirmede Krom – Sey-
di!ehir seçene"i yanlı!tır. Seydi!ehir’de 
Boksit çıkarılır.

Cevap: D
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4. Özellikleri verilen maden (Paslanmaz çe-
lik üretiminde kullanılır. Dünya rezervleri-
nin önemli bir kısmı Türkiye’de bulunur. 
Fethiye, Köyce"iz ve Guleman en önemli 
çıkarım alanıdır. Antalya ve Elazı"’da i!-
letilir.) kromdur. 

 Cevap: C

5.   Maden ile çıkarıldı"ı yöre e!le!tirmele-
rinden Fosfat –  Hekimhan ibaresi yanlı!-
tır. Fosfat – Mazıda"ı’nda çıkarılır, Demir 
ise Hekimhan’da çıkarılır.

Cevap: E 

6.   Altın çıkarımında kullanılan kimyasallar 
(siyanür) do"al çevreyi ve canlılara verdi-
"i zarardan dolayı sürekli kontrol altında 
tutulmaktadır. 

 Cevap: B
 

7. Türkiye’de bulunan maden türü fazla 
iken maden i!leten tesis sayısının az 
olması öncelikle madenlerin rezerv ve 
tenör oranlarının dü!ük olmasıyla ilgilidir.

 Cevap: C 

8. • Elektrikte ve ilaçta kullanılır 
 • Tek sıvı haldeki madendir 
 özellikleri verilen maden civa olup #zmir – 

Ödemi! ve Konya - Sarayönü’nde önemli 
yatakları bulunur. 

Cevap: A

9. – Oymapınar Barajı bu madenin i!le-
tilmesi amacıyla kurulmu!tur.

 –  Ha%f bir maden oldu"undan dolayı 
kullanım alanı geni!tir.

 – Otomotiv, uçak ve çe!itli ev e!yası 
yapımında kullanılır.

 – Akseki ve Seydi!ehir en önemli çı-
karım alanlarıdır.

 özellikleri verilen yeraltı kayna"ı Boksit'tir. 
 Cevap: C
 
10. Karadeniz Bölgesi’nin en önemli made-

ni verilenler arasında Bakır madenidir. 
Küre, Murgul ve Çayeli'de önemli yatak-
ları bulunur. 

Cevap: A

11. Nükleer Enerji; uranyum ve toryum gibi 
radyoaktif madenlerin atomlarının parça-
lanmasıyla elde edilmektedir. Türkiye’de 
yapılması planlanan Nükleer santral-
lerden biri Sinop di"eri ise Mersin–
Akkuyu’dur.

 Cevap: C

12. Demir Türkiye'nin ithal etti"i madenler-
den biridir. 

 Ancak Demir - çelik ihracatı devam et-
mektedir.

 Cevap: C  

13. Türkiye'de maden çe!itlili"inin sebebi 
genç arazi üzerinde olması de"il, farklı 
jeolojik zamanlarda olu!masıdır.

Cevap: A

14.   Volfram ihraç etti"imiz yeraltı kaynakla-
rından biri de"ildir. Çıkarımı durmu!tur. 
Bu yüzden ithal edilmektedir.

 Cevap: D

15.  Susurluk, Seyitgazi ve Emet’te çıkarılan 
maden Bor mineralleridir. #hraç edilir. 
Çünkü kullanım alanı geni! alan bir ma-
dendir.

Cevap: D
 
16.  Türkiye’de toryum ve uranyum kullanım 

alanı (nükleer enerji santrallerinde kulla-
nılır) henüz yoktur. 

Cevap: B
 
17. #skenderun – Demir - çelik ve Karabük – 

Demir - çelik sanayi tesislerinin kurulma-
sında hammaddeye yakınlık yoktur. 

 Karabükte enerji, #skenderun'da ula!ım 
etkili olmu!tur.

 Cevap: A
 
18. • Elazı" (Maden) 

 • Artvin (Murgul)

 • Kastamonu’da (Küre) çıkarılan yer 
altı kayna"ı Bakırdır. 

Cevap: A
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1.   Türkiye’de üretilen enerjinin ço"u yenile-

nemez (Do"algaz, linyit) enerji kaynakla-
rından elde edilmektedir. 

 Cevap: E

2. Hidroelektrik ve jeotermal  enerji çevre 
kirlili"ine sebep olmaz, ancak fosil kö-
kenli ta! kömürü ve petrol çevreyi kirletir. 

Cevap: C

3. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ola-
rak bu kaynakların ekonomik olmaları ve 
temiz olmalarından dolayı son yıllarda 
önemi artmı!tır. 

Cevap: E

4. Türkiye haritasında üç farklı yeraltı kay-
na"ının Türkiye’deki da"ılı!ı !öyledir:

 I.  Do"al gaz
 II.   Ta! kömürü      
 III.  Linyit yer alır. 

Cevap: E

5. Aydın – Germencik jeotermal kaynakla 
çalı!ır, di"erleri linyitle çalı!ır.

 Cevap: D

6. Nükleer enerji; uranyum ve toryum gibi 
radyoaktif madenlerin atomlarının parça-
lanmasıyla elde edilmektedir.    

 Türkiye’de yapılması planlanan nükleer 
santraller Mersin - Sinop illerinde yer alır. 

 Cevap: C

7. Denizli - Sarayköy jeotermal enerjiden 
elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır.

 • Zonguldak – Çatala"zı = Ta!kömürü
 • Çanakkale – Bozcaada = Rüzgar
 • Kırklareli  – Hamitabat = Do"algaz
 • #zmir – Alaçatı = Rüzgar santralleri 

bulunur. 
Cevap: D

8. I.  Rüzgar (Alaçatı)        
 II.  Ta!kömürü (Çatala"zı)        
 III.  Jeotermal (Sarayköy) enerji kay-

nakları kullanılır.
Cevap: D

9. Kurulması planlanan enerji santralleri-
nin enerji kaynaklarına yakınlık derece-
si maliyet oranı üzerinde önemli etkiye 
sahiptir. Buna göre Yukarı Fırat Bölümü 
petrol  enerji santrali açmak maliyet ora-
nını daha fazla yükseltir. Çünkü petrol 
çıkarımı yada rezervi yoktur.

 Cevap: C

10.  Türkiye  haritasında çıkarılma yeri verilen 
yer altı kaynakları;  

 I. ta! kömürü (Zonguldak çevresi)   
 II. fosfat  (Mardin – Mazıda"ı) do"ru veril-

mi!tir. 
 Cevap: E 

11. Türkiye'de petrol çıkarımıyla ilgili olarak 
‘’Elektrik üretiminin büyük bir kısmı pet-
rolden elde edilir’’ ifadesi yanlı!tır. Çünkü 
petrol daha çok motorlu araçlarda kulla-
nılır. Elektrik daha çok kömür ve hidroe-
lektrikten elde edilir.

 Cevap: E

12. Türkiye’nin yer !ekilleri, akarsuların üze-
rinde baraj kurmaya elveri!lidir. Yer !ekil-
lerini dü!ündü"ümüzde Dicle Nehri baraj 
kurmaya daha elveri!lidir. Bunun sebebi 
yer!ekillerinin daha uygun olmasıdır. 

 Cevap: D

13. Petrol ra%nerilerinin ham maddeye uzaklı-
"ı maliyet oranını artırmaktadır. Batman’da  
verilen ra%nerilerinde böyle bir durumdan 
söz edilemez. Çünkü ham maddeye yakın-
lık vardır.

 Cevap: B



&2ø5$)<$�dg=h0/(5

14. Yeraltı kaynakları ülkelerin kalkınmasın-
da önemli rol oynar. Yeraltı kaynaklardan 
olan madenler de gerek hammadde ge-
rekse enerji kayna"ı olarak kullanılarak 
ekonomiye önemli katkı sa"lar. Bor farklı 
alanlarda kullanılırken di"erleri enerji 
kayna"ı olarak kullanılır. 

 Cevap: C

15. Türkiye verilen enerji kaynaklarından 
linyit santrallerin açılmasına a"ırlık verir-
se dı!a ba"ımlılı"ı daha az olur. Çünkü 
rezervleri daha fazladır. Di"erleri ancak 
ithalat yoluyla kar!ılanır.  

 Cevap: C

16.  #zmir, #zmit, Mersin'e ham petrol deniz 
yoluyla ta!ınırken, Kırıkkkale'ye boru 
hattıyla ta!ınır. (Ceyhan – Kırıkkale Boru 
Hattı)

 Cevap: D

17. Jeotermal ve nükleer enerji santralleri ik-
limden etkilenemez. 

 Cevap: C

18. • Adana - Sugözü
 • Zonguldak - Çatala"zı
 Elektrik santrallerinde ta! kömürü enerji 

kayna"ı olarak kullanılır. 
 Cevap: B
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1. Türkiye'de sanayile!me sürecinin ta-
mamlanabilmesi için en fazla ihtiyaç ser-
mayedir. #! gücü, ham madde, ula!ım ve 
pazar Türkiye'de potansiyeli olan güçlerdir.

 Cevap: A

2. Haritada verilen yerlerde geli!en sanayi 
kolu ka"ıttır. Ka"ıt fabrikaları genelde 
hammaddeden dolayı kıyılarda yer alır.

 Cevap: B

3. Ham maddenin sanayile!meyi artırması 
beklendi"inde Türkiye'de yer altı kaynak-
ları bakımından en zengin bölümü olan 
Yukarı Fırat Bölümü sanayile!menin en 
fazla geli!mesi beklenen yerdir.

Cevap: B

4. Türkiye'de sanayile!menin geli!mesi için 
hammadde ve su kaynakları en önemli 
avantajlardan birisidir, ancak sermaye ve 
teknoloji eksikliklerimiz arasındadır.

 Cevap: C

5. Türkiye'de sanayi kurulu!larının da"ılı-
!ında en önemli etken ula!ımdır örne"in 
Marmara Bölgesi'nde sanayinin geli!me-
sinin temel sebebi ula!ım faaliyetlerinin 
geli!mi! olmasıdır.

 Cevap: C

6. Türkiye'de sanayile!me hızı Avrupa ülke-
lerinden fazladır. Ancak bölgesel kalkınma 
projeleri sanayile!meyi artırdı"ı için de"il 
bölgeler arası düzey farkını azaltmaktır.

 Cevap: D

7. Marmara Bölgesi'nin sanayile!mede bi-
rinci sırada olmasındaki temel sebep ula-
!ım imkanlarının geli!mi! olmasıdır.

 Cevap: D

8. Ham maddesi bozulan olan sanayi kolları 
sanayi merkezlerinin yakınlarında olma-
lıdır. Bu yüzden !eker ve çay fabrikaları 
genellikle ham madde kayna"ına yakın 
kurulur. Ancak bakır ve çimento sanayile-
rinde böyle bir durum söz konusu de"ildir.

 Cevap: C

9. Türkiye'deki demir - çelik fabrikaları arasın-
da #zmir Demir - çelik fabrikası hammadde-
ye yakın kurulmu!tur. Kırıkkale, Karabük, 
Ere"li ve #skenderun'da demir çıkarılmadı-
"ı halde fabrikalar kurulmu!tur. Karabük ve 
Ere"li'de enerji kayna"ına yakınlık, Kırık-
kale silah fabrikası #skenderun'da ise ula-
!ım faaliyetlerinin geli!mi! olmasına ba"lı 
olarak Demir - çelik fabrikaları kurulmu!tur.

 Cevap: D

10. Bakır i!letmelerinden Elazı" ve Artvin 
hammadde kayna"ına yakın kurulmu!-
ken, Samsun bakır i!letmesi Kastamonu 
Küre'den getirilen bakır Samsun'da i!letilir.

Cevap: C

11. Petrol ra%nerilerinin #zmir ve #zmit'te ba-
kır tesislerinin ise Samsun'da kurulma-
sındaki temel sebep ula!ım faaliyetleri-
nin geli!mi! olmasıdır.

 Cevap: E

12. Cam, ka"ıt, zeytinya"ı sanayisi genellikle 
kıyılarda olmasının sebebi hammaddeye 
yakın olmasıdır. Ancak unlu mamüller 
genellikle iç bölgelerde yer alır. 

Cevap: E

13. Türkiye'de en fazla geli!en sanayi kolu 
tekstildir. En yaygın sanayi kolu ise gıda 
sanayidir. 

 Cevap: B

14. Karabük ve Ere"li Demir - çelik fabrikala-
rının yerinin belirlenmesinde hammadde 
de"il ta! kömürü yakınlı"ı esas alınmı!tır.

 Cevap: B

15. Türkiye'de temel ihtiyaçlardan dolayı en 
yaygın sanayi kolu gıda, besin sanayidir.

Cevap: C

16. Alüminyumun ham maddesi boksittir. Çı-
karım yerleri Antalya – Akseki ve Konya 
Seydi!ehirdir.

 Cevap: A

17. Kırıkkale, #skenderun ve Karabük Ere"li 
demir çelik fabrikaları Seydi!ehir alümin-
yum tesisleridir. Ancak Edremit'te her-
hangi bir metalurji tesisi yoktur.

 Cevap: C

18. Et ve süt sanayisi ham maddeden dolayı 
Kars, unlu mamüller Konya, konserve-
cilik Antalya, Çanakkale tütün i!leme 
#zmir'de bulunur. Ancak Karadeniz Böl-
gesinde pamuk tarımı yapılmadı"ı için 
pamuklu dokumaya Ordu'da rastlanmaz.

 Cevap: E
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1. Türkiye'de bölgeler arasındaki tarım sa-

nayi madencilik ve hayvancılık gibi fark-
lılıklar bölgeler arasındaki arz talep den-
gesini bozaca"ı için bölgeler arasındaki 
ticareti artırır.

 Cevap: E

2. Eski!ehir, Erzurum, Gaziantep ve Kayse-
ri gibi illerde ticaretin geli!mesinin temel 
sebebi ana yollar üzerinde olmaları iken 
Antalya'daki ticaretin geli!mesinde temel 
sebep turizm olarak gösterilebilir.

 Cevap: D

3. Efes'teki Meryem Ana, Trabzon'da Sü-
mela Manastırı #slamiyetin dı!ındaki dini 
turizme Nev!ehir ve Mersin'deki yerler 
#slamiyet ve di"er dini turizme örnek 
gösterilen yerler arasındadır. Ancak Bat-
man'daki Hasankeyf tarihi turizm özelli-
"indedir.

Cevap: A

4. Türkiye'de co"ra% bölgelerin tamamında 
demiryolu a"ı vardır. Ancak bölgeler ara-
sındaki her yörede ve merkezde özellikle 
yer !ekillerine ba"lı olarak bulundu"u 
söylenemez. Yer !ekillerinden dolayı de-
miryolları genel olarak do"u batı yönün-
de geli!mi!tir.

 Cevap: D
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5. Ege Bölgesi'nde kaplıca turizminin ge-
li!mesinin temel sebebi arazi yapısının 
kırıklı olmasıdır.

Cevap: E

6. Türkiye'de kıyı bölgelerin tamamında kı! 
turizm tesislerine rastlanır. Yayla turizmi-
nin özellikle Karadeniz ve Akdeniz böl-
gelerinde oldu"u, kaplıca ve kültür turiz-
minin yıl boyu yapılan turizm faaliyetleri 
arasında oldu"u söylenebilir.

 Cevap: E

7. Yer !ekillerinin engebeli ve yüksek olma-
sına ba"lı olarak yol yapım maliyetleri 
artar. Seçenekler incelendi"inde Kasta-
monu –  Ankara arasında engebeden do-
layı yol yapım maliyetlerinin daha yüksek 
olaca"ı söylenebilir. Erzurum ve Ardahan 
arası ise yüksek olup ancak plato özelli-
"inden dolayı genellikle düzlük olmasın-
dan ötürü yol yapım maliyetlerinin çok 
yüksek oldu"u söylenemez.

 Cevap: A

8. Türkiye'de dı! ticaret hacmi son yıllarda 
artarken cari açık giderek artmaktadır. 
Yine en fazla ihracat yaptı"ı ülke Alman-
ya, ithalat yaptı"ı ülke Rusya'dır. #thalat 
giderleri arasındaki en büyük pay ise 
petrol ve do"algaza aittir. #hracatta ve 
ithalatta #stanbul önemlidir.

Cevap: E

9. Dünya'nın ilk tapına"ı sayılan ve arkeolo-
jik çalı!malarda bir site üzerine in!a edil-
mi! insanlık tarihi ile ilgili en eski bilgileri 
veren Göbeklitepe $anlıurfa'da yer alır.

 Cevap: A

10.  Bir limanın geli!mesinde hinterland çev-
resindeki sanayi ve ticari merkezler etki-
lidir. Ancak do"al ya da yapay olu!umlu 
olmasını, çok fazla önemi yoktur. Sinop 
Limanı do"al liman oldu"u halde hinter-
landı dar oldu"u için fazla geli!memi!tir.

 Cevap: D

11. Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran 
faktörler arasında önemli ticaret yolları-
na sahip olması, enerji nakil hatlarının 
ülkemizden geçmesi, kıtaları birbirine 
ba"layan önemli bo"azlara sahip olması 
ve ürün çe!itlili"i büyük öneme sahiptir. 
Ancak arazi yapısının faylı yada karstik 
özelliklere sahip olması do"rudan jeopo-
liti"i etkilemez.

 Cevap: D

12. Bölgeler arasındaki nüfus da"ılımının 
tarım ürünlerinin, ula!ım imkanlarının ve 
sanayinin farklılık göstermesi iç ticareti 
artıran faktörler arasında yer alır. #l ve ilçe 
sayıları bu durum üzerinde etkili de"ildir.

 Cevap: C

13. Samsun'daki bakır i!letmelerinin, #zmit 
ve Mersin'deki petrol ra%nerilerinin ku-
rulmasındaki sebep ula!ım merkezlerine 
yakın olmasıdır.

 Cevap: E

14. Türkiye'de turizmin geli!tirilmesi reklam 
ve tanıtıma a"ırlık verilmesi, imar plan-
larının düzgün hale getirilmesi, ula!ım 
ve haberle!menin geli!tirilmesi önemli 
bir paya sahipken turizm bölgelerindeki 
imalat ve endüstrinin sınırlandırılması bu 
amaca hizmet etmez.

 Cevap: D

15. Türkiye'de ihracat gelirlerinde ön sırada 
olan otomotivdir. (Motorlu araçlar)

 Cevap: B

16. Türkiye fındık, antep fıstı"ı ve kayısıyı 
kendi topraklarında üretip ihraç ederken, 
kahveyi ithal edip i!lemden geçirdikten 
sonra ihraç eder. Ancak pirinç Türkiye ihti-
yacını kar!ılamadı"ı için dı!arıdan alınır.

 Cevap: C

17. Türkiye'de demir yollarına yapılacak olan 
yatırım karayollarına olan talebi azalta-
ca"ı için dı!a olan ba"ımlılı"ımızı önemli 
ölçüde azaltacaktır.

 Cevap: C
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1. Türkiye Avrupa ülkelerinden ilaç, tıbbi alet 
optik cihazlar ve makine alırken petrolü en 
çok Ortado"u'dan ve Rusya'dan alır.

 Cevap: D

2. Zeugma – Gaziantep
 Hasankeyf – Batman
 Nemrut Harabeleri – Adıyaman
 Malabadi Köprüsü – Diyarbakır'da yer 

alır.
 Ancak, Ani Harabeleri Kars'tadır.
 Cevap: E#

3. Zeugma –  Gaziantep
 Hasankeyf – Batman
 Nemrut Harabeleri Adıyaman'da yer alır. 

Halil'ul Rahman Gölü (Balıklı Göl) ise 
$anlıurfa'dadır.

 Cevap: E

4. Türkiye'de Hazar, E"irdir Kovada Tortum 
ve Çıldır göllerinde elektrik üretimi yapılır.

 Cevap: E

5. Turizmin geli!ti"i bir yerde ticari faaliyet-
ler, i! imkanları ula!ım, bankacılık geli!ir. 
Ancak çevre kirlili"inin artması daha çok 
sanayi alanlarında olur.

 Cevap: C

6. #zmir, Bandırma, Zonguldak ve #skende-
run Limanına demir yoluyla ula!ılabilir-
ken, Antalya Limanında demir yolu yoktur.

 Cevap: A

7. Yer !ekillerinin engebeli oldu"u yerlerde 
yol yapım maliyeti fazla olur. Seçenekler 
incelendi"inde Mardin, Amasya, Gazian-
tep ve Tekirda" genellikle düzlük alanlar-
ken Mu"la engebeli alandadır.

 Cevap: D

8. Türkiye'de iç ticarette kara yolu, dı! tica-
rette deniz yolu en fazla kullanılır.

 Cevap: D

9. Güneydo"u Anadolu özellikle geçmi! 
tarihi ve kültürel özelliklerine turistler ta-
rafından daha fazla ilgi çekilecek alanları 
barındırır.

 Cevap: B

10. Kahve, altın, tekstil, beyaz, e!ya ve oto-
motiv hem ithalatta hem de ihracatta yer 
almaktadır.&

 Cevap: C

11. Kapıkule, Uzunköprü, Kapıköy ve 
Nusaybin'de demir yolu ula!ımı varken 
Esendere'de demir yolu ula!ımı bulun-
maz.

 Cevap: E

12. #shakpa!a Sarayı – A"rı&
 Akdamar Kilisesi  – Van&
 Belkıs Harabeleri – Gaziantep&
 Hasankeyf Batman'da yer alırken Perge 

Antalya'da yer almaktadır.
 Cevap: E

13. Kalkanlı (Zigana) Geçidi Do"u  Karade-
niz' de, Ecevit geçidi ise Batı Karadeniz' 
de yer alır. 

Cevap: C

14. Konya, Gaziantep, Afyon ve Kayseri'nin 
geli!iminde ana yollara yakınlık etkiliy-
ken, Kırklareli, anayollara sapa kalmı! 
bir noktadadır.

 Cevap: A

15. Türkiye krom, mobilya, seramik, otomo-
tiv, tekstil ve altın ihraç ederken ilaç gibi 
tıbbi alet ve optik malzemeleri ithal eder.

 Cevap: D
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16. Türkiye'de karayolları yolcu ta!ımacılı-
"ında birinci sıradadır. Ancak en riskli 
ula!ım sistemleri arasındadır.

 Sebze ve meyve ta!ımacılı"ında demir-
yolu de"il karayolları ön sıradadır.

 Cevap: B

17. Verilen sanayi kolları arasında iklimden 
en fazla etkilenen konserve sanayidir.

 Cevap: E

18.  Türkiye'de #stanbul'da tüketici nüfusun 
fazla olması yani pazar ko!ullarından do-
layı hazır giyim geli!mi!tir.

 Cevap: A
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1.  Do"u Karadeniz’de heyelan olayları-
nın fazla olmasına sebep olan faktörler 
kar erimeleri, tabakaların e"ime paralel 
uzanması,   yamaçlardaki bitki örtüsünün 
cılız olması, fazla ya"ı!lar ve killi toprak-
lardır. Bitki örtüsü bu alanlarda gürdür. 

 Cevap: C

2. Sanayile!me büyük çevresel sorunlara 
yol açmaktadır. Kırıkkale’de sanayile!me 
ile ortaya çıkan sorunlar di"erlerine göre 
daha fazladır. Petro - kimya, Demir - çelik 
ve silah sanayisi geli!mi!tir. 

 Cevap: D
 

 3. Türkiye'de kıyı bölgelerin bazı yerlerinde 
delta ovalarına rastlanması, akarsuların 
ta!ıma gücünün fazla olmasına (Alüvyal 
ta!ıdı"ı) ve erozyonun !iddetli olmasına 
kanıt gösterilmektedir. 

 Cevap: D

4. Türkiye'de tarımda uygulanan yöntemler 
ve uygulamalar dü!ünüldü"ünde nöbet-
le!e ekim (her yıl farklı bir ürünün tercih 
edilmesi) toprak erozyonunu artıran se-
beplerden sayılamaz, tam tersi erozyona 
kar!ı önlemdir. 

 Cevap: E 

5. Türkiye arazisinin büyük bir kısmı ya-
kın jeolojik dönemlerde olu!tu"u için 
Türkiye’de deprem alanları yaygındır. 

 A"rı çevresi fay hatları üzerinde yer aldı-
"ı için deprem riski fazladır. 

 Cevap: A

 6.  Ye!ilırmak Havzası Projesi Türkiye’de 
etkili olan sel ve ta!kınları önlemek ama-
cıyla ortaya çıkan projedir. Amaç havzayı 
ye!illendirmek yani a"açlandırarak do"al 
dengeyi korumaktır. Bunun beraberinde 
Trakya Kalkınma Ajansı'da ta!kınları ön-
leme amacıyla kurulmu!tur.

Cevap: E

7. Yüksek ve kayalık alanlar deprem açı-
sından daha güvenilir alanlar olu!turur.  
Delta alanları, birikinti konileri ve vadi 
kenarları riskli yerlerdir. 

 Cevap: A

8. Türkiye; co"rafi konumu, jeolojik ve to-
po"rafik yapısı, sahip oldu"u iklim özel-
likleriyle büyük can ve mal kaybına yol 
açan do"al afetlerle kar!ı kar!ıya kal-
maktadır. Buna göre, III nolu yerde dep-
rem bölge e!le!tirmesi yanlı! verilmi!tir. 

 III nolu yerde heyelan fazla deprem riski 
azdır. 

 Cevap: C

9.  Çayır alanların artması erozyona sebep 
olan faktörlerden de"ildir. 

 Cevap: E

10.  Damla sulamanın yaygınla!tırılması, 
dikili tarım alanlarının geni!letilmesi ve 
tarım alanlarının e"ime dik sürülmesi 
erozyonu azaltmak için tarımda uygula-
nan yöntemlerdendir. 

 Cevap: E 

11.  Jeotermal enerjisinin evlerde kullanıl-
ması atmosferdeki karbon döngüsüne 
insan müdahalesine örnek oldu"u söy-
lenemez. Jeotermal yenilenebilir enerji 
kaynaklarıdır ve temizdir. 

 Cevap: E

12.  Erozyonu artıran sebepler do"al ve be-
!eri olmak üzere ikiye ayrılır. Kar erimele-
ri do"al iken di"erleri be!eri etmenlerdir.

  Cevap: D

13.  Çı": çok büyük kar kütlesinin yer çeki-
minin de etkisiyle yerlerinden ayrılarak 
yamaç boyunca a!a"ıya do"ru yer de-
"i!tirmesi olayıdır. Türkiye'de çı" olayla-
rının en çok Hakkâri çevresinde görül-
mesinde; E"imin fazla olması ve Ya"ı! 
cinsi(kar) gibi faktörler etkili olmu!tur. 

 Cevap: E

14. Sanayinin geli!ti"i bölgelerde endüst-
riyel atıklara ba"lı çevre kirlili"i fazladır. 
Susurluk Nehri Marmara Bölgesi’nde yer 
aldı"ı için kirlilik oranının daha çok oldu-
"u söylenebilir. 

 Cevap: B

15.  Türkiye’de en çok etkili olan iki do"al afet 
depremler ve orman yangınlarıdır. 

 Cevap: E

16. E"im arttıkça heyelen riski artar. En 
e"imli yer % 42 ile III. nolu yerdir.

 Cevap: C
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1. Rize ilinde Karadeniz iklimi görülür, ba-
"ıl nem yüksek, kı!lar ılık, kurak dönemi 
yoktur ve yıllık ya"ı! miktarı ise 2200 
milimetre civarıdır. Ancak yıllık ve günlük 
sıcaklık farkı azdır.

 Cevap: D

2. Elektrik tüketimi ile sanayile!me ara-
sında sıkı bir ba"lantı bulunmaktadır. 
Elektrik tüketiminin en fazla oldu"u bölge 
Marmara iken en az oldu"u bölge Do"u 
Anadolu Bölgesi'dir. 

 Cevap: C

3. Rize ile Erzurum arasındaki tünel Ovit 
tünelidir. Türkiye’nin uzun tünellleri ara-
sındadır. 

 Cevap: E

4. Yukarı Kızılırmak Bölümü Sivas ve çev-
resini olu!turuyor. Yıldız Da"ları Bölümü 
ise Kırklareli ve çevresini olu!turur.  Bu iki 
bölümde de nüfus oldukça seyrektir.

 Cevap: D 

5. Akdeniz Bölgesi'nin arazisi kalkerli bir ya-
pıya sahip oldu"u için ma"ara sayısı ol-
dukça fazladır yani litolojik yapının uygun 
olması ma"ara olu!umunu artırmı!tır.

 Cevap: C

6. Atatürk barajı, Keban, Karakaya ve  Hir-
fanlı enerji üretiminin en fazla oldu"u 
barajlardır. Ancak Gediz Barajı dü!ük bir 
kapasiteye sahiptir.  

 Cevap: E

7. Türkiye'de erozyon kara ula!ımını etkile-
memektedir.

 Cevap: E  

8.  Mersin’de petro - kimya, cam ve ka"ıt te-
sisleri bulunmaktadır. 

 Cevap: A
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9.  Kıyı Ege’de verimli tarım alanları bulun-
maktadır. Tarıma ba"lı sanayi tesisleri 
vardır. Buna ba"lı nüfuslanma fazladır. 

 Cevap: E

10. Sanayi sektöründe çalı!anların yüksek 
oldu"u il Kocaeli’dir. 

 Cevap: C
 
11. Topra"ı i!lemeye ve ekime elveri!li süre 

uzundur = Adana
 Aynı yıl içinde iki kez ürün alma olana"ı 

dü!üktür = Erzurum - Kars
 Volkanik arazi yaygındır = Orta Kızılır-

mak
 Demir - çelik sanayisi geli!mi!tir = Batı 

Karadeniz'dir. 
 Cevap: C

12.  Güney Marmara Bölümü’nde Uluda"’da 
kı! turizmi, Bursa’da otomotiv, bitkisel 
ya" ve yine  Bursa’da dokuma sanayisi 
geli!mi!tir. Ancak krom tesisleri yoktur. 
Ferro - krom tesisleri Antalya ve Elâzı" 
da bulunmaktadır. 

 Cevap: B

13. Türkiye’de uygulanan bölgesel kalkınma 
projelerinden YHGP Samsun, Tokat, Ço-
rum ve Amasya illerini kapsar. 

 Cevap: E

14. Haritada verilen yerler arasında en sade 
yani yol yapım maliyetinin dü!ük oldu"u 
yer Orta Karadeniz’dir. 

 Cevap: C

15.  Etezyen sıcak mevsimlerde Ege De-
niz'inde esen serin bir rüzgârdır. 

 Cevap: D
  
16.  Göbeklitepe'nin Do"u Anadolu Bölge-

si'nde yer aldı"ı söylenemez. $anlıurfa 
yani Güneydo"u Anadolu Bölgesi'nde yer 
alır. 

 Cevap: D
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1. Fiziki haritalarda yükseltinin 0 ile 500 

metre arasında kalan yerlerde ye!il renk 
kullanılır.

 Buna göre fiziki haritasında ye!il ren-
ge rastlanılan bir yöreye #ç Anadolu 
Bölgesi'nde rastlanma olasılı"ı yoktur. 
Burası daha çok sarı ve kahverengi a"ır-
lıktadır.  Ye!il renk kıyı bölgeler ve Gü-
neydo"u Anadolu'da kullanılır.

 Cevap: C

2.  Do"u Anadolu Bölgesi’nde sanayinin az 
geli!mesinin sebebi yer !ekillerine ba"lı 
ula!ımın geli!ememesidir.

 Cevap: A

3.  Güne!, akarsu, jeotermal ve rüzgâr gibi 
kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına 
temiz enerji kaynakları denir.

 Ege Bölgesi’nde verilen enerji kaynakla-
rının tamamından enerji üretildi"i söyle-
nebilir. 

 Cevap: C

4.  Akdeniz Bölgesi’nde Mersin, Marmara’da 
#zmit ve #ç Anadolu’da Kırıkkale’de Petrol 
rafinerisi bulunur. 

 Cevap: A
 
5.  Marmara Bölgesi'nde Biga ve Gelibolu 

yarımadaları seyrek nüfuslu oldu"u söy-
lenebilir. 

 Cevap: C

6.  Karadeniz ve Ege Bölgesi kar!ıla!tırıldı-
"ında bölgelerin ortak özellikleri arasın-
da denizel iklimin etkili olması,  sıcaklık 
farklarının az olması ve da"ların uzanı! 
yönünün aynı olması gibi özellikler yer 
alır. 

 Cevap: E

7. Asıl Ege Bölümü ile #ç Batı Anadolu 
Bölümleri'nin  çıkarılan madenler bakı-
mından daha fazla  benzerlik gösterdi"i 
söylenebilir. 

 Cevap: A 

8.  Türkiye’de kurulması planlanan nükleer 
tesisler Sinop ve Mersin’de yer alır. 

 Cevap: E

9. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri 
de ta!kın, erozyon ve sel olaylarıdır.

 YHGP (Samsun – Tokat – Çorum – Amas-
ya) ve Trakya Kalkınma Ajansı daha çok 
bu amaca yönelik oldu"u söylenebilir. 

 Cevap: D 

10. Do"u Anadolu Bölgesi'nde halkın temel 
geçim kayna"ının tarım yerine özellikle 
hayvancılık olmasında tarım alanlarının 
dar olması ve sıcaklık ortalamasının dü-
!ük olması etkili olmu!tur.  

 Cevap: D

11. Türkiye'de seracılı"ın en fazla yapıldı"ı 
bölgeler sırasıyla Akdeniz Bölgesi ve 
Ege Bölgesi'dir.  

 Kı! sıcaklı"ının yüksek olması bunun en 
önemli nedenidir. 

 Cevap: E

12.  Ani Harabeleri Do"u Anadolu Bölgesi'nde 
(Erzurum – Kars Bölümü) yer alır.  Kars'a 
ait tarihi varlıktır.

 Cevap: A

13.  Karadeniz'in demir yoluyla iç bölge-
lere ba"landı"ı iki liman Zonguldak -  
Samsun’dur. 

 Cevap: B
 

14.  Konya Ovası Sulama Projesi (KOP) gü-
nümüzde Türkiye'de yürütülen büyük 
projelerden biridir.

 Bu proje tamamlandı"ında, tarım ürünle-
rindeki dalgalanma azalır. 

 Cevap: C
 
15. Sanayinin en çok geli!ti"i bölge Marma-

ra, en az geli!ti"i bölge ise Do"u Anadolu 
Bölgesi'dir.   

 Cevap: E

16.  Sanayinin geli!mi! olması ve ula!ım 
olanaklarının çe!itli olması #stanbul li-
manının Türkiye'nin di"er limanlarından 
daha fazla geli!mesinde do"rudan etkili 
oldu"u söylenebilir.  

 Cevap: D
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1.  Sosyal düzen kuralları;

 - Din kuralları

 - Ahlak kuralları

 - Görgü kuralları

 - Hukuk kuralları !eklindedir. 

Cevap: B

2.  Ahlak kuralları objektif ve sübjektif ah-

lak kuralları olarak ayrılır. Ki!inin toplu-

ma kar!ı ödevlerini düzenleyen kurallar 

objektif, kendi vicdanına kar!ı ödevle-

rini düzenleyen kurallara ise sübjektif 

ahlak kuralları denir. 

Cevap: D

3.  Hukuk kuralları hem ki!iler arası ili!kile-

ri hem de ki!ilerin devletle olan ili!kileri-

ni düzenler. 

Cevap: D

4.  Hukuk kuralları di"er sosyal düzen ku-

rallarından farklı olarak kamu gücüyle 

desteklenmi! maddi yaptırımlara daya-

nır. 

Cevap: B

5.  Hukuk kuralları genel, sürekli, yaptırıma 

dayalı, emirler ve yasaklar içeren kural-

lardır. Ancak hukuk kuralları somut de-

"il soyut kurallardır. Yani hukuk kuralları 

belli bir olay üzere de"il de olabilecek, 

ya!anabilecek olaylar üzerine konulur.

Cevap: A

6.  Hukuk kuralları di"er sosyal düzen ku-

rallarından farklı olarak kamu gücüne 

dayanır, manevi de"il maddi yaptırım-

lar içerir, yetkili mercilerce konulur ve 

yazılı kurallardan olu!ur. Ancak uyma 

zorunlulu"u göstermesi bakımından di-

"er sosyal düzen kurallarından ayrıldı"ı 

söylenemez. Netice itibariyle yaptırım 

gücü dü!ük olsa da hukuk kuralları dı-

!ındaki kurallara da uyulmalıdır. 

Cevap: D

7.  Emredici hukuk kuralları kanun koyucu 

tarafından belirlenen, emirler ve yasak-

lar içeren, aksi dü!ünülemeyen kurallar-

dır. 

Cevap: E

8.  Türk hukuk sisteminde uygulanan yaptı-

rım türleri;

- Ceza

- Cebri icra

- Tazminat

- Hükümsüzlük

- #ptal

- Özel müsadere !eklindedir. Ancak 

müsadere ya da genel müsadere ola-

rak ifade edilen mala el koyma yaptı-

rımı ülkemizde uygulanmamaktadır. 

Cevap: E

9.  Suç sayılan eylemlerin yerine getirilme-

si durumunda kar!ıla!ılacak yaptırım 

türü cezadır. 

Cevap: C

10.  Ülkemizde uygulanan ceza türleri;

 *hapis cezaları   -süreli hapis

                               -süresiz (müebbet) hapis

                                -a"ırla!tırılmı! müebbet

 *para cezaları    -adli para cezası

                                -idari para cezası

 *disiplin cezası

Cevap: D

11.  Ülkemizde uygulanan tüm disiplin ceza-

larına yargı yolu açıktır. 

Cevap: E

12.  Yükümlülü"ünü yerine getirmeyen ki!i-

lere, yükümlülü"ün zorla yerine getirtil-

mesine cebri icra denir. 

Cevap: B

13.  Kar!ı tarafa verilen zararın ortadan kal-

dırılması amaçlı uygulanan yaptırıma 

tazminat denir. 

 Cevap: B

14.  Tazminat yaptırımı maddi ve manevi 

olarak ikiye ayrılır. Hesaplanabilen ka-

yıplar maddi, hesaplanamayan kayıplar 

manevi olarak tanımlanır. Buna göre ça-

lı!ılamayan süre içinde olu!an kazanç 

kaybı maddi kayıp olarak ifade edilir.

Cevap: A

15.  Tazminat yaptırımı iki durumda ortaya 

çıkar;

 -haksız $il

 -sözle!meye aykırılık

Cevap: B

16.  Tara%arın yaptı"ı i!lemin hukuk düze-

nince geçersiz sayılması hükümsüzlük 

yaptırımı olarak ifade edilir. 

Cevap: C

17.  Hükümsüzlük yaptırımı üçe ayrılır.

 *Yokluk: Yapılan i!lemin kurucu unsur-

larında eksiklik halidir. #!lem hiç yapıl-

mamı! sayılır.

 *Butlan: -Mutlak Butlan, i!lemin unsur-

larından bir ya da birkaçının kanunun 

emredici hükümlerine aykırı yapılması 

nedeniyle ba!tan itibaren geçersiz sa-

yılması halidir.

        -Nispi Butlan, i!lemin tara%arından biri-

nin iradesinde sakatlık halidir.

 *Tek tara%ı ba"lamazlık: Yetkisiz temsil-

le yapılan i!lemlerde ve i!lem yeterlili"i 

olmayan bireylerin yaptı"ı i!lemlerde 

geçici hükümsüzlük halidir.

Cevap: C

18.  Hükümsüzlük yaptırımı üçe ayrılır.

 *Yokluk: Yapılan i!lemin kurucu unsur-

larında eksiklik halidir. #!lem hiç yapıl-

mamı! sayılır.

 *Butlan: -Mutlak Butlan, i!lemin unsur-

larından bir ya da birkaçının kanunun 

emredici hükümlerine aykırı yapılması 

nedeniyle ba!tan itibaren geçersiz sa-

yılması halidir.

       -Nispi Butlan, i!lemin tara%arından biri-

nin iradesinde sakatlık halidir.

 *Tek tara%ı ba"lamazlık: Yetkisiz temsil-

le yapılan i!lemlerde ve i!lem yeterlili"i 

olmayan bireylerin yaptı"ı i!lemlerde 

geçici hükümsüzlük halidir.

Cevap: E

19.  Hükümsüzlük yaptırımı üçe ayrılır.

 *Yokluk: Yapılan i!lemin kurucu unsur-

larında eksiklik halidir. #!lem hiç yapıl-

mamı! sayılır.

 *Butlan: -Mutlak Butlan, i!lemin unsur-

larından bir ya da birkaçının kanunun 

emredici hükümlerine aykırı yapılması 

nedeniyle ba!tan itibaren geçersiz sa-

yılması halidir.

   -Nispi Butlan, i!lemin tara%arından biri-

nin iradesinde sakatlık halidir.

 *Tek tara%ı ba"lamazlık: Yetkisiz temsil-

le yapılan i!lemlerde ve i!lem yeterlili"i 

olmayan bireylerin yaptı"ı i!lemlerde 

geçici hükümsüzlük halidir.

Cevap: B
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20.  Kurucu unsurlarda eksiklik hali butlan 

de"il yokluk olarak ifade edilir. 

Cevap: B

21.  Resmi nikah memuru önünde yapılma-

yan evlilik yok hükmündedir. 

Cevap: D

22.  Ayırt etme gücüne sahip bireyin veli izni 

olmadan yaptı"ı i!lemler ilk etapta tek 

tara%ı ba"lamazlı"a tabidir. Ancak velisi 

de bu duruma onay vermezse i!lem ar-

tık geçersiz hale gelir. 

Cevap: B

23.  #dari organlarca yapılan bir i!lemin 

mahkeme tarafından ortadan kaldırıl-

masına iptal denir. 
Cevap: C

24.  Hukuk sistemimizde mala el koyma ola-

rak tanımlanabilecek genel müsadere 

ya da müsadere uygulaması yasaktır. 

Ancak suç aletleri veya delil niteli"i ta-

!ıyabilecek e!yalara el konması özel 

müsadere olarak ifade edilir ve müm-

kündür. 
Cevap: C

25.  Tara%arca kararla!tırılmayan durumlar 

kanun tarafından tamamlanmı! ola-

bilir. Kanunun bu yöndeki hükümleri 

tamamlayıcı kural olarak ifade edilir. 

Soru kökünde dikkat edilirse, tara%arca 

kararla!tırılmadıkça ifadesi bizi eksikli-

"e götürüyor. Bu durumda bu eksikli"i 

gideren hükümler tamamlayıcı hüküm 

olarak tanımlanır. 

Cevap: B

26.  Tara%arın kullandı"ı bazı ifadeler net 

olmayabilir. Bu !ekilde kullanılan belir-

siz ifadeler kanun tarafından netle!tiri-

liyorsa bu hükümler yorumlayıcı hüküm 

olarak kabul edilir. 

Cevap: A

27.  Bir ülkede belli dönemde uygulanan 

kuralların tümü pozitif (müspet) hukuk 

olarak ifade edilir. Pozitif hukuk yazılı ve 

yazısız kurallardan olu!ur. 

Cevap: D

28.  2017 Anayasa de"i!ikli"i ile hukuk sis-

temimizden kanun hükmünde karar-

name ve tüzük olarak adlandırdı"ımız 

kaynaklar çıkarılmı!/kaldırılmı!tır. 

Cevap: E

29.  Anayasamıza göre usulüne göre yü-

rürlü"e girmi! uluslararası antla!malar 

kanun hükmündedir. #nsan haklarına 

dair uluslararası antla!malar ile kanun 

arasında çatı!ma çıkması halinde ulus-

lararası antla!ma hükmü esas alınır. 

Cevap: C

30.  Hukuk kaynaklarının hiyerar!ik sırala-

ması;

 1. Anayasa

 2. Kanun

 3. CB Kararnamesi

 4. Yönetmelik !eklindedir. OHAL CB 

Kararnamesi, #çtihadı Birle!tirme Ka-

rarları, Anayasa Mahkemesi Kararları, 

Uluslararası Antla!malar ise kanuna 

e!it kaynaklardır. Buna göre do"ru sıra-

lama C !ıkkındadır. 

 Cevap: C

7(0(/
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1.  Bir örf-adet uygulamasının hukuk kayna-

"ı olarak kabul edilmesinin !artları,

 -Maddi unsur: Süreklilik

 -Manevi unsur: Genel kabul

 -Hukuki unsur: Devlet deste"i !eklinde-

dir. Bu unsurlar arasında en önemli unsur 

devlet deste"idir. 

Cevap: C

2.  Yetkili makamlarca konulan ve yazılı ku-

rallardan olu!an hukuk kaynakları mevzu 

hukuk olarak tanımlanır. 

Cevap: A

3.  Hukukun yardımcı kaynakları;

 -Doktrin (ö"reti/bilimsel görü!)

 -Yargısal içtihat (mahkeme kararları) 

!eklindedir. 

Cevap: C

4.  Bir ülkede belli dönem uygulanmı! ancak 

kaldırılmı! ve uygulanmayan kurallar ta-

rihi hukuk olarak tanımlanır. 

Cevap: E

5.  Do"al (ideal/tabi) hukuk; Bir ülkede uygu-

lanan de"il ancak hede%enen kurallardır. 

Cevap: E

6.  Yazılı ve yazısız kaynaklarda eksiklik hali 
hukuk bo!lu"u olarak ifade edilir. Bu du-
rumda hâkim, kendisi kanun koyucu gibi 
hareket eder ve olayı çözümler. Bu uygu-
lamaya da hâkimin hukuk yaratması denir. 

Cevap: C

7.  Hâkim, hukuk yaratırken kendisi kanun 
koyucu gibi hareket eder ve bir karar 
verir. Böylelikle bir içtihat yani mahkeme 
kararı ortaya çıkar. Kanunlara göre ve-
rilen içtihatlar dahi yardımcı kaynakken 
hâkimin kendi kanaatine göre verdi"i ka-
rarın di"er hâkimler için ba"layıcı oldu"u-
nu dü!ünmek yanlı! olur. 

Cevap: B

8.  Yazılı kaynaklardaki eksiklik durumları 
kanun bo!lu"u olarak tanımlanır. Kanun 
bo!lu"u türü olan kural içi bo!lukta ka-
nun koyucu bilerek bo!luk bırakır ve bu 
durumda hâkim takdir yetkisini kullanır.

 Cevap: C

9.  Hukuk dalları ayrımına göre;
 1.  Kamu Hukuku Dalları
  - Anayasa Hukuku
  - #dare Hukuku
  - Ceza Hukuku
  - Vergi Hukuku
  - Yargılama (usul) hukuku
  - Devletler Genel Hukuku
  - #cra #%as Hukuku
 2.  Özel Hukuk Dalları
  - Medeni Hukuk
  - Borçlar Hukuku
  - Ticaret Hukuku
  - Devletler Özel Hukuku
 3.  Karma Hukuk Dalları
  - #! Hukuku
  - Çevre Hukuku
  - Bankacılık Hukuku
  - Havacılık Hukuku 

Cevap: E

10.  Ceza Hukuku ilkeleri;
 -Kanunilik: Suç ve cezalar ancak kanunla 

konulur. Kanunlarda açıkça belirtilmeyen 
bir $ilden dolayı kimseye ceza verilemez. 

 -&ahsilik: Ceza sorumlulu"u !ahsidir. 
 -E!itlik ve adalet: Ceza kanunları önünde 

herkes e!ittir. 
 -Kanunların Geçmi!e Yürümezli"i: Aleyhte 

yasa geçmi!e uygulanmaz. Ancak lehte 
yasa geçmi!e uygulanır. 

 -Orantılılık: #!lenen $illerin a"ırlı"ına 
göre ceza verilir.

 -Ba"layıcılık: Kanunları bilmemek maze-
ret sayılamaz. 

 -Mülkilik: Türkiye'de i!lenen suçlarda 
Türk kanunları uygulanır. 

Cevap: C
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11.  #darenin düzenleyici i!lemleri ile suç ve 

ceza yaratılamaz. Suç ve cezalar ancak 

kanunla olu!turulur. 

 Bir kimse sözle!meden do"an yükümlü-

lü"ü yerine getirmedi"i için özgürlü"ün-

den yoksun bırakılamaz. (2001 Anayasa 

de"i!ikli"i)

 Ülkemizde genel müsadere yasaktır. 

Ancak ceza hukukunda özel müsadere 

uygulaması sürmektedir. Delil niteli"i ta-

!ıyan e!yalara ve suç aletlerine devlet el 

koyabilir. 

Cevap: C

12.  Kanunları bilmemek mazeret olarak ka-

bul edilemez ilkesi ba"layıcılık ya da be-

lirlilik olarak ifade edilir. 

Cevap: A

13. 0-12= ceza verilmez

   12-15= ikili ayrım yapılır. E"er çocuk yap-

tı"ı eylemin farkındaysa ceza hükümle-

rinin yarısı indirilerek uygulanır. Çocuk 

yaptı"ı eylemin farkında de"ilse ceza 

hükümleri uygulanmaz. 

    15-18= ceza hükümlerinin 1/3 indirilerek 

verilir. 

 18+=tam ceza hükümleri uygulanır. 

 Türk hukuk sisteminde ceza ehliyeti ya!ı 

yukarıdan anla!ılaca"ı üzerine 12 ya!ı 

doldurmakla ba!lar. Tam cezai ehliyet 

deseydik cevabımız 18 ya! olacaktı.

Cevap: C 

14. 0-12= ceza verilmez

       12-15= ikili ayrım yapılır. E"er çocuk yap-

tı"ı eylemin farkındaysa ceza hükümle-

rinin yarısı indirilerek uygulanır. Çocuk 

yaptı"ı eylemin farkında de"ilse ceza 

hükümleri uygulanmaz. 

 15-18= ceza hükümlerinin 1/3 indirilerek 

verilir. 

 18+=tam ceza hükümleri uygulanır. 

 Türk hukuk sisteminde ceza ehliyeti ya!ı 

yukarıdan anla!ılaca"ı üzerine 12 ya!ı 

doldurmakla ba!lar. Ancak tam ceza eh-

liyeti 18 ya!tır. 

Cevap: A 

15.  Ki!inin, suçun kanunî tanımındaki unsur-

ların gerçekle!ebilece"ini öngörmesine 

ra"men, $ili i!lemesi hâlinde olası kast 

vardır.

        Taksir, dikkat ve özen yükümlülü"üne 

aykırılık dolayısıyla, bir davranı!ın suçun 

kanunî tanımında belirtilen neticesi ön-

görülmeyerek gerçekle!tirilmesidir.  

      #hmal suçu, Kamu görevlisinin görevini 

zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani 

görevi ihmal !eklindeki görevi kötüye kul-

lanma suçudur. 

  Tekerrür, önceden suç i!lemi! bir kimse 

hakkında yapılan kovu!turma neticesin-

de bir cezaya hükmolunması ve bu hük-

mün kesinle!mesinden sonra aynı failin 

yeniden önceki suçuna benzer veya fark-

lı yeni bir suç i!lemesi halidir.

Cevap: D

16.  Suçun maddi unsurları: fail, ma"dur, 

hareket($il), illiyet ba"ı. 

 Suçun manevi unsurları: kast ve taksir 

(amaca dair unsurlar)

Cevap: E

17.  Çözüm: Me!ru savunma: U"ranılan bir 

saldırı kar!ısında ki!inin kendisini veya 

bir ba!kasını koruması. Saldırıyı durdur-

mak veya saldırının etkilerini azaltmak 

amacıyla orantılı güç ile gerçekle!tirilen 

kar!ı saldırı da me!ru müdafaaya dahil-

dir.

  Iztırar Hali: Ki!inin kendisinin ya da bir 

ba!kasın mal ya da ki!i varlı"ına yöne-

lik ciddi bir tehdidi önlemek amacıyla 

üçüncü bir !ahsın mal varlı"ına tecavüz 

etmek zorunda kalması halidir.

   #lgilinin Rızası: Rıza bulundu"unda $ili 

suç olmaktan çıkaran bir hukuka uygun-

luk nedenidir. Gerçekten, bir unsur olarak 

rızanın yoklu"unu arayan suçlarda, rıza-

nın varlı"ı $ili suç olmaktan çıkarmakta, 

onu hukuka uygun kılmaktadır.

             Taksir: Dikkat ve özen yükümlülü"üne 

aykırılık dolayısıyla, bir davranı!ın suçun 

kanunî tanımında belirtilen neticesi ön-

görülmeyerek gerçekle!tirilmesidir.

Cevap: A

18.  Suç haberinin alınmasından iddianame-

nin kabulüne kadar geçen evreye SO-

RU&TURMA evresi 

 #ddianamenin hâkim tarafından kabulü 

ile hükmün açıklanmasına kadar geçen 

süreye ise KOVU&TURMA evresi denir. 

Cevap: D

19.  Vergi hukukuna dair ilkeler:
 -Genellik:  geliri olan herkesin din, dil, ırk, 

renk, cinsiyet ve vatanda! olup olmadı"ı-
na bakılmaksızın vergi ödemekle yüküm-
lü olmasıdır. 

 -Adalet: herkesten mali gücüne göre, ge-
lirine göre vergi alınması gerekti"ini ifade 
eden ilkedir.

 -Kanunilik: vergi ve benzeri mali yüküm-
lülükler ancak kanunla konulur kanunla 
kaldırılır. 

 Ancak soru kökü bizden tüm vergi ilkele-
rini de"il ifadeyi kar!ılayan ilkeleri istiyor. 
Buna göre herkes ifadesi genellik ilkesi-
ni, güce göre ifadesi adalet ilkesini kar!ı-
lar.

Cevap: B

20.  Vergi; kamu hizmetlerini kar!ılamak ama-
cıyla devlet tarafından zorla alınan, kar!ı-
lıksız parasal katılımdır.

   Harç; belli bir hizmet kar!ılı"ında ödenen 
bedeldir. Hizmet ifadesi bizi do"ru sonu-
ca götürür.

 Resim; bir faaliyetin yerine getirilebilmesi 
için ilgili kamu kurulu!unun yetki ve izin 
vermesi kar!ılı"ında aldı"ı ödemedir.

  Para$skal Gelirler; belirli amaçların ger-
çekle!tirilmesi için kurulmu! sosyal gü-
venlik kurulu!ları ile mesleki kamu kurum-
larına, bu amaçlarında kullanılmak üzere 
gelir toplama yetkisinin verilmesiyle orta-
ya çıkan bütçe dı!ı bir kamu geliridir.

  Mülk Gelirleri; devletin ve di"er kamu 
tüzel ki!ilerinin sahip oldukları gayrimen-
kullerden elde ettikleri gelirler mülk gelir-
leridir.

Cevap: D

21.  Gelir üzerinden alınan vergiler ikiye ayrı-
lır. 

 Gerçek ki!ilerin geliri üzerinden alınan 
vergi: gelir vergisi 

 Tüzel ki!ilerin geliri üzerinden alınan ver-
gi: kurumlar vergisi 

Cevap: C

22.  Dolaysız  toplanan vergiler:
 .   Gelir Vergisi
 ·   Kurumlar Vergisi
 ·   Emlak Vergisi
 ·   Veraset ve #ntikal Vergisi
 ·   Motorlu Ta!ıtlar Vergisi
        Dolaylı toplanan vergiler:
 .   Özel Tüketim Vergisi 
 .   Özel #leti!im Vergisi 
 .   Katma De"er Vergisi
 .   Banka ve Sigorta #!lemleri Vergisi

Cevap: B
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23.  Adli yargı kolunun en üst ve son incele-
me mercii Yargıtaydır. 

Cevap: E

24.  Çözüm: Adli yargı kolunda görevli mah-
kemeler;

 *#lk derece 
 Sulh hukuk 
 Asliye hukuk/ceza
 A"ır ceza mahkemeleri
 *Orta derece (istinaf)
 Bölge Adliye Mahkemeleri 
 *Yüksek (üst) derece 
 Yargıtay 
 Ancak vergi mahkemeleri, idari yargı ko-

lunda ilk dereceli olarak görev alır. 
Cevap: E 

25.  Devletler Genel Hukuku, devletlerarası 
ili!kileri düzenler. Buna göre temel kay-
na"ı uluslararası antla!malardır. 

Cevap: A

26.  Anonim !irket halka hisse arz edebilecek 
bir sermaye !irketidir. Cevap: E

27.  * &ahıs !irketleri
 - Kolektif !irketler
 - Adi komandit !irketler
 * Sermaye !irketleri
 - Anonim !irketler
 - Limitet !irketler
 - Sermayesi paylara bölünmü! komandit 

!irketler Cevap: D

28.  Kolektif !irketlere yalnızca gerçek ki!ile-
rin ortak olması mümkündür. Tüzel ki!iler 
kolektif !irketlere ortak olarak katılamaz.

Cevap: A

29.  Kıymetli evrak piyasalarda para olarak 
kullanılan, üzerinde hak yazılı olan bel-
gelerdir. Bu belgeler ibraz edilmedi"inde 
hiçbir hak iddia edilememektedir. Nakit 
olarak kullanılabilmeleri kıymetli evrakın 
en önemli özellikleridir. 

 Kıymetli evrakın sını%andırılmasında 
ba"lı oldukları kanunlar önemlidir. Bazı-
ları Türk Ticaret Kanunu, bazıları Türk 
Medeni Kanunu bazıları ise Sermaye 
Piyasası Kanununa ba"lı olarak sını%an-
dırılır. Devir i!lemleri kanunların yüküm-
lülüklerine göre gerçekle!tirilir. Bu an-
lamda kıymetli evrakı kambiyo senetleri 
ve menkul kıymetler olmak üzere iki ana 
ba!lık altında toplayabiliriz. Kambiyo se-
netlerinin içerisinde çek, poliçe ve bono 
araçları bulunmaktadır. Menkul kıymet-
lerde ise tahviller, hisse senetleri, hazine 
bonoları ve ipotekli borç senetleri yer alır.

Cevap: E
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1.  Borçlar hukukuna hakim ilkeler: 

 - #rade özerkli"i 

 - Sözle!me serbestli"i

 - E!itlik ilkesi

 - Nispilik ilkesi

 - Dürüstlük ilkesi 

 - Kusurlu sorumluluk ilkesi 

 - #vazlılık (kar!ılıklılık) ilkesi

 - Borçlunun ikametgâhında ifa ilkesi 

 - 3. ki!iler aleyhine borç olu!turamama 

ilkesi

Cevap: A

2.  Borç ili!kisinde alacaklının borçludan is-

teyebilece"i, borçlunun yerine getirmekle 

yükümlü bulundu"u davranı! ED#M'dir. 

Basit ifadeyle borcun konusunu olu!turur. 

Borçlu oldu"umuz kar!ı tarafın bizden 

beklentisidir. 

Cevap: E

3.  Edim türleri 

 -Olumlu edim - olumsuz edim: yapma, 

verme-yapmama !eklinde ortaya çıkan 

edimlerdir.

 -Ani edim - sürekli edim: Bir defaya mah-

sus yapılan ya da tekrarlanacak edimler-

dir.

 -Maddi edim - !ahsi edim: Ba!kası tara-

fından yapılabilen ya da ki!i tarafından 

yapılması gereken edimlerdir.

 -Bölünen edim - bölünemeyen edim: Tak-

sitlendirilerek yerine getirilebilen ya da 

bütün halde yerine getirilmesi gereken 

edimlerdir. 

 Bir ö"retmenin anla!tı"ı kurumda derse 

girmesi !ahsi edimdir. Burada ö"retme-

nin !ahsiyeti ön plandadır.

Cevap: B 

4.  Bir kimsenin haklı bir sebep olmadan 

ba!kası aleyhine zenginle!mesi sebep-

siz zenginle!medir. Sebepsiz zenginle!-

me !artları;

 -Fakirle!me: Bir tarafın akti$nde azalma 

olması durumudur. 

 -Zenginle!me: Bir tarafın akti$nde artı! 

ya da pasi$nde azalı! durumudur.

 -#lliyet ba"ı: Sebep, sonuç ili!kisidir.

 -Haklı bir sebebin olmaması: Zenginle!-

menin sebepsiz olarak do"masıdır.

Cevap: E

5.  Borç ili!kisini sona erdiren haller:

 - #fa; borcun ödenmesi, edimin yerine 

getirilmesidir.

 - Yenileme(tecdit); mevcut borcu yeni bir 

borç olu!turarak sona erdirmedir. 

 - Birle!me; alacaklı ve borçlu sıfatının 

aynı ki!ide birle!mesidir.

 - Kusursuz imkânsızlık; borç ili!kisi ku-

rulduktan sonra ortaya çıkan ve borçlu-

nun kusuru olmayan nedenlerle borcun 

ifasının imkânsız hale gelmesidir. 

 - #bra(aklama); kar!ılıklı anla!ma ile ala-

caklının borçluyu borçtan kurtarması-

dır.

 - Takas; aynı cins kar!ılıklı borçların yer 

de"i!tirmesidir. 

 Zamana!ımı borcu sona erdirmez. Eksik 

borç haline getirir. Borcun varlı"ının de-

vam etti"i ancak talep hakkının olmadı"ı 

borçlar eksik borç olarak de"erlendirilir. 

Borçlar Kanunu, zamana!ımı kavramını, 

borcu sona erdiren haller ba!lı"ı altında 

de"il, farklı bir ba!lıkta i!ler.

Cevap: D

6.  Borçlar hukukunda borçlunun borcunu 

ödememekte, alacaklının da alaca"ını 

almaktan kaçınmada ısrar etmesine TE-

MERRÜT denir. Direnme kelimesinden 

gelir. 

Cevap: A

7.  Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça 

her alacak 10 yıllık zamana!ımına tabi-

dir. Normal zamana!ımı süresi 10 yıldır. 

Kanunda ba!ka bir süre belirtilmi! olma-

dıkça her alacak bu süreye tabidir.

Cevap: B

8.  Beyan sahibinin aslında istemedi"i an-

cak o anki durumdan kaynaklı olarak 

görünü!te sanki böyle bir iradesi varmı!-

çasına hareket etmesine Z#HN# KAYIT 

denir. 

Cevap: C
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9.  Muvazaa, bir hukuki ili!kinin tara%arının, 

üçüncü ki!ileri aldatmak amacıyla, ger-

çek iradelerine uymayan ve kendi ara-

larında hüküm ve sonuç do"urmayan bir 

görünü! yaratmak konusunda yaptıkları 

gizli anla!madır. 

 #kiye ayrılır. 

 - Mutlak Muvazaa: Mutlak muvazaada ta-

ra%ar aslında hiçbir hukuki i!lem yapmak 

istememektedirler. 3. ki!ileri aldatmak 

amacıyla hukuki i!lem yapmı! gibi gös-

termektedirler. 

 - Nispi Muvazaa: Tara%ar aslında bir hu-

kuki i!lem yapmak istemektedirler. Ancak 

3. ki!ilerden çekindikleri için bu i!lemi 

ba!ka i!lemin arkasına gizlemektedirler. 

Öyleyse nispi muvazaada 2 türlü i!lem 

vardır. 

1) Gerçek i!lem (Gizli #!lem) : Tara%arın 

gerçekte yapmak istedikleri i!lemdir. 

2) Görünürdeki #!lem: Tara%arın 3. ki!ileri 

aldatmak maksadıyla yaptıkları i!lem. 

Cevap: A

10.  Bir sözle!mede kar!ılıklı edimler arasın-

da açık bir oransızlık varsa bu durum ga-

bin (a!ırı yararlanma) olarak adlandırılır. 

Oransızlık, zarar görenin zor durumda 

kalmasından veya dü!üncesizli"inden 

ya da deneyimsizli"inden yararlanılmak 

suretiyle gerçekle!tirildi"i takdirde, zarar 

gören, durumun özelli"ine göre ya söz-

le!me ile ba"lı olmadı"ını di"er tarafa 

bildirerek edimin geri verilmesini ya da 

sözle!meye ba"lı kalarak edimler arasın-

daki oransızlı"ın giderilmesini isteyebilir.

Cevap: C

11.  Bir devlete uyrukluk ba"ı ile ba"lı olan 

gerçek ki!ilere ' vatanda! ' denir

Cevap: D

12.  1982 Anayasasına göre 

 Türk devletine vatanda!lık ba"ı ile ba"lı 

olan herkes Türk’tür. 

 Türk ananın veya babanın çocu"u Türk'tür.

 Vatanda!lık ancak kanunun gösterdi"i 

!artlarda kazanılır ve ancak kanunda be-

lirtilen hallerle kaybedilir.

 Hiçbir Türk vatanda!lıkla ba"da!mayan 

bir eylemde bulunmadıkça vatanda!lık-

tan çıkarılamaz.

 Çıkarma kararını Cumhurba!kanı alır.

 Vatanda!lıktan çıkarılma kararlarına 

ili!kin karar ve i!lemlere kar!ı yargı yolu 

kapatılamaz. 

Cevap: C

13.  Medeni hukukun alt dalları 

 Ki!iler hukuku

 Aile hukuku

 Miras hukuku 

 E!ya hukuku !eklindedir.

 Kıymetli evrak hukuku ise ticaret hukuku-

nun alt dalıdır. 
Cevap: E

14.  Türk medeni kanununa göre gerçek ki!i-

lik çocu"un sa" ve tam do"umuyla ba!-

lamaktadır. Tam do"um çocu"un anne 

bedeninden tamamen ayrılmasını, sa" 

do"um ise tam do"umdan sonra nefes 

almı! olmasını ifade eder.
Cevap: C

15.  Nüfus memurlarınca tutulan ki!ilerin do-

"um bilgileri ile ilgili kayıtları içeren kütük 

do"um kütü"üdür. 
Cevap: C

16.  Ki!ili"i sona erdiren haller 

 - Ölüm 

  -Ölüm karinesi; ki!inin ölümüne kesin 

gözle bakılacak !ekilde ortadan kaybol-

masıdır. 

   Birlikte ölüm karinesi; iki ya da daha fazla 

ki!iden hangisinin daha önce öldü"ü tes-

pit edilemiyorsa aynı anda öldüklerinin 

kabul edilmesidir.

 - Gaiplik

    Ölüm tehlikesi içinde gaiplik

    Uzun sure haber alınamaması !eklinde 

gaiplik
Cevap: B

17.  Ki!inin cesedinin bulunamamasına kar-

!ılık ölümüne kesin gözle bakılacak !e-

kilde ortadan kaybolmu!sa ki!i hakkında 

ölüm karinesi çıkarılır. Mahallin en büyük 

mülki amirinin emriyle ölüm kaydı dü!ü-

lür. 

 Mülki amir ilde validir.
Cevap: C

18.  Gaiplik: Ölüm tehlikesi içinde kaybolan 

veya kendisinden uzun süreden beri ha-

ber alınamayan kimse hakkında, hakları 

ölüme ba"lı olanların, son haber alma ta-

rihinden itibaren 1 yıl sonunda ba!vurusu 

üzerine mahkeme kararı ile gaiplik kararı 

verilebilir. Uzun zamandan beri haber alı-

namama durumunda bu bekleme süresi 

5 yıldır. Gaibin mirası mirasçılara teminat 

kar!ılı"ında teslim edilir. Gaiplik ile ki!ili"i 

sona eren kimsenin evlili"i kendili"inden 

sona ermez ayrıca iptali talep edilmelidir. 

Cevap: D

19.  Gaiplik

    -Ölüm tehlikesi içinde gaiplik: bir kimse-

nin bu !ekilde gaipli"ine karar verilmesi 

için olayın gerçekle!ti"i andan itibaren 1 

yıl geçmesi gerekir 

   - Uzun sure haber alınamaması !eklinde 

gaiplik; bir kimsenin bu !ekilde gaipli"ine 

karar verilmesi için en son haber alınma 

tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi gerekir. 

Cevap: C

20.  Gaiplik

    Ölüm tehlikesi içinde gaiplik: bir kimsenin 

bu !ekilde gaipli"ine karar verilmesi için 

olayın gerçekle!ti"i andan itibaren 1 yıl 

geçmesi gerekir. Miras için teminat süre-

si: 5 yıldır

    Uzun sure haber alınamaması !eklinde 

gaiplik; bir kimsenin bu !ekilde gaipli"ine 

karar verilmesi için en son haber alınma 

tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi gerekir. 

Miras için teminat süresi; 15 yıldır 

Cevap: C

21.  Dernekler en az 7 ki!i ile kurulan ki!i top-

luluklarıdır. Kooperati%er de tıpkı dernek-

ler gibi en az 7 ki!iyle kurulur 

Cevap: D

22.  Dernekler en az 7 ki!i ile kurulabilen, 

özel hukuk, ki!i toplulu"u olan tüzel ki!i-

likleridir. 

Cevap: D

23.  Haklara ve borçlara sahip olabilme hak-

lardan yararlanabilme ehliyetine hak eh-

liyeti denir. Sa" ve tam do"um !artıyla 

ana rahmine dü!üldü"ü andan itibaren 

herkesin hak ehliyeti vardır

Cevap: E

24. Tam ehliyetliler; ergin, kısıtlı olmayan ve 

ayırt etme gücüne sahip olan ki!ilerdir. 

Bu grupta yer alan ki!ilerin yaptıkları tüm 

i!lemler geçerlidir. 

 Tam ehliyetsizler; ayırt etme gücünden 

yoksun ki!ilerdir. Yaptıkları her i!lem ge-

çersizdir. 

 Sınırlı ehliyetliler; ergin, ayırt etme gücü-

ne sahip, kısıtlı olmayan evli ki!iler ve ya-

sal danı!manı olan ki!iler bu gruba girer. 

 Sınırlı ehliyetsizler; ayırt etme gücüne 

sahip ya küçük ya da kısıtlı olan ki!ilerdir. 

Bu ki!ilerde ehliyetsizlik asıl, ehliyet istis-

nadır. 

Cevap: E
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25.  Medeni kanuna göre ola"an erginlik ya!ı 
18 ya!ın tamamlanmasıdır. 
a) Evlenme ile kazanılan erginlikte
 Ola"an evlenme ya!ı; 17 
 Ola"anüstü evlenmek ya!ı; 16
b) Mahkeme kararı ile kazanılan ergin-

lik ( kaza-i rü!t) : ki!inin hakim kara-
rıyla ergin olmasıdır. 

 &artları; 15 ya!ı tamamlamak 
 - Küçü"ün menfaati
 - Küçü"ün iste"i
 - Veli izni
 - Mahkeme kararıdır

Cevap: D

26.  Medeni kanuna göre ola"an erginlik ya!ı 
18 ya!ın tamamlanmasıdır. 
a) Evlenme ile kazanılan erginlikte
     Ola"an evlenme ya!ı; 17 
     Ola"anüstü evlenme ya!ı; 16
b) Mahkeme kararı ile kazanılan ergin-

lik ( kaza-i rü!t) : ki!inin hakim kara-
rıyla Ergin olmasıdır. 

 &artları;
 - 15 ya!ı tamamlamak 
 - Küçü"ün menfaati
 - Küçü"ün iste"i
 - Veli izni
 - Mahkeme kararıdır

Cevap: A

27.  Mahkeme kararı ile kazanılan erginlik        
(kaza-i rü!t): ki!inin hâkim kararıyla ergin 
olmasıdır. 

 &artları; 
 - 15 ya!ı tamamlamak 
 - Küçü"ün menfaati
 - Küçü"ün iste"i
 - Veli izni
 - Mahkeme kararıdır.
 Cevap: E

28.  Erkeklerde ve kadınlarda, ola"an evlilik 
ya!ı 17 ve ola"anüstü evlilik ya!ı 16'dır. 

Cevap: C

29.  Kısıtlılık; bir kimsenin kanunda öngörü-
len muayyen sebeplerden birine daya-
narak mahkeme kararı ile $il ehliyetinden 
tamamen veya kısmen yoksun bırakıl-
masıdır. Kısıtlılık sebepleri; 

 -Akıl hastalı"ı, akıl zayı%ı"ı 
 -Ba!kalarının güvenli"ini tehlikeye sokma 
 -Savurganlık, kumarbazlık, alkol ve 

uyu!turucu ba"ımlılı"ı
 -Kötü ya!am tarzı 
 -Kötü yönetim 
 -Bir sene veya daha fazla bir süre ile öz-

gürlü"ü ba"layıcı ceza alma 
 -Ya! küçüklü"ü kısıtlılık sebebi de"ildir. 

Vesayet gerektiren bir sebeptir. 

Cevap: B

30.  1)  Tam ehliyetliler; ergin ayırt etme 

  gücüne sahip kısıtlı olmayan ki!ilerdir. 

2)  Sınırlı ehliyetliler; ayırt etme gücüne 

sahip ergin ve kısıtlı olmayan ki!iler-

dir. Ancak bu gruba evliler ve kendi-

sine yasal danı!man atananlar girer 

3)  Sınırlı ehliyetsiz; ayırt etme gücüne 

sahip küçükler veya ayırt etme gü-

cüne sahip kısıtlı ki!iler bu grupta 

yer alır. 

4)  Tam ehliyetsizler; $il ehliyetleri yok-

tur. Ayırt etme gücünden yoksun 

ki!iler bu grupta yer alır. 

Cevap: A

7(0(/
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1.  1)  Tam ehliyetliler; ergin ayırt etme gü- 

 cüne sahip kısıtlı olmayan ki!ilerdir. 
2)  Sınırlı ehliyetliler; ayırt etme gücüne 

sahip ergin ve kısıtlı olmayan ki!iler-
dir. Ancak bu gruba evliler ve kendi-
sine yasal danı!man atananlar girer 

3)  Sınırlı ehliyetsiz; ayırt etme gücüne 
sahip küçükler veya ayırt etme gü-
cüne sahip kısıtlı ki!iler bu grupta 
yer alır. 

4)  Tam ehliyetsizler; $il ehliyetleri yok-
tur. Ayırt etme gücünden yoksun 
ki!iler bu grupta yer alır. 

Cevap: B

2.  Tam ehliyetsizlerin $il ehliyetleri yoktur. 
Ayırt etme gücünden yoksun ki!iler bu 
grupta yer alır. Yaptıkları tüm i!lemler ge-
çersizdir. Cezai ehliyetleri yoktur. 

Cevap: A

3.  Sınırlı ehliyetliler; ayırt etme gücüne 
sahip ergin ve kısıtlı olmayan ki!ilerdir 
bu gruba evliler ve kendisine yasal da-
nı!man atananlar girer. Asıl olan ehliyet 
sahibi olmaktır ancak ehliyetleri sınırlıdır, 
bazı i!lemleri yapma hakları yoktur. 

Cevap: C

4.  Hısımlık; yakınlık ili!kisidir. 3'e ayrılır
 a)Kan hısımlı"ı 
     1) alt soy - üst soy; ki!inin soyundan ge-

len hısımlarına alt soy. Kendisinin geldi"i 
soya ise üst soy denir. 

     2) yan soy; ki!iyle ortak kökten gelen hı-
sımlar bu grupta yer alır. 

 b)Kayın hısımlı"ı; evlenme sözle!mesi 
yoluyla kurulan hısımlıktır. 

 c) Evlatlık ili!kisi yoluyla kurulan hısımlık-
tır.

 Ki!inin e!inin babası ile olan hısımlı"ı 
kayın hısımlı"ıdır 

Cevap: C

5.  Hısımlık; yakınlık ili!kisidir. Üçe ayrılır;
 a)Kan hısımlı"ı 
     1) alt soy - üst soy; ki!inin soyundan ge-

len hısımlarına alt soy. Kendisinin geldi"i 
soya ise üst soy denir. 

     2) yan soy; ki!iyle ortak kökten gelen hı-
sımlar bu grupta yer alır. 

 b)Kayın hısımlı"ı; evlenme sözle!mesi 
yoluyla kurulan hısımlıktır. 

 c) Evlatlık ili!kisi yoluyla kurulan hısımlık-
tır.

 Ki!inin karde!i ile olan hısımlı"ı yansoy 
hısımlı"ıdır

Cevap: D

6.  Esra'nın kız karde!i Derya, Esra'nın 2. 
derece, yan soy, kan hısmıdır.

 Esra'nın e!i Ahmet ile Derya arasındaki 
hısımlık: 2. derece yan soy kayın hısımlı-
"ıdır. 

Cevap: C

7.  Hakların kazanılmasında: iyi niyet (süb-
jektif) kuralı geçerlidir. 

 Hakların kullanılmasında: objektif iyi ni-
yet (dürüstlük) kuralı geçerlidir. 

Cevap: A

8.  Hakların kazanılmasında geçerli olan ilke 
subjektif iyi niyet ilkesidir. 

 Hakların kullanılmasında geçerli olan ilke 
objektif iyi niyet (dürüstlük kuralı) ilkesi-
dir. 

Cevap: C
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9.  Temel hak ve ödevler üçe ayrılır:
- Ki!isel hak ve ödevler; konut dokunul-

mazlı"ı, özel hayat gizlili"i, haberle!-
me hürriyeti, din vicdan hürriyeti, ki!i 
dokunulmazlı"ı, kanuni hâkim güven-
cesi, basın hürriyeti, mülkiyet hakkı, 
dernek kurma hürriyetidir. 

-  Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler; 
konut hakkı, toprak mülkiyeti, ailenin 
korunması, kamula!tırma, sendika 
kurma hakkı, e"itim ö"retim hakkı, 
çalı!ma ve sözle!me özgürlü"ü, grev 
ve lokavt hakkı, kıyılardan yararlanma 
hakkı, aile ve çocu"un korunmasıdır.

-  Siyasi hak ve ödevler; Türk vatan-
da!lı"ı, seçme ve seçilme hakkı, mal 
bildirimi, kamu hizmetine girme, vergi 
ödevi, dilekçe hakkı. Bu sayılanlar ka-
musal haklar olarak de"erlendirilir.

 Ancak, $kri haklar özel hak kapsamında 
yer alır. 

Cevap: C

10.  Hakları do"uran olaylar üçe ayrılır;
 -Hukuki olay; insan iradesi dı!ında mey-

dana gelen durumlardır, do"um, ölüm 
gibi. 

 -Hukuki $il; insan iradesi ile gerçekle!en 
davranı!lardır. #kamet tesis etmek gibi,

 -Hukuki i!lem; bir veya birden çok kim-
senin bir araya gelerek hukuki bir sonuca 
ula!mak için hukuksal i!lem yapmasıdır. 
Sözle!me gibi

Cevap: C

11.  Hakların kazanılı! biçimleri ikiye ayrılır
 Aslen kazanma; bir hakkın do"rudan 

do"ruya ilk sahibi olarak kazanılmasıdır. 
 Ta!ınır üzerindeki aslen kazanmaya sa-

hiplenme, ta!ınmaz üzerindeki aslen ka-
zanmaya i!gal denir 

 Devren kazanma; önceden ba!kasına ait 
olan hakkın hukuki i!lemle yeni sahibine 
devredilmesidir. 

Cevap: A

12.  Hakların korunmasında hak sahibi tara-
fından korunma yöntemleri 

 -Iztırar hali
 -Me!ru müdafaa
 -Kuvvet kullanmadır
 Cevap: E

13.  Sadece belli ki!ilere kar!ı ileri sürülebilen 
haklara nispi haklar denir. Örne"in; borç 
ili!kisinin sonucu olan alacak hakkı

Cevap: B

14.  Devredilemeyen haklar; kimseye satıla-
mayan, miras bırakılamayan haklardır. 

 Ki!iye sıkı sıkı ba"lı haklar devredilemez. 
 Mülkiyet hakkı devredilen bir haktır.

Cevap: B

15.  Devredilen haklar; bir ba!kasına satı!, 
ba"ı!, miras gibi yollarla bırakılabilen 
haklardır. 

 Telif hakkı devredilebilir.
Cevap: C

$1$<$6$/�
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1.  Devletin !eklini, yapısını, organlarının 
görev ve yetkilerini, bunların birbirleri ile 
olan ili!kilerini düzenleyen hukuk dalı 
Anayasa Hukukudur. 

Cevap: A

2.  Egemenli"in tek bir merkezde toplandı"ı 
yasama, ülkenin tamamında aynı hukuk 
düzeninin hâkim oldu"u devlet üniter 
devlettir. 

Cevap: A

3.  Federasyon, uluslararası ki!ili"e sahip 
merkezi devlet ile uluslararası ki!ili"e 
sahip olamayan bölgesel devletlerin ara-
larında güvenceli bir yetki payla!ımı ya-
parak olu!turdukları devlet toplulu"udur. 

 Almanya federal devlete örnek bir yapıya 
sahiptir 

Cevap: D 

4.  #ktidar gücünün tek ki!ide toplandı"ı yö-
netim modeli: MONAR&#K DEVLET'tir.

Cevap: C

5.  Devletin birinci unsuru millet (halk), ikinci 
unsuru ülke (toprak), üçüncü unsuru ise 
egemenliktir. 

 Bir devletin kurulması için bu 3 unsur 
!arttır. 

Cevap: E

6.  #ki meclisin !art oldu"u sistem federal 
devlet sistemidir. Federe devletlerin mec-
lisleri vardır ve federal devletin meclisi 
vardır.

Cevap: D

7.  Meclis hükümeti sisteminde yasama ve 
yürütme güçleri mecliste toplanmı!tır. 

Cevap: C

8.  Bir devlette yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin farklı ellerce kullanılması ve 
birbirinden ayrı çalı!ması kuvvetler ayrı-
lı"ı ilkesidir. 

Cevap: D

9.  Parlamenter Sistemde

- Yürütme yasamanın içinden çıkar. 

- Hükümet yasamaya kar!ı sorumludur.

- Bir kimse hem yasamada hem yürüt-
mede yer alabilir. 

- Yürütme iki ba!lıdır.

- Devlet Ba!kanı Meclis tarafından seçi-
lir.

- Yasama yürütmeyi, yürütme de yasa-
mayı belli ko!ullarda feshedebilir.

Cevap: E

10.  Yarı ba!kanlık modelinde yürütme organı 
iki ba!lıdır. Ba!kan halk tarafından seçilir. 
Ba!bakan ve Bakanlar Kurulu yasamaya 
kar!ı sorumludur. Devlet Ba!kanı yürüt-
me yetkisini bir ba!bakanla payla!ır. 

Cevap: D

11.  Ba!kanlık Hükümet Modelinde

- Sert kuvvetler ayrılı"ı vardır yani yasa-
ma ve yürütme birbirine etki edemez.

- Yürütme organı yalnızca ba!kandan 
olu!ur ve ba!kanı halk seçer.

- Aynı ki!i hem yasamada hem de yü-
rütmede yer alamaz.

 Buradan hareketle sert kuvvetler ayrılı"ı-
nın oldu"u bir modelde kuvvetler birli"in-
den söz edilemez.

Cevap: E

12.  Türkiye Cumhuriyeti’nde temsili demok-
rasi uygulanmaktadır. Temsili demokrasi 
modelinde kararları halkın seçti"i tem-
silciler yani parlamento alır. Do"rudan 
demokrasi modelinde halk kararları do"-
rudan kendi alır. Günümüzde örne"i ol-
du"u söylenemez ancak #sviçre’nin kan-
tonlarında benzer bir sistem uygulandı"ı 
kabul edilir.

Cevap: E
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13.  Tarihimizde gayrimüslimlerin askere alın-
ması 1856 Islahat Fermanı ile düzenlen-
mi!tir 

Cevap: C

14.  Tarihimizin ilk yazılı anayasası 1876 
Kanun-i Esasidir. 

Cevap: D

15.  Kanuni Esasiyi ilan eden hükümdar 2. 
Abdülhamid'tir.

Cevap: B

16.  Osmanlı Devletinin ilk tek ve son anaya-
sası olan Kanuni Esasi, Genç Osmanlıla-
rın baskısı ile ilan edilmi!tir

Cevap: A

17.  1876 Kanuni Esasi ile Osmanlı Devleti’nde 
meclisli yapı yani parlamenter sisteme 
geçi! sa"lanmı!tır. 

Cevap: A

18.  Kanun-u Esasi’nin ilk metnine göre 
Heyet-i Vükela padi!aha kar!ı sorumlu-
dur. 

Cevap: C

19.  1876 Anayasasının 1909 de"i!iklikleri; 
kanun dı!ı tutuklama yasa"ı getirilmi!tir, 
Mebusan Meclisinin yetkileri artırılmı!, 
padi!ahın yetkileri daraltılmı!tır, padi!a-
hın meclisi fesih hakkı düzenlenmi!tir, 
padi!ahın sürgün yetkisi kaldırılmı!tır, 
toplanma ve dernek kurma hakkı geti-
rilmi!tir, padi!ahın hükümet üzerindeki 
yetkileri azaltılmı!tır. Ancak ikili meclis 
yapısı 1876 Anayasasının ilk halinde 
mevcuttu.

Cevap: E

20.  Kanuni esasiye göre Meclis ikili yapıda-
dır. Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusandan 
olu!an Meclis-i Umumi adında meclis 
vardır. Ayanlar ömür boyu görevde kalır-
ken mebusların görev süresi 4 yıldır. 

Cevap: C

21.  Mebusan Meclisi’nin üyeleri halk tara-
fından seçilir, üyeler 4 yıllı"ına seçilir, 
sadece erkekler aday olabilir ve erkekler 
oy kullanabilir, seçilebilmek için Türkçe 
bilmek gereklidir. 

Cevap: E
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TEST

2
1.  1921 Anayasası tek yumu!ak ve çerçeve 

anayasadır. 
- Yumu!ak anayasa de"i!tirilmesi ale-

lade kanunlar gibi kolaylıkla mümkün 
olan anayasadır. Sert (katı) anayasa 
ise kanunlardan farklı olarak de"i!ti-
rilmesi özel !artlara ba"lanmı! anaya-
sadır. 

- Çerçeve anayasa madde sayısı az, 
detaylı olmayan anayasadır. Kazuistik 
anayasalar detaylı ve madde sayısı 
fazla anayasalardır.

Cevap: B

2.  1921 anayasasına göre seçimler 2 yılda 
bir yapılır.

Cevap: A

3.  Kuvvetler birli"i sisteminde yasama ve 
yürütme yetkileri tek elde toplanmı!tır. 
Meclis hükümet sisteminde bu yetkiler 
yasama organında, monar!i ve dikta-
törlük sistemlerinde bu yetkiler yürütme 
organında toplanmı!tır. Parlamenter sis-
temlerde ise kuvvetler ayrılı"ı esası var-
dır.

Cevap: D

4.  1921 Anayasası Meclis hükümeti siste-
mini benimsemi!tir. Yasama ve yürütme 
yetkileri meclise aittir.

Cevap: A

5.  1921 Te!kilatı Esasiyede ilk kez milli 
egemenlik ilkesi yer almı!tır. Böylelikle 
egemenli"in kayna"ı olarak millet belir-
lenmi! ve cumhuriyet modeline geçi!in 
i!areti verilmi!tir.

Cevap: A

6.  Sert ( katı) anayasa de"i!tirilmesi kanun-
lara göre farklı usullerle mümkün olan 
anayasadır.
- Halk oylaması usulüne yer vermesi 
- De"i!tirilmeyecek maddelere yer ver-

mesi 
- De"i!tirilmesi için nitelikli ço"unluk 

aranması
- Anayasanın kabul edilmesinden sonra 

belli bir süre de"i!iminin yasaklanma-
sı gibi önlemler anayasanın katılı"ını 
gösterir.

Cevap: B

7.  1921 Anayasasının özellikleri:
- Kanuni esasiyi yürürlükten kaldırma-

mı!tır
- Milli egemenlik ilkesini ilk kabul eden 

anayasadır
- Güçler birli"i ve Meclis hükümeti siste-

mi benimsenmi!tir
- Yerinden yönetim ilkesi benimsenmi!-

tir
- Yargıdan söz etmeyen tek anayasadır 
- Tek yumu!ak ve çerçeve anayasadır
- Temel hak ve hürriyetlere yer verme-

mi!tir. 
- Devlet ba!kanlı"ı makamına yer ver-

memi!tir.
- Hükümetin ba!ında Meclis Ba!kanı 

vardır.
Cevap: C 

8.  1921 Anayasası’nda 1923 yılında yapı-
lan de"i!iklikler;
- Türkiye Devleti’nin yönetim !ekli cum-

huriyet olarak kabul edilmi!tir.
- Cumhurba!kanlı"ı makamı olu!turul-

mu!tur.
- Cumhurba!kanının TBMM tarafından 

kendi üyeleri arasından seçilece"i ka-
bul edilmi!tir. 

- Ba!bakan, Cumhurba!kanı tarafından 
ve Meclis üyeleri içinden seçilir hükmü 
getirilmi!tir.

- Bakanlar, Ba!bakan tarafından ve 
meclis üyeleri arasından seçilecek ve 
Cumhurba!kanınca meclisin onayına 
sunulacak hükmü getirilmi!tir. 

- Devletin dini #slam ve resmi dili Türk-
çedir ifadesi getirilmi!tir. 

Cevap: D

9.  1924 anayasasına göre seçimler 4 yılda 
bir yapılmaktaydı.

Cevap: D

10.  Laiklik ilkesi 1924 Anayasasında 1937 
yılında yapılan de"i!iklik ile anayasaya 
eklenmi!tir. Böylelikle Atatürk’ün 6 ilkesi 
anayasada yer aldı. 

 6 ilkenin yer aldı"ı tek anayasa 1924 
Anayasasıdır. 

Cevap: C

11.  1924 anayasası de"i!iklikleriyle
 1930; kadınlara belediye seçimlerine gir-

me hakkı 
 1933; kadınlara muhtar seçimlerine gir-

me hakkı
 1934; kadınlara milletvekili seçimlerine 

girme hakkı verilmi!tir.
Cevap: C
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12.  1924 Anayasasında 1946 yılında yapılan 
de"i!iklikle çok partili hayata geçilmi!, 
tek dereceli seçim sistemi  benimsen-
mi!tir.

Cevap: C

13.  1924 anayasası de"i!iklikleri:
 1950; gizli oy, açık/sayım döküm ilkesi 

kabul edilmi!tir. 
Cevap: D

14.  Tek dereceli seçim modeli ile halk do"ru-
dan sandık ba!ına giderek kendi temsil-
cilerini seçmeye ba!lamı!tır.

Cevap: D

15.  1924 Anayasası üzerinde yapılan de"i-
!iklikler:

 1928; devletin dini #slam'dır ifadesi ana-
yasadan çıkarıldı. 

 1930; kadınlara belediye seçimlerine gir-
me hakkı verildi.

 1933; kadınlara muhtarlık seçimlerine 
girme hakkı verildi.

 1934; kadınlara milletvekili seçimlerine 
girme hakkı verildi.

 1937; laiklik ilkesi anayasaya eklendi. 
 1946; çok partili hayata geçildi, tek dere-

celi seçim sistemine geçildi. 
 1950; gizli oy ve açık sayım/döküm ilkesi-

ne geçildi.
Cevap: C

16.  Ola"anüstü hal ve sıkıyönetim kanun 
hükmünde kararnameleri

 Cumhurba!kanlı"ı kararnamesi 
 Yüksek Ö"renim Kurulu
 hukukumuza 1982 Anayasası ile dahil 

olmu!tur.
 Ancak 2017 de"i!ikli"i ile sıkıyönetim 

ve kanun hükmünde kararname düzen-
lemeleri kaldırılmı!tır. OHAL döneminde 
CB Kararnameleri çıkarılabilece"i hükmü 
getirildi.

Cevap: B

17.  1961 Anayasası ile demokrat, sosyal 
devlet ve hukuk devleti ilkeleri kabul edil-
mi!tir. #lk kez kuvvetler ayrılı"ı ilkesi be-
nimsenmi! ve milli güvenlik kurulu 1961 
Anayasası ile kurulmu!tur. 

 Gizli oy, açık/sayım döküm ilkesi 1950 
yılında kabul edilmi!tir. 

Cevap: E

18.  Yarı do"rudan demokrasi modelinde hal-
kın yönetime katılımını sa"layan araçlar;
- Halkın giri!imi
- Halkın vetosu
- Temsilcinin azli
- Referandum. Bu dört modelden refe-

randum (halkoylaması) modeli ülke-
mizde de uygulanmaktadır.

Cevap: D

19.  1961 Anayasası ile ilk kez sosyal devlet, 
hukuk devleti, demokratik devlet ve insan 
haklarına dayalı devlet ifadeleri kabul 
edilmi!tir. 

 Milli egemenlik ilkesi ilk kez  1921 Anaya-
sasıyla kabul edilmi!tir. 

Cevap: B

20.  Ço"unlukçu anayasa; iktidarı elinde bu-
lunduran gücün azınlık haklarına saygı 
göstermeksizin toplumu kendi eksenine 
göre !ekillendirmesidir

 Ço"ulcu anayasa ise iktidarı elinde bu-
lunduran gücün yetkililerini halkla payla!-
ması her dü!ünceye yer verilmesidir. 

 1961 anayasası ço"ulcu anayasayı be-
nimsemi!tir 

Cevap: D

21.  Güçler ayrılı"ını benimseyen anayasalar 
1961 Anayasası ve 1982 Anayasasıdır.

Cevap: E
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TEST

1
1.  Kanuni yargıç güvencesi ilk kez 1876 Ka-

nuni Esaside yer almı!tır. Kanuni hakim 
güvencesi 1924 Anayasasında da benim-
sendi. 1961 Anayasası “do"al hakim” (ta-
bii hakim) ilkesini koyarak daha güvenceli 
hale getirdi. 1971'de bu konuda yapılan 
anayasa de"i!ikli"i farklı bir düzenleme 
getirdi. 1982 Anayasasında da sürdürü-
len bu ilkenin anlamı kısaca !udur; Kimse 
kanunen tabi oldu"u mahkeme dı!ında 
ba!ka bir mercii önüne çıkarılamaz. 

Cevap: A 

2.  1982 Anayasasının kabulü Cumhurba!-
kanı seçimiyle birle!tirilmi!tir. Halkoyla-
ması ile seçilen ilk Cumhurba!kanı Kenan 
Evren’dir. Ancak demokratik usullere göre 
ya da bir di"er ifadeyle anayasaya göre 
ilk defa halkoylaması usulüyle seçilen Re-
cep Tayyip Erdo"an’dır.

Cevap: E

3.  Halkoyu ile kabul edilen ilk anayasa 1961 
Anayasasıdır. Ancak anayasa de"i!iklikle-
rini halkoyuna sunma uygulaması ilk kez 
1982 Anayasası ile getirilmi!tir.

Cevap: E

4.  Halk oylaması ile kabul edilen anayasalar;
 1961 Anayasası ve 1982 Anayasasıdır.

Cevap: E

5.  1982 Anayasasına ba!langıç metni dahil-
dir. Ancak madde kenar ba!lıkları, madde 
numaraları, ba!lıklar ve dipnotlar anayasa 
metninden sayılmaz. 

Cevap: D

6.  1982 Anayasasının ilk 3 maddesi de"i!ti-
rilemez. 

 Madde1; Türkiye devleti bir Cumhuriyettir.
 Madde2; Türkiye Cumhuriyeti devleti, top-

lumun huzuru, milli dayanı!ma ve adalet 
anlayı!ı içinde,  insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçili"ine ba"lı, ba!langıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan, demok-
ratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. 

 Madde3; Türkiye devleti ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, 
bayra"ı !ekli kanunlarda belirtilen beyaz 
ay yıldızlı al bayraktır. Milli mar!ı #stiklal 
Mar!ı, ba!kenti Ankara'dır. 

Cevap: D

7.  Cumhuriyetin temel nitelikleri;
-  insan haklarına saygılı devlet
- Atatürk milliyetçili"ine ba"lı devlet
- ba!langıçta belirtilen temel ilkelere da-

yanan devlet
- demokratik devlet
- laik devlet
- sosyal devlet
- hukuk devleti

 #nsan haklarına dayalı devlet ifadesi 1961 
Anayasasında yer alıyordu.

Cevap: B

8.  1982 anayasasının ilk 3 maddesi de"i!tiri-
lemez. 

 Madde1; Türkiye devleti bir cumhuriyettir
 Madde2; Türkiye cumhuriyeti devleti, top-

lumun huzuru milli dayanı!ma ve adalet 
anlayı!ı içinde  insan haklarına saygılı, 
Atatürk milliyetçili"ine ba"lı, ba!langıçta 
belirtilen temel ilkelere dayanan demokra-
tik sosyal laik bir hukuk devletidir. 

 Madde3; Türkiye devleti ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir 
bayra"ı !ekli kanunlarda belirtilen beyaz 
ay yıldızlı al bayraktır. Milli mar!ı #stiklal 
Mar!ı ba!kenti Ankara'dır. 

Cevap: E
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9.  Laik devlet;
 Din ve devlet i!leri birbirinden ayrıdır.
 Devlet tüm dinlere e!it mesafede yakla!ır.
 Din hizmetleri kamu hizmeti olarak görülür. 
 Din ve inanç hürriyeti vardır. #nanç hürriyeti 

mutlak yani sınırlanamaz, ancak ibadet 
hürriyeti nispi yani belli ölçüde sınırlanabilir.

 Resmi devlet dini yoktur. 
 Devlet din hizmetlerini kamu hizmeti  ola-

rak görür. Cevap: A

10.  Sosyal refahı sa"layarak toplumda sosyal 
barı!ı ve adaleti tesis etmeye çalı!an va-
tanda!larına sosyal ve ekonomik hakları 
veren devlete sosyal devlet denir. 

 Sosyal devletin araçları
- Asgari bir ya!am standardı
- Sosyal barı! ve adalet 
- Vergi adaleti
- #!sizli"i önlemek 
- #stihdamı arttırmak
- Milli geliri adaletli da"ıtmak 
- Çalı!ma ko!ullarını iyile!tirmek 
- Sosyal güvenli"i arttırmak

 #darenin mali sorumlulu"u ise hukuk dev-
leti ilkesinin gere"idir.

Cevap: E

11.  Mali güce göre vergilendirme sosyal dev-
let ilkesi ile ilgilidir, vergilendirmede adalet 
sa"lanmaya çalı!ılır. Cevap: C

12.  Sosyal devlet araçları;
- Kamula!tırma
- Devletle!tirme 
- Planlama
- Artan oranlı vergi tarifesi 
- Sosyal ve ekonomik haklara yer verme
- Asgari ya!antı için tedbirler alma

Cevap: E

13.  Sosyal güvenlik bakımından özel olarak 
korunması gerekenler

 Anayasa madde 61. – Devlet, harp ve va-
zife !ehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl 
ve gazileri korur ve toplumda kendilerine 
yara!ır bir hayat seviyesi sa"lar.

 Devlet, sakatların korunmalarını ve top-
lum hayatına intibaklarını sa"layıcı tedbir-
leri alır.

 Ya!lılar, Devletçe korunur. Ya!lılara Devlet 
yardımı ve sa"lanacak di"er haklar ve ko-
laylıklar kanunla düzenlenir.

 Devlet, korunmaya muhtaç çocukların 
topluma kazandırılması için her türlü ted-
biri alır.

 Bu amaçlarla gerekli te!kilat ve tesisleri 
kurar veya kurdurur.

 #fadeye göre harp ve vazife !ehitlerinin dul 
ve yetimleri devlet tarafından korunur an-
cak soruda yakınları kelimesi kullanılmı!. 
Bu nedenle cevabımız D olur.

Cevap: D

14.  Kimse sözle!meden do"an yükümlülü"ü 
yerine getirmedi"i için hürriyetinden yok-
sun bırakılamaz. Daha basit bir ifadeyle 
borcundan dolayı kimse hapis cezasına 
tabi tutulamaz. 

Cevap:  E

15.  Hukuk devletinin gerekleri; 
- Herkes kanun önünde e!ittir.
- Anayasanın üstünlü"ü vardır.
- Yargı organı ba"ımsız olmalıdır.
- Kanuni hâkim güvencesi vardır.
- #darenin her türlü i!lemi belirli ve acıktır.
- Suç ve cezalara ili!kin esaslar vardır.
- Kuvvetler ayrılı"ı vardır. 
- Temel hak ve hürriyetler güvence altına 

alınmı!tır.
- Kazanılmı! haklara saygı ilkesi geçerli-

dir.
Cevap: C

16.  Hiç kimse kanunen tabi oldu"u mahkeme 
dı!ında ba!ka mercii önüne çıkarılamaz. 
Ki!iye özel yeni merci olu!turulamaz. (Ka-
nuni hâkim güvencesi)

Cevap: C

17.  Hukuk devletinin gerekleri; 
- Herkes kanun önünde e!ittir
- Anayasanın üstünlü"ü vardır
- Yargı Organı ba"ımsız 
- Kanuni hakim güvencesi vardır 
- #darenin her türlü i!lemi belirli ve acıktır 
- Suç ve cezalara ili!kin esaslar vardır 
- Kuvvetler ayrılı"ı vardır. 
- Temel hak ve hürriyetler güvence altına 

alınmı!tır 
- Kazanılmı! haklara saygı ilkesi geçerli-

dir.
 Hukuk devleti ilkesine göre Cumhurba!-

kanı’ nın halk tarafından seçilmesi gibi !art 
yoktur.

Cevap: A

18.  Suç ve cezalara ili!kin olarak;
 Kanuna aykırı elde edilen bulgular delil 

olarak kabul edilemez.
 Kimse i!ledi"i zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadı"ı bir $ilden dolayı 
cezalandırılamaz.

 Suçlulu"u hükmen sabit oluncaya dek 
herkes masumdur. 

Cevap: E

�����$1$<$6$6,�
7(0(/�%ú/*ú/(5

TEST

2
1.  Ülkemizde %10 ülke barajlı nispi temsil 

sistemi uygulanmaktadır.
Cevap: B

2.  Genel oy; servet, e"itim, cinsiyet gibi 
sınırlamalar olmaksızın ülke vatanda!-
larından belli ya!a ula!mı! herkesin oy 
kullanmasıdır 

Cevap: E

3.  Herkesin oyunun bir olması, aynı de"er-
de kabul edilmesi e!it oy ilkesini ifade 
eder.

Cevap: C

4.  Ki!isel oy; seçimlerde herkesin kendi 
oyunu kendi kullanması, kimsenin bir 
ba!kası için oy kullanamamasıdır.

Cevap: C 

5.  Seçmenlerin baskı veya dayatma altında 
olmadan kendi hür iradeleri ile oy kullan-
masına serbest oy ilkesi denir. 

Cevap: B

6.  Herkesin oyunun bir olması, aynı de"er-
de kabul edilmesi e!it oy ilkesini ifade 
eder. Akademisyenlerin oyunun ayrıca-
lıklı olması e!it oy ilkesine aykırıdır.

Cevap: A
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7.  Seçimlerin yargısal denetimini yapan 
Yüksek Seçim Kurulu, 1924 Anayasa-
sında 1950 yılında yapılan de"i!iklikle 
kurulmu!tur. 

Cevap: B

8.  Seçimlerde oy kullanabilmek için;

- TC vatanda!ı olmak 

- 18 ya!ını doldurmu! olmak 

- Seçmen kütü"üne kayıtlı olmak 

- Kısıtlı olamamak

- Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak

- Taksirli suçlar hariç 1 yıl ve daha fazla 

hüküm giymemi! olmak gerekir 

 Tutuklular ve gözaltında olanlar oy kulla-

nabilir.

Cevap: E

9.  Oy kullanamayanlar ; 

- Türk vatanda!ı olmayanlar

- 18 ya!ından küçükler

- Silah altında bulunan er ve erba!lar

- Askeri ö"renciler 

- Kasıtlı suçlardan 1 yıl ve daha fazlası 

cezaevinde bulunanlar 

Cevap: E

10.  Seçme seçilme ve siyasi faaliyetlerde bu-

lunmayla ilgili olarak,

 Seçimler ve halk oylamalarında serbest, 

e!it, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sa-

yım ve döküm esasları uygulanır.

 Seçim kanunlarında yapılan de"i!iklikler 

yürürlü"e girdi"i tarihten itibaren 1 yıl için-

de yapılacak olan seçimlere uygulanmaz. 

Cevap: E

11.  Oy kullanamayanlar; 

- Türk vatanda!ı olmayanlar

- 18 ya!ından küçükler

- Silah altında bulunan er ve erba!lar 

- Askeri ö"renciler 

- Kısıtlılar

 Seçmen oldu"u halde oy kullanamayanlar;

- Er ve erba!lar 

- Askeri ö"renciler 

- Hükümlüler 

Cevap: A

12.  Anayasa madde 68: Vatanda!lar, siyasi 
parti kurma ve usulüne göre partilere 
girme ve partilerden ayrılma hakkına sa-
hiptir. Parti üyesi olabilmek için on sekiz 
ya!ını doldurmu! olmak gerekir.

 Siyasi partiler, demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsurlarıdır.

 Siyasi partiler önceden izin almadan ku-
rulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri 
içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.

 Siyasi partilerin tüzük ve programları ile 
eylemleri, Devletin ba"ımsızlı"ına, ülke-
si ve milletiyle bölünmez bütünlü"üne, 
insan haklarına, e!itlik ve hukuk devleti 
ilkelerine, millet egemenli"ine, demok-
ratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı 
olamaz; sınıf veya zümre diktatörlü"ünü 
veya herhangi bir tür diktatörlü"ü savun-
mayı ve yerle!tirmeyi amaçlayamaz; suç 
i!lenmesini te!vik edemez.

 Hâkimler ve savcılar, Sayı!tay dahil yük-
sek yargı organları mensupları, kamu 
kurum ve kurulu!larının memur statüsün-
deki görevlileri, yaptıkları hizmet bakı-
mından i!çi niteli"i ta!ımayan di"er kamu 
görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları 
ile yüksekö"retim öncesi ö"rencileri siya-
si partilere üye olamazlar.

 Yüksekö"retim elemanlarının siyasi par-
tilere üye olmaları ancak kanunla düzen-
lenebilir. Kanun bu elemanların, siyasî 
partilerin merkez organları dı!ında kalan 
parti görevi almalarına cevaz veremez ve 
parti üyesi yüksekö"retim elemanlarının 
yüksekö"retim kurumlarında uyacakları 
esasları belirler.

 Yüksekö"retim ö"rencilerinin siyasi par-
tilere üye olabilmelerine ili!kin esaslar 
kanunla düzenlenir.

 Siyasi partilere, Devlet, yeterli düzeyde 
ve hakça malî yardım yapar. Partilere ya-
pılacak yardımın, alacakları üye aidatının 
ve ba"ı!ların tabi oldu"u esaslar kanunla 
düzenlenir.

Cevap: E
13.  Siyasi partilerin gelirleri

- Parti üyelerinin aidatları 
- Devlet yardımı 
- Ba"ı!lar 

 Siyasi partiler ticari faaliyette bulunamaz.
Cevap: E

14.  Siyasi partilerin hazine yardımı alabilme-
si için son seçimde %3 oy alınmalıdır. Bu 
oran 2014 de"i!ikli"i öncesi %7’ydi. De-
"i!ikli"e dikkat ediniz.

Cevap: A

15.  Bir siyasi partinin kurulabilmesi için seç-
me yeterlili"ine sahip en az 30 gerçek 
ki!i gerekir. Siyasi partiler en az 30 ki!iyle 
önceden izin alınmaksızın kurulurlar. 

Cevap: C

16.  Siyasi parti grubu kurabilmek için en az 
20 milletvekili gerekir. Siyasi parti ifade-
siyle siyasi parti grubu ifadesini karı!-
tırmayınız. Siyasi parti grubu mecliste 
grubu olan partileri ifade eder. Bir partinin 
mecliste grup kurabilmesi için en az 20 
milletvekili olmalıdır. Cevap: B

17.  Siyasi partiler seçme yeterlili"ine sahip 
30 ki!i ile önceden izin almadan kurulurlar

 18 ya!ını dolduran ki!iler siyasi partiye 
üye olabilir. 

 Yurt dı!ında te!kilatlanma mümkündür 
 Yabancı devletlerden ve kurulu!lardan 

yardım aldıkları tespit edilirse direkt ka-
patılma sebebidir

 Siyasi partilerin mali denetimini Sayı!tay 
yardımıyla Anayasa Mahkemesi yapar.

Cevap: C

18.  Siyasi partilerin mali denetimini Sayı!tay 
yardımı ile Anayasa Mahkemesi yapar.

Cevap: B

19.  Siyasi partilerin kapatılma davası;
- re’sen
- Adalet Bakanının talebiyle
- Bir ba!ka siyasi partinin talebiyle, Yar-

gıtay Cumhuriyet Ba!savcısı tarafın-
dan Anayasa Mahkemesi’nde açılır.

Cevap: E

20.  Siyasi partilere önceden izin almaksızın 
kurulur. Bu durum kapatılma sebebi de-
"ildir. Burada A !ıkkındaki ifadenin direkt 
kapatılma sebebi oldu"unu unutmayınız. 

Cevap: C
21.  Siyasi partiler seçme yeterlili"ine sahip 

30 ki!i ile önceden izin almadan kurulurlar.
 18 ya!ını dolduran ki!iler siyasi partiye 

üye olabilir. 
 Yurt dı!ında te!kilatlanma mümkündür. 
 Yabancı devletlerden ve kurulu!lardan 

yardım aldıkları tespit edilirse direkt ka-
patılma sebebidir.

 Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa 
Mahkemesi yapar.

 Siyasi partilere kapatma davasını Yargı-
tay Cumhuriyet Ba!savcısı açar. Davayı 
karara ba"layan Anayasa Mahkemesidir 

Cevap: D

22.  Siyasi partilere üye olamayanlar;
- Hâkimler ve savcılar
- TSK mensupları 
- Yüksek Yargı mensupları 
- Devlet memurları
- Yüksekö"renim öncesi ö"renciler 
- Sayı!tay üyeleri 

Cevap: C
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3
1.  Anayasa madde 12. – Herkes, ki!ili"ine 

ba"lı, dokunulmaz, devredilmez, vazge-
çilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

 Temel hak ve hürriyetler, ki!inin topluma, 
ailesine ve di"er ki!ilere kar!ı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva eder. 

 Anayasa madde 13. – Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere ba"lı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demok-
ratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuri-
yetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz.

 Anayasa madde 14. – Anayasada yer 
alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Dev-
letin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlü"ünü bozmayı ve insan haklarına 
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti 
ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler 
biçiminde kullanılamaz.

 Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete 
veya ki!ilere,  Anayasayla tanınan temel 
hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya 
Anayasada belirtilenden daha geni! !e-
kilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir 
faaliyette bulunmayı mümkün kılacak 
!ekilde yorumlanamaz.

 Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar 
hakkında uygulanacak müeyyideler, ka-
nunla düzenlenir.

 Anayasa madde 15. – Sava!, seferberlik 
veya ola"anüstü hallerde, milletlerarası 
hukuktan do"an yükümlülükler ihlâl edil-
memek kaydıyla, durumun gerektirdi"i 
ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanıl-
ması kısmen veya tamamen durdurulabi-
lir veya bunlar için Anayasada öngörülen 
güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

 Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, 
sava! hukukuna uygun $iller sonucu 
meydana gelen ölümler dı!ında, ki!i-
nin ya!ama hakkına, maddî ve manevî 
varlı"ının bütünlü"üne dokunulamaz; 
kimse din, vicdan, dü!ünce ve kanaatle-
rini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan 
dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geç-
mi!e yürütülemez; suçlulu"u mahkeme 
kararı ile saptanıncaya kadar kimse suç-
lu sayılamaz.

 Anayasa madde 16. – Temel hak ve hür-
riyetler, yabancılar için, milletlerarası hu-
kuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Cevap: D

2.  – Herkes, ki!ili"ine ba"lı, dokunulmaz, 
devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahiptir.

 Temel hak ve hürriyetler, ki!inin topluma, 
ailesine ve di"er ki!ilere kar!ı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva eder.

 Anayasa madde 13. – Temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın 
yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere ba"lı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demok-
ratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuri-
yetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz.

  Cevap: B

3.  Herkes ya!ama maddi ve manevi varlı"ı-
nı koruma ve geli!tirme hakkına sahiptir 

 Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı 
haller dı!ında ki!inin vücut bütünlü"üne 
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve 
tıbbı deneylere tabi tutulamaz. 

 Kimseye i!kence ve eziyet yapılamaz. 

 Hiç kimse zorla çalı!tırılamaz, angarya 
yasaktır. Oysa hâkim kararı ile konut 
araması, hâkim kararı gerekmeksizin üst 
araması mümkündür.

Cevap: C

4.  Kimseye i!kence ve eziyet yapılamaz 
kimse haysiyetiyle ba"da!mayan bir 
cezaya veya muameleye tabi tutulamaz 
hükmü ki!inin dokunulmazlı"ı ve maddi, 
manevi bütünlü"ünü ifade eder.

Cevap: E

5.  Ki!isel hak ve ödevler 
1. Ki!inin dokunulmazlı"ı, maddi ve 

manevi varlı"ı
2. Zorla çalı!tırma yasa"ı
3. Ki!i hürriyeti ve güvenli"i
4. Özel hayatın gizlili"i ve korunması 

(Özel hayatın gizlili"i - Konut doku-
nulmazlı"ı - Haberle!me hürriyeti)

5. Yerle!me ve seyahat hürriyeti
6. Din ve vicdan hürriyeti
7. Dü!ünce ve kanaat hürriyeti
8. Dü!ünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
9. Bilim ve sanat hürriyeti
10. Basın yayınla ilgili hükümler (Basın 

hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın 
hakkı - Basın araçlarının korunma-
sı - Kamu tüzel ki!iliklerinin elindeki 
basın dı!ı kitle haberle!me araçla-
rından yararlanma hakkı - Düzelt-
me ve cevap hakkı)

11. Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek 
kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri 
yürüyü!ü düzenleme hakkı)

12. Mülkiyet hakkı
13. Hakların korunması ile ilgili hüküm-

ler (Hak arama hürriyeti - Kanuni 
hâkim güvencesi - Suç ve cezalara 
ili!kin esaslar)

14. #spat hakkı
15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Cevap: A

6.  Ki!isel hak ve ödevler 
1. Ki!inin dokunulmazlı"ı, maddi ve 

manevi varlı"ı
2. Zorla çalı!tırma yasa"ı
3. Ki!i hürriyeti ve güvenli"i
4. Özel hayatın gizlili"i ve korunması 

(Özel hayatın gizlili"i - Konut doku-
nulmazlı"ı - Haberle!me hürriyeti)

5. Yerle!me ve seyahat hürriyeti
6. Din ve vicdan hürriyeti
7. Dü!ünce ve kanaat hürriyeti
8. Dü!ünceyi açıklama ve yayma hür-

riyeti
9. Bilim ve sanat hürriyeti
10. Basın yayınla ilgili hükümler (Basın 

hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın 
hakkı - Basın araçlarının korunma-
sı - Kamu tüzel ki!iliklerinin elindeki 
basın dı!ı kitle haberle!me araçla-
rından yararlanma hakkı - Düzelt-
me ve cevap hakkı)

11. Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek 
kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri 
yürüyü!ü düzenleme hakkı)

12. Mülkiyet hakkı
13. Hakların korunması ile ilgili hüküm-

ler (Hak arama hürriyeti - Kanuni 
hâkim güvencesi - Suç ve cezalara 
ili!kin esaslar)

14. #spat hakkı

15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması
Cevap: A
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7. Anayasa madde 22. - Herkes, haberle!-
me hürriyetine  sahiptir.

 Haberle!menin  gizlili"i esastır.

 Milli güvenlik

 Kamu düzeni,

 Suç i!lenmesinin önlenmesi

 Genel sa"lık ve genel ahlâkın korunması 
ba!kalarının hak ve özgürlüklerinin ko-
runması sebeplerinden biri veya birka-
çına ba"lı olarak usulüne göre verilmi! 
hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebep-
lere ba"lı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de kanunla yetkili kı-
lınmı! merciin yazılı emri bulunmadıkça; 
haberle!me engellenemez ve gizlili"ine 
dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi 
dört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat 
içinde açıklar; aksi halde, karar kendili-
"inden kalkar.

 #stisnaların uygulanaca"ı kamu kurum ve 
kurulu!ları kanunda belirtilir.

Cevap: C

8.  Sosyal ekonomik hak ve ödevler (pozitif-
olumlu haklar)

1. Ailenin korunması

2. E"itim ve ö"renim hakkı ve ödevi

3. Kamu yararı (Kıyılardan yararlan-
ma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hay-
vancılık ve bu üretim dallarında çalı-
!anların korunması - Kamula!tırma 
- Devletle!tirme ve özelle!tirme)

4. Çalı!ma ve sözle!me hürriyeti

5. Çalı!ma ile ilgili hükümler (Çalı!ma 
hakkı ve ödevi - Çalı!ma !artları ve 
dinlenme hakkı - Sendika kurma 
hakkı - Sendikal faaliyette bulunma 
hakkı)

6. Toplu i! sözle!mesi, grev hakkı ve 
lokavt (Toplu i! sözle!mesi hakkı - 
Grev hakkı ve lokavt)

7. Ücrette adalet sa"lanması

8. Sa"lık, çevre ve konut (Sa"lık hiz-
metleri ve çevrenin korunması - Ko-
nut hakkı)

9. Gençlik ve spor (Gençli"in korun-
ması - Sporun geli!tirilmesi)

10. Sosyal güvenlik hakları (Sosyal 
güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik 
bakımından özel olarak korunması 
gerekenler - Yabancı ülkelerde çalı-
!an Türk vatanda!ları)

11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması

12. Sanatın ve sanatçının korunması

13. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin 
sınırları

Cevap: E

9.  Sosyal ekonomik (pozitif) hak ve ödevler 
1. Ailenin korunması
2. E"itim ve ö"renim hakkı ve ödevi
3. Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma 

- Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvan-
cılık ve bu üretim dallarında çalı-
!anların korunması – Kamula!tırma 
- Devletle!tirme ve özelle!tirme)

4. Çalı!ma ve sözle!me hürriyeti
5. Çalı!ma ile ilgili hükümler (Çalı!ma 

hakkı ve ödevi - Çalı!ma !artları ve 
dinlenme hakkı - Sendika kurma 
hakkı - Sendikal faaliyette bulunma 
hakkı)

6. Toplu i! sözle!mesi, grev hakkı ve 
lokavt (Toplu i! sözle!mesi hakkı - 
Grev hakkı ve lokavt)

7. Ücrette adalet sa"lanması
8. Sa"lık, çevre ve konut (Sa"lık hiz-

metleri ve çevrenin korunması - Ko-
nut hakkı)

9. Gençlik ve spor (Gençli"in korun-
ması - Sporun geli!tirilmesi)

10. Sosyal güvenlik hakları (Sosyal 
güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik 
bakımından özel olarak korunması 
gerekenler - Yabancı ülkelerde çalı-
!an Türk vatanda!ları)

11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması

12. Sanatın ve sanatçının korunması
13. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin 

sınırları
Cevap: D

10.  Sosyal ekonomik hak ve ödevler;
1. Ailenin korunması
2. E"itim ve ö"renim hakkı ve ödevi
3. Kamu yararı (Kıyılardan yararlan-

ma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hay-
vancılık ve bu üretim dallarında çalı-
!anların korunması - Kamula!tırma 
- Devletle!tirme ve özelle!tirme)

4. Çalı!ma ve sözle!me hürriyeti
5. Çalı!ma ile ilgili hükümler (Çalı!ma 

hakkı ve ödevi - Çalı!ma !artları ve 
dinlenme hakkı - Sendika kurma 
hakkı - Sendikal faaliyette bulunma 
hakkı)

6. Toplu i! sözle!mesi, grev hakkı ve 
lokavt (Toplu i! sözle!mesi hakkı - 
Grev hakkı ve lokavt)

7. Ücrette adalet sa"lanması
8. Sa"lık, çevre ve konut (Sa"lık hiz-

metleri ve çevrenin korunması - Ko-
nut hakkı)

9. Gençlik ve spor (Gençli"in korun-
ması - Sporun geli!tirilmesi)

10. Sosyal güvenlik hakları (Sosyal 
güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik 
bakımından özel olarak korunması 
gerekenler - Yabancı ülkelerde çalı-
!an Türk vatanda!ları)

11. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması

12. Sanatın ve sanatçının korunması
13. Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin 

sınırları
Cevap: D

11.  2010 Anayasa de"i!ikli"i ile aynı zaman-
da ve aynı i! kolunda birden fazla sen-
dikaya üye olunabilece"i hükmü getirildi. 
Burada ölçüt aynı i!verene ait olmayan 
farklı i! yelerinde çalı!an bir i!çi olmaktır.

Cevap: D

12.  Dilekçe hakkına ba!vurmak için Türk 
vatanda!ı olmak gerekmez. Ancak bu 
haktan yararlanmak isteyen yabancılar 
için kar!ılıklılık esastır. 

Cevap: B

13.  Kamu hizmetlerine girenlerin 5 yılda bir 
malvarlı"ındaki artı! ve azalı!ları bildir-
mesine mal bildirimi denir.

Cevap: D

14.  Siyasal hak ve ödevler:

- Türk vatanda!lı"ı 

- Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette 
bulunma hakları

- Parti kurma, partilere girme ve par-
tilerden ayrılma

- Siyasi partilerin uyacakları esaslar

- Kamu hizmetlerine girme hakkı

- Vatan hizmeti

- Vergi ödevi

- Dilekçe hakkı

Cevap: D

15.  Vatanda!lar ve kar!ılıklılık esası göze-
tilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden 
yabancılar kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve !ikayetleri hakkında, yet-
kili makamlara ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne yazı ile ba!vurma hakkına sa-
hiptir.

 Kendileriyle ilgili ba!vuruların sonucu, 
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı 
olarak bildirilir. 

 Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisi-
ne ba!vurma hakkına sahiptir. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba!kanlı-
"ına ba"lı olarak kurulan Kamu Denet-
çili"i Kurumu idarenin i!leyi!iyle ilgili 
!ikâyetleri inceler.

Cevap: C
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16.  Temel hak ve hürriyetlerin özüne doku-
nulmaksızın yalnızca anayasada belirti-
len sebeplere ba"lı olarak ve ancak ka-
nunla sınırlanabilir

Cevap: D

17.  Temel hak ve hürriyetlerin özüne doku-
nulmaksızın yalnızca anayasada belir-
tilen sebeplere ba"lı olarak ve ancak 
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlar; anaya-
sanın sözüne ve ruhuna, demokratik top-
lum düzenine, laik cumhuriyetin gerekle-
rine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olamaz.

 2001 de"i!ikli"i ile genel sınırlama se-
bepleri kaldırılmı!, sınırların hakların 
özüne dokunulmaksızın, laik cumhuri-
yetin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine 
uygun olarak sınırlandırılabilece"i hü-
kümleri getirilmi!tir.

Cevap: E

18.  Çekirdek haklar; ki!inin ya!ama hakkı, 
maddi ve manevi varlı"ının bütünlü"ü, 
din, vicdan, dü!ünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamama ve bunlardan 
dolayı suçlanamama, suç ve cezaların 
geriye yürüyemez olması, suçlulu"u 
mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar 
kimsenin suçlu sayılamaması. (Masumi-
yet karinesi.)

Cevap: B 

19.  Çekirdek haklar; ki!inin ya!ama hakkı, 
maddi ve manevi varlı"ının bütünlü"ü, 
din, vicdan, dü!ünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamama ve bunlardan 
dolayı suçlanamama, suç ve cezaların 
geriye yürüyemez olması, suçlulu"u 
mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar 
kimsenin suçlu sayılamaması.(Masumi-
yet karinesi.)

Cevap: B 

20.  Çekirdek haklar; ki!inin ya!ama hakkı, 
maddi ve manevi varlı"ının bütünlü"ü, 
din, vicdan, dü!ünce ve kanaatlerini 
açıklamaya zorlanamama ve bunlardan 
dolayı suçlanamama, suç ve cezaların 
geriye yürüyemez olması, suçlulu"u 
mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar 
kimsenin suçlu sayılamaması. (Masumi-
yet karinesi.)

Cevap: C

21.  Toplu #! Sözle!mesi (T#S), i!yeri veya 
i!letme düzeyinde, i!kolu esasına göre 
i!yeri veya i!letmede T#S yapma yetkisini 
haiz i!çi sendikası ile i!veren sendika-
sı veya sendika üyesi olmayan i!veren 
arasında yapılan i! sözle!mesidir. Bura-
dan anla!ıldı"ı gibi, T#S'in i!çi tarafında 
mutlaka i!çi sendikası olmalıdır. Ancak 
i!verenin sendika üyesi olması zorunlu 
de"ildir.

 #!yeri uygulamasında ve i!çi-i!veren ili!-
kilerinde, emredici yasa hükümlerinden 
sonraki kaynaktır. Çalı!ma ko!ulları ve 
ücreti belirleyen "normatif" hükümler ile 
i!çi sendikası ve i!veren sendikası ya da 
sendika üyesi olmayan i!veren arasında-
ki ili!kileri düzenleyen "düzenleyici" hü-
kümleri bulunur. Kanunda yasaklanmı! 
konularda ve emredici kanun hükümleri-
ne aykırı olarak T#S'e hüküm konulamaz. 
Sendika üyesi olmayan i!çiler, "dayanı!-
ma aidatı" ödeyerek, T#S'in normatif hü-
kümlerinden yararlanabilirler.

     Anla!ılabilece"i gibi özel sektörün toplu 
i! sözle!mesi yapamayaca"ına dair bilgi 
yanlı!tır.

Cevap: B

22.  Her Türk vatanda!ı kamu hizmetine gir-
me hakkına sahiptir 

Cevap: B

$1$<$6$�+8.8.8�
²�<$6$0$�²
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1
1.  Yasama !lkeleri;

1.  Genellik: Meclis her konuda, dile-
di"i ayrıntıda düzenleme yapabilir. 
Sınırı sadece anayasadır.

2.  Aslilik (#lk Ellik): Meclisin düzenle-
me yapması için hiçbir makamdan 
izin almasına gerek yoktur.

3.  Devredilmezlik: Yasama yetkisi hiç-
bir makama devredilemez.

Cevap: A

2.  TBMM'nin görev ve yetkileri:
- Kanun koymak, de"i!tirmek veya 

kaldırmak.
- Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Ka-

nununu görü!mek ve kabul etmek.
- Milletlerarası Antla!maların onay-

lanmasını uygun bulmak.
- Para basılmasına ve sava! ilanına 

karar vermek
- Genel ve Özel Af ilanına karar vermek.

  Ancak bakanları atamak ve istifasını ka-
bul etmek ise Cumhurba!kanının görevi-
dir.

Cevap: A

3.  Yasama dönemi; iki seçim arasındaki dö-
neme denir. Yasama dönemi 5 yıldır.

Cevap: A

4.  TBMM her yıl Ekim aynının ilk günü ken-
dili"inden toplanır. Meclis bir yasama 
yılında en fazla 3 ay tatil yapar. Bunun 
dı!ında en fazla 15 günlük ara verilebilir. 
Meclis bu !ekilde tatildeyken veya ara 
vermi!ken toplantı gerekiyorsa yapılan 
bu toplantıya ola"anüstü toplantı denir.

 Meclisi ola"anüstü toplantıya Cumhur-
ba!kanı do"rudan ça"ırabilir. 

 Aynı zamanda Meclis Ba!kanı da Mecli-
si do"rudan toplantıya ça"ırma hakkına 
sahiptir. Meclis üyelerinin 1/5'i  (120 mil-
letvekili) ola"anüstü toplantı için Meclis 
Ba!kanından talepte bulunabilir. Bu dö-
nemde konu!ulması gereken konu ko-
nu!ulmadan tatile devam edilemez, ara 
verilemez.

Cevap: E

5.  TBMM her yıl Ekim aynının ilk günü ken-
dili"inden toplanır. Meclis bir yasama 
yılında en fazla 3 ay tatil yapar. Bunun 
dı!ında en fazla 15 günlük ara verilebilir. 
Meclis bu !ekilde tatildeyken veya ara 
vermi!ken toplantı gerekiyorsa yapılan 
bu toplantıya ola"anüstü toplantı denir.

 Meclis'i ola"anüstü toplantıya Cumhur-
ba!kanı do"rudan ça"ırabilir. 

 Aynı zamanda Meclis Ba!kanı da Meclis'i 
do"rudan toplantıya ça"ırma hakkına sa-
hiptir. Meclis üyelerinin 1/5'i ola"anüstü 
toplantı için Meclis Ba!kanı’ndan talepte 
bulunabilir. Ancak Cumhurba!kanı yar-
dımcısının böyle bir yetkisi yoktur.

Cevap: A

6.  Meclis bir yasama yılında en fazla 3 ay 
tatil yapar. Bunun dı!ında en fazla 15 
günlük ara yapma durumu vardır. Meclis 
bu !ekilde tatildeyken veya ara vermi!-
ken ani bir toplantı gerekiyorsa yapılan 
bu toplantıya ola"anüstü toplantı denir. 
Gündeme de"il toplantının yapıldı"ı za-
mana bakılır.

Cevap: E
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7.  TBMM’nin Çalı!ma Esasları:

 *Yasama Dönemi: #ki seçim arası süredir. 
Bu süre 5 yıldır.

 *Yasama yılı: Dönemin her bir yılıdır. 1 
Ekim – 30 Eylül arasıdır.

 *Birle!im: Genel Kurulun bir günlük top-
lantısıdır.

 *Oturum: Birle!imin bölümleridir.

 Yılda en çok 3 ay tatil yapılabilir. Ba!lan-
gıcı 1 Temmuzdur. Ekim ayının 1. günü 
kendili"inden toplanır.

 15 günlük de ara yapılabilir. &ıklarda ilk i! 
günü ifadesi kullanılmı!. Bu ifade do"ru 
de"ildir, ilk i! günü de"il ilk günü olmalı.

Cevap: D

8.  Ülkemizde genel seçimler 5 yılda bir ya-
pılır, milletvekili sayısı ise 2017 Anayasa 
de"i!ikli"i ile 600’dür. 

 Cevap: A

9.  Ülkemizde 600 milletvekilinin da"ılımı 
nüfusa göre yapılmaktadır. 

Cevap: A

10.  Anayasa Madde 76 – Milletvekili seçilme 
yeterlili"i 

 On sekiz ya!ını dolduran her Türk millet-
vekili seçilebilir.

 *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, ir-
tikap, rü!vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sah-
tecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
i%as gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, 
resmi 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 seçilemezler.

Cevap: D

11.  Milletvekili seçimlerinde aday olmak iste-
yen; 

 *Hâkimler ve savcıların, 

 *Yüksek yargı organları mensuplarının, 

 *Yüksekö"retim kurumlarındaki ö"retim 
elemanlarının,

 *Yüksekö"retim Kurulu üyelerinin, 

 *Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri-
nin,

 *Kamu kurumu ve kurulu!larının memur 
statüsündeki görevlileri, 

 *Belediye ba!kanlarının, 

 *Subaylar ile astsubayların, 

 *Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu 
ba!kan ve üyelerinin,

 *Belediye meclisi üyelerinin,

 *#l genel meclisi üyelerinin, 

 *Kamu kurumu niteli"indeki meslek kuru-
lu!ları ile sendikalar, kamu bankaları ile 
üst birliklerin ve bunların üst kurulu!ları-
nın ve katıldıkları te!ebbüs veya ortaklık-
ların yönetim ve denetim kurullarında gö-
rev alanların görevlerinden istifa etmeleri 
gerekir. 

Cevap: B

12.  Sava! sebebiyle seçimlerin yapılmasına 
imkan görülmüyorsa TBMM kararıyla se-
çimlerin yapılması 1 yıl sonraya bırakıla-
bilir. 

Cevap: D

13.  Seçilme ya!ı 1876'da Kanun-i Esaside 
30 ya!ını bitirenlere tanınmı!tır, bu hak  
13 Ekim 2006 tarihine kadar bu !ekilde 
devam etmi!tir. Bu tarihte yapılan de"i-
!iklik ile seçilme ya!ı 25’e indirilmi!tir. 16 
Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa 
de"i!ikli"i referandumundan sonra de"i-
!en maddelerden biri de milletvekili seçil-
me ya!ı oldu. Buna göre seçilme ya!ı 18 
olarak belirlendi.

Cevap: E

14.  1984 tarihli TBMM Üyeli"i #le Ba"da!ma-
yan #!ler Hakkında Kanunun 2. maddesi-
ne göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye-
leri, Devlet ve di"er kamu tüzelki!ilerinde 
ve bunlara ba"lı kurulu!larda; Devletin 
veya di"er kamu tüzelki!ilerinin do"ru-
dan do"ruya ya da dolaylı olarak katıldı"ı 
te!ebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kay-
nakları ve özel imkânları kanunla sa"lan-
mı! kamu yararına çalı!an derneklerin ve 
Devletten yardım sa"layan ve vergi mua-
$yeti olan vakı%arın, kamu kurumu niteli-
"indeki meslek kurulu!ları ile sendikalar 
ve bunların üst kurulu!larının ve katıldık-
ları te!ebbüs veya ortaklıkların yönetim 
ve denetim kurullarında görev alamazlar, 
vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt i!ini 
do"rudan veya dolaylı olarak kabul ede-
mezler, temsilcilik ve hakemlik yapamaz-
lar. 

Cevap: E

15.  Anayasanın 76'ncı maddesine göre, 
"zimmet, ihtilas, irtikap, rü!vet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı i%as gibi yüz kızartıcı 
suçlardan hüküm giymi! olanlar milletve-
kili seçilemezler. Kaçakçılık, resmi ihale 
ve alım satımlara fesat karı!tırma, Devlet 
sırlarını açı"a vurma, devlet aleyhine i!-
lenen suçlar, terör suçlarından biriyle hü-
küm giymi! olanlar, affa u"ramı! olsalar 
bile milletvekili seçilemezler".

Cevap: D

16.  Milletvekili olan bir ki!i #l Seçim Kuru-
lundan mazbatasını aldı"ında artık mil-
letvekili olmu! sayılır. Ancak ant içti"i 
an göreve ba!lamı! sayılır. Dolayısıyla 
mazbatasını alan ancak ant içmeyen ki!i 
milletvekili haklarından yararlanır ancak 
çalı!malara katılamaz.

Cevap: C

17.  TBMM Ba!kanı ve di"er Meclis Ba!kan-
lık Divanı üyeleri milletvekilleri arasından 
seçilir.

Cevap: B
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18.  TBMM Genel Kurulu adi ço"unlukla ka-
rar alarak dokunulmazlı"ı kaldırabilir.

Cevap: A

19.  TBMM Genel Kurulu adi ço"unlukla bir 
karar alarak dokunulmazlı"ı kaldırabilir.

Cevap: D

20.  Yasama Dokunulmazlı"ı milletvekilini 
key$ soru!turma ve kovu!turmalardan 
korur. A"ır cezayı gerektiren suçüstü ha-
linde ve seçimden önce soru!turmasına 
ba!lanan Anayasa Madde 14`teki haller-
de dokunulmazlık milletvekilini korumaz. 
Bu haller dı!ında seçim öncesi ya da 
sonrası suç i!ledi"i dü!ünülen milletvekili 
TBMM Genel Kurulunca karar alınmadık-
ça tutulamaz, sorgulanamaz, yargılana-
maz. Dokunulmazlık milletvekilini millet-
vekilli"i süresince korur ve TBMM Genel 
Kurulu adi ço"unlukla bir karar alarak do-
kunulmazlı"ı kaldırabilir. Dokunulmazlı"ı 
kaldırılan milletvekilinin yargılanmasının 
önü açılır ancak unutmayınız milletvekil-
leri Yüce Divanda yargılanmaz. Adli yar-
gıda yargılanır. Yargılama a!amasında 
milletvekilli"i devam eder. Dokunulmaz-
lı"ı kaldırılan milletvekili ya da bir ba!ka 
milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahke-
mesine itiraz edebilir.

Cevap: A

21.  Dokunulmazlı"ı kaldırılan milletvekili 
ya da bir ba!ka milletvekili 7 gün içinde 
Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir.

Cevap: C

22.  Dokunulmazlı"ı kaldırılan milletvekili 
ya da bir ba!ka milletvekili 7 gün içinde 
Anayasa Mahkemesine itiraz edebilir.

Cevap: B

23.  Yasama Ba"ı!ıklıkları ikiye ayrılır: Yasa-
ma Sorumsuzlu"u ve Yasama Dokunul-
mazlı"ı !eklinde. Yasama Sorumsuzlu"u 
milletvekilini ömür boyu korur ve kaldırı-
lamaz. Ancak Yasama Dokunulmazlı"ı 
milletvekilini milletvekilli"i süresi boyunca 
korur ve adi ço"unlukla kaldırılabilir.

Cevap: B

24.  Yasama sorumsuzlu"u, söz özgürlü"ü-
dür. Milletvekillerinin, Meclis çalı!maları 
kapsamında söyledikleri sözlerden ömür 
boyu korunmasını sa"lar. Meclis kararıy-
la kaldırılması mümkün de"ildir, mutlak 
bir özgürlüktür. Bakanlar ve CB Yardım-
cıları milletvekili olmasalar da yasama 
sorumsuzlu"u ve dokunulmazlı"ından 
yararlanırlar. 

Cevap: E

25.  Bakanlar, CB Yardımcıları milletvekili 
olamadıklarından mecliste oy hakkına 
sahip de"illerdir ancak milletvekillerinin 
yararlandıkları dokunulmazlık, özlük hak-
larından yararlanırlar. HSK Ba!kanının 
Adalet Bakanı oldu"una ve onun da do-
kunulmazlı"ı oldu"una dikkat ediniz.

 TBMM Ba!kanı da bir milletvekilidir ve 
yararlanır. Dolayısıyla I, II, III, IV ve VI 
olacaktır.

Cevap: E

$1$<$6$�+8.8.8�
²�<$6$0$�²
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2
 

1.  Milletvekilinin istifası halinde bunun adi 
ço"unlukla kabulü gerekir. Ba"da!ma-
yan görevde ısrar etme halinde bu duru-
mu meclisin yine adi ço"unlukla kabulü 
gerekir. 1 ayda toplam 5 birle!ime gel-
meme halinde meclisin bu durumu en 
az üye tamsayısının salt ço"unlu"u ile 
kabulü gerekir. Partisinden istifa etme ve 
partisinin temelli kapatılmasına söz ve 
eylemleriyle sebep olma milletvekilli"inin 
dü!mesi sebebi olarak kabul edilmez. 
Mahkeme kararıyla kesin hüküm giyme 
ise milletvekilli"inin kendili"inden dü!me 
sebebidir.

 Dolayısıyla I, III, IV olacaktır.

Cevap: A

2.  #stifayı meclisin adi ço"unlukla kabul 
etmesi, Mahkemenin kısıtlılık hükmünü 
meclise bildirmesi, devamsızlık halinde 
meclisin en az üye tamsayısının salt ço-
"unlu"u ile kabulü halinde ki!inin millet-
vekilli"i dü!ecektir.

Cevap: E

3.  Hâkim-Savcıların, yüksek yargı orga-
nı mensuplarının, TSK mensuplarının, 
YÖK üyelerinin, RTÜK üyelerinin, Yük-
sekö"retim kurumlarındaki ö"retim ele-
manlarının, i!çi niteli"i ta!ımayan kamu 
görevlilerinin, kamu kurumu niteli"indeki 
meslek kurulu!ları ile sendikalar, kamu 
bankaları ile üst birliklerin ve bunların 
üst kurulu!larının ve katıldıkları te!ebbüs 
veya ortaklıkların yönetim ve denetim ku-
rullarında görev alanların, belediye ba!-
kanları, belediye meclisi üyeleri, il genel 
meclisi üyeleri ile siyasi partilerin il ve ilçe 
yönetim kurulu ba!kan ve üyelerinin mil-
letvekili adaylı"ı için istifa etmesi gerekir.

Cevap: B

4.  Ülkemizde milletvekilleri üç farklı !ekilde 
yapılan seçimler ile belirlenir. Genel se-
çim, seçimlerin yenilenmesi ve ara seçim 
!eklinde. 

Cevap: B

5.  Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılır. 
Seçim döneminden önce ancak Cum-
hurba!kanı ve TBMM erken seçim kararı 
alabilir. Süresi biten milletvekilleri üst sı-
nır olmadan yeniden seçilebilirler. 

Cevap: B

6.  TBMM herhangi bir sebep göstermeksi-
zin ve üye tam sayısının be!te üçünün 
yani 360 milletvekilinin alaca"ı karar ile 
seçim yenileyebilir. Bu durumda CB se-
çimleri ve TBMM seçimleri birlikte yapılır. 
Seçimler, kararın yayımını takip eden 60 
gün sonraki ilk pazar günü yapılır. 

Cevap: C

7.  Ülkemizde seçme ya!ı 18 ya!ın doldurul-
masıdır. Herkes sandık ba!ına gider ve 
oyunu kullanır yani seçimler tek derece-
lidir. Herkesin 1 oy hakkı vardır. Seçim-
ler sonunda oyların de"erlendirilmesine 
yönelik !ikâyetler Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından karara ba"lanır ve YSK’nın 
verdi"i kararlar kesindir. Seçim Kanunun-
da yapılan de"i!iklikler 1 yıl geçmeden 
yürürlü"e giremez.

Cevap: C
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8.  Be! yılda bir yapılan milletvekili genel 
seçimleri Cumhurba!kanı ya da TBMM 
kararıyla öne alınabilir. Bir milletvekili-
nin aday olabilme sayısına dair bir sınır 
yoktur. TBMM, sadece sava! sebebiyle 
seçimleri 1 yıl geriye bırakabilir. Bunun 
dı!ındaki hiç bir sebep kabul edilmez. 

Cevap: A

9.  TBMM asli yetkiye sahip oldu"u için hiç-
bir gerekçe göstermeden, üye tam sayı-
sının be!te üçünün ço"unlu"uyla karar 
alarak seçimleri yenileyebilir. Herhangi 
bir makamın görü!ü alınmaz. Meclis 
erken seçim kararı alıyorsa yayımından 
60 gün sonraki ilk pazar günü seçimler 
yapılır.

Cevap: B

10.  TBMM ya da CB kararıyla erken seçime 
gidilmesi halinde her iki seçim de birlikte 
yapılır. Kararın Resmi Gazetede yayı-
mından 60 gün sonraki ilk pazar günü 
seçimler yapılır.

Cevap: B

11.  Cumhurba!kanı ya da TBMM seçim ye-
nileme kararı alırken hiçbir makamın gö-
rü!ü alınmak zorunda de"ildir.

Cevap: E

12.  Cumhurba!kanı seçim kararı alabilir. 
Cumhurba!kanı aldı"ı seçim kararını 
Resmi Gazetede yayımlar ve yayımın-
dan 60 gün sonraki ilk pazar günü seçi-
me gidilir. #ki seçim birlikte yapılır ancak 
ilk turda CB seçilemezse takip eden 
ikinci pazar günü yalnızca CB seçimleri 
yenilenir. 

Cevap: C

13.  Ara seçim, her seçim döneminde bir defa 
yapılabilir ve genel seçimden otuz ay 
geçmedikçe ara seçime gidilemez. An-
cak, bo!alan üyeliklerin sayısı, üye tam-
sayısının yüzde be!ini buldu"u hallerde, 
ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına 
karar verilir. Genel seçimlere bir yıl kala, 
ara seçim yapılamaz. Ancak bir il ya da 
seçim çevresinin hiç milletvekili kalmaz-
sa zaman dilimine bakılmaksızın 3 ay 
içinde ara seçime gidilir.

Cevap: E

14. Ara Seçim 
 Yalnızca bir il/seçim çevresinde yapılır.
 Üyeliklerde bo!alma halinde ara seçime 

gidilir. 
 Kurallar:
 1. Yasama döneminde 1 defa yapılabilir.
 2. Seçimlerin üzerinden 30 ay geçmedik-

çe ara seçim yapılamaz
 3.Yeni seçimlere 1 yıl kala yapılamaz

 Özel Durumlar
 *Bo! koltuk sayısı %5’i (30 MV) geçerse 

ilk 30 ay yasa"ı (2 numaralı kural) gö-
rülmeyip 3 ay içinde seçim yapılır. 1 yıl 
varsa yine yapılamaz.

 *Bir ilin ya da seçim çevresinin hiç tem-
silcisi kalmamı!sa her aralıkta yapılır. 90 
gün sonraki ilk pazar günü seçime gidilir. 
(1 yıl kalsa bile).

Cevap: A

15.  TBMM Ba!kanlık Divanı üyeleri: TBMM 
Ba!kanı, TBMM Ba!kan Vekilleri, Katip 
Üyeler ve #dare Amirleridir. Grup ba!kan 
vekilleri, ba!kanlık divanına dahil de"ildir.

Cevap: E

16.  TBMM Ba!kanı seçilen ki!inin milletve-
killi"i sona ermez. Ancak TBMM Ba!kanı 
ve Ba!kanvekilleri hiçbir siyasi partinin 
çalı!malarına katılamaz ve (yönetti"i otu-
rumda) oy hakkı yoktur. TBMM Ba!kanı 
hiçbir oturumda oy kullanamaz. TBMM 
Ba!kanvekilleri ise sadece yönettikleri 
oturumlarda oy kullanamaz.

Cevap: D

17.  Meclis Ba!kanlı"ı için 4 turlu bir seçim 
yapılır. 1. turda üye tamsayısının 2/3 
ünü alan seçilir, alamazsa 2. tur yapılır 
ve yine aynı sayı aranır. 2. Turda 2/3 oy 
alan çıkmazsa 3. tur yapılır ve üye tam-
sayısının salt ço"unlu"u aranır. 3. turda 
salt ço"unluk alan olmazsa 4. tur yapılır 
ancak bu tura, 3. turda en çok oy alan 
2 aday katılabilir ve aralarında kim daha 
çok oy alırsa o TBMM Ba!kanı olur.

Cevap: C

18.  Meclis toplantı yeter sayısı, meclisin top-
lantıyı açabilmesi için gelmesi gereken 
milletvekili sayısı anlamına gelir ve bu 
sayı en az üye tamsayısının üçte biridir. 
Yani 200 milletvekilidir.

Cevap: B

19.  Meclis karar yeter sayısı, toplantıya ka-
tılanların salt ço"unlu"udur. Yani o gün 
toplatıya katılanların yarısından bir faz-
lasının oyu karar geçmesi için yeterlidir. 
Ancak bu sayı hiçbir zaman üye tam sa-
yısının 1/4`ünün 1 fazlası yani 151 millet-
vekilinin altında olamaz.

Cevap: B

20.  Milletvekillerinden gelen kanun önerileri 
kanun tekli$ olarak adlandırılır. TBMM ta-
rafından reddedilen kanun tekli%eri 1 yıl 
geçmedikçe tekrar teklif edilemez. Bir ya-
sama döneminde görü!ülemeyen ya da 
tamamlanamayan kanun önerileri kadük 
olur yani hükümsüz hale gelir. Ancak bu 
ret anlamına gelmez yeni yasama döne-
minde tekrar öneri getirilebilir.

Cevap: B

21.  Kanunlar, aksi belirtilmemi!se Resmi Ga-
zetede yayımlandıkları yürürlü"e girerler.

Cevap: E

22.  Kanunlar, aksi belirtilmemi!se yani yürür-
lük tarihi gösterilmemi!se Resmi Gaze-
tede yayımlandıkları gün sonra yürürlü"e 
girer.

Cevap: A

23.  Genel veya özel af ilanı için üye tamsa-
yısının 3/5’i, Cumhurba!kanının Yüce 
Divana sevk edilebilmesi için TBMM üye 
tam sayısının en az üçte ikisinin verece"i 
karar, Anayasanın de"i!tirilmesi için üye 
tamsayısının 3/5 ‘i veya 2/3`ü, devamsız-
lık ile milletvekilli"inin dü!mesi için mec-
lis üye tamsayısının salt ço"unlu"unun 
kabulü gerekir.

Cevap: E

24.  Kanunlar TBMM tarafından çıkarılır. CB 
Kararnameleri Cumhurba!kanı tarafın-
dan; Yönetmelikler, Cumhurba!kanı, 
Bakanlıklar ve Kamu Tüzel Ki!ilikleri ta-
rafından çıkarılır.

 #çtihadı birle!tirme kararlarını yüksek 
mahkemeler verir.

Cevap: A

25.  Cumhurba!kanının geri gönderemedi"i 
tek kanun Bütçe Kanunudur. Ancak veto 
edilememesi Bütçe Kanununun yargısal 
denetimi olmadı"ı anlamına gelmez.

Cevap: A
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1.  CB, Kararnameler ile Bütçe Kanununda 
düzenleme yapamaz ancak OHAL CB 
Kararnameleri ile yapabilir.

 Bütçe kanun tekli$ mali yılba!ından 75 
gün önce meclise sunulur. Bu sürenin 55 
günü Bütçe Komisyonunda geçer. Kalan 
20 gün ise TBMM Genel Kurulunda görü-
!ülür.

Cevap: A

2.  Anayasa de"i!tirilmesi tekli$ için en az 
meclis üye tamsayısının 1/3`ünün yani 
200 milletvekilinin yazılı tekli$ gerekir. 
Anayasamızın sert (katı) anayasa olma-
sının sebeplerinden biri de budur.

Cevap: C

3.  Anayasa de"i!iklikleri mecliste 360 ile 

400 milletvekili arasında kabul edilerek 

Cumhurba!kanına gönderildiyse Cum-

hurba!kanı bu tekli$ ister meclise geri 

gönderir ister halkoyuna sunar. Anayasa 

de"i!iklikleri mecliste 400 ve daha fazla 

milletvekili ile kabul edilerek Cumhurba!-

kanına gönderildiyse Cumhurba!kanı 

bu tekli$ ister meclise geri gönderir ister 

halkoyuna sunar isterse de onaylayıp 

yayımlar. Anayasa de"i!iklikleri Anayasa 

Mahkemesinde yalnızca !ekil açısından 

incelenebilir. 

Cevap: E

4.  Anayasa de"i!tirilmesi tekli$ için en az 

meclis üye tamsayısının 1/3`ünün yani 

200 milletvekilinin yazılı tekli$ gerekir.

 Anayasa de"i!iklikleri mecliste 360 ile 

400 milletvekili arasında kabul edilerek 

Cumhurba!kanına gönderildiyse Cum-

hurba!kanı bu tekli$ ister meclise geri 

gönderir ister halkoyuna sunar. Anayasa 

de"i!iklikleri mecliste 400 ve daha fazla 

milletvekili ile kabul edilerek Cumhurba!-

kanına gönderildiyse Cumhurba!kanı 

bu tekli$ ister meclise geri gönderir ister 

halkoyuna sunar isterse de onaylayıp 

yayımlar. Anayasa de"i!iklikleri Anayasa 

Mahkemesi’nde yalnızca !ekil açısından 

incelenebilir.

Cevap: A

5.  Halkoyuna sunulan anayasa de"i!ikli"i-

nin kabul edilebilmesi için geçerli oyların 

salt ço"unlu"u yani yarısından 1 fazlası-

nın alınması gereklidir.

Cevap: B

6.  Ba!komutan ya da Ba!kumandan, sa-

va!ta bir devletin bütün Kara, Deniz ve 

Hava Kuvvetlerine komuta eden en bü-

yük komutandır. Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'nde Cumhurba!kanının, TBMM 

adına temsil etti"i kurumdur.

 Ba!komutanlık, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin manevî varlı"ından ayrılamaz 

ve Cumhurba!kanı tarafından temsil olu-

nur. Genelkurmay Ba!kanı; Silahlı Kuv-

vetlerin komutanı olup, sava!ta Ba!ko-

mutanlık görevlerini Cumhurba!kanlı"ı 

namına yerine getirir.

 Buna göre TBMM adına Ba!komutanlık 

görevi Cumhurba!kanına aittir.

Cevap: A

7.  Anayasanın 87’nci maddesine göre 
TBMM’ nin görev ve yetkileri:
1.  Kanun koymak, de"i!tirmek ve kal-

dırmak.
2.  CB Yardımcıları ve Bakanları de-

netlemek.
3.  Bütçe ve kesin hesap kanun teklif-

lerini görü!mek ve kabul etmek.
4.  Para basılmasına karar vermek.
5.  Sava! ilanına karar vermek.
6.  Milletlerarası antla!maların onay-

lanmasını uygun bulmak.
7.  Anayasanın 14. maddesindeki $il-

lerden dolayı hüküm giyenler hariç 
olmak üzere, genel ve özel af ilanı-
na karar vermek.

8.  Anayasanın di"er maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve 
görevleri yerine getirmek.

 Yönetmelikler, kanunların uygulanı! biçi-
mini gösteren düzenlemelerdir. Kararname 
çıkarmak Cumhurba!kanının yetkisidir.

Cevap: D

8.  Anayasa 169. maddeye göre: ‘’Orman-
lara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve 
eyleme müsaade edilemez. Ormanların 
tahrip edilmesine yol açan siyasi propa-
ganda yapılamaz; münhasıran orman 
suçları için genel af ve özel af çıkarıla-
maz. Ormanları yakmak, ormanları yok 
etmek veya daraltmak amacıyla i!lenen 
suçlar genel ve özel af kapsamına alına-
maz.’’ Buna göre, orman tahribatı suçla-
rına kar!ı af çıkarılması mümkün de"ildir.

Cevap: A

9.  Anayasa madde 92 - Milletlerarası hu-
kukun me!ru saydı"ı hallerde sava! hali 
ilanına ve Türkiye'nin taraf oldu"u millet-
lerarası antla!maların veya milletlerarası 
nezaket kurallarının gerektirdi"i haller dı-
!ında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesine veya yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması-
na izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisinindir.  

       Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya 
ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı 
saldırıya u"raması ve bu sebeple silahlı 
kuvvet kullanılmasına derhal karar veril-
mesinin kaçınılmaz olması halinde Cum-
hurba!kanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kullanılmasına karar verebilir.

Cevap: C

10.  TBMM’nin kanun dı!ında yaptı"ı her !ey 
parlamento kararı olarak nitelendirilir.  C 
!ıkkı ise bir kanundur. 

Cevap: C

11.  1982 Anayasasına göre sava! kararı 
alma yetkisi TBMM’ye aittir.

Cevap: A

12.  Özel nitelikli kanunlar: Bütçe ve Kesin 
Hesap Kanunu, Para Basılmasına #li!kin 
Kanun, Af Kanunu, Milletlerarası Antla!-
maların Uygun Bulunması Kanunudur.

Cevap: A
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13.  Bütçe Kanunun denetimini Kesin Hesap 
Kanunu ile TBMM yapar ancak Sayı!tay 
aracılı"ıyla.

Cevap: B

14.  Kanunların !ekil ve esas denetimi Ana-
yasa Mahkemesi tarafından yapılır. (#nkı-
lap Kanunları hariç)

Cevap: A

15.  Para Basılmasına karar vermek özel ni-
telikli bir kanundur. Özel nitelikli kanun-
lar: Bütçe ve Kesin Hesap Kanun, Para 
Basılmasına #li!kin Kanun, Af Kanunu, 
Milletlerarası Antla!maların Uygun Bu-
lunması Kanunudur. Meclisin kanunlar 
dı!ında yaptı"ı i!lemler dı!ında kalanlar 
parlamento kararı olarak nitelendirilir. 

Cevap: C

16.  Parlamento kararları yargısal olarak de-
netlenemezler. Ancak istisnaları vardır: 
Yasama dokunulmazlı"ının kaldırılması 
kararları, milletvekilli"inin dü!ürülmesi 
kararları ve TBMM #çtüzü"ü bu durumun 
istisnalarıdır. Milletvekilli"i dü!ürülen bir 
milletvekili 7 gün içinde Anayasa Mahke-
mesine ba!vurabilir.

Cevap: E

17.  Cezai sorumlulu"u ara!tıran denetim 
yolu Meclis Soru!turmasıdır. Meclis üye 
tamsayısının salt ço"unlu"u tarafından 
teklif edilir. Meclis Soru!turması yolu ile 
meclis üye tamsayısının en az üçte iki-
sinin oyu ile kabul edilirse Bakan ya da 
CB Yardımcısı Yüce Divana sevk edilir. 
Yargılama neticesinde seçilmeye engel 
suçtan hüküm giyilmesi durumunda ilgili 
bakan ya da CB Yardımcısı görevini kay-
beder.

Cevap: C

18.  Cezai sorumlulu"u ara!tıran denetim 
yolu Meclis Soru!turmasıdır. Meclis üye 
tamsayısının salt ço"unlu"u yani 301 
milletvekili tarafından talep edilir.

Cevap: E

19.  Cezai sorumlulu"u ara!tıran denetim 
yolu Meclis Soru!turmasıdır. Meclis üye 
tamsayısının salt ço"unlu"u tarafından 
talep edilir. Üye tam sayısının be!te üçü-
nün kabulü ile soru!turma kararı alınır 
ve milletvekillerinden olu!an komisyon 
kurulur. Hazırlana raporlar üzerinden ya-
pılan oylamada üye tam sayısının üçte 
ikisinin oyu ile CB Yardımcısı ya da Ba-
kan Yüce Divana sevk edilir. Seçilmeye 
engel bir suçtan hüküm giymeleri halinde 
görevini kaybederler. 

Cevap: E

20.  2017 Anayasa de"i!ikli"i ile anayasamız-
dan çıkarılan denetim yolu Gensorudur.

Cevap: D

21.  En az 1 milletvekilinin bile bir bakandan 
ya da CB Yardımcısından bilgi istemesi 
yazılı soru olarak adlandırılır. 

Cevap: A

22.  Yazılı soru milletvekilleri tarafından CB 
Yardımcıları ya da Bakanlara yöneltilir.

Cevap: B

23.  Milletvekilleri, Bakan ya da CB Yardımcı-
larından belli konularda bilgi talep edebi-
lirler. Bu yönteme Yazılı Soru denir. Ba-
kan ya da CB Yardımcısı 15 gün içinde 
bu soruyu yanıtlamalıdır.

Cevap: C

24.  RTÜK, TBMM tarafından seçilen 9 üye-
den olu!ur. RTÜK üyelerinin görev süresi 
6 yıldır. Üyelerin üçte biri 2 yılda bir yeni-
lenir. 

Cevap: E

25.  Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 2017 de-
"i!ikli"ine göre 7 üyesi TBMM tarafından 
seçilir. 

Cevap: B

$1$<$6$�+8.8.8�
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1.  Anayasa madde 8’e göre yürütme yetki-

si ve görevi, Cumhurba!kanı tarafından, 
Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 
kullanılır ve yerine getirilir. 

Cevap: A

2.  Ba!komutanlık, TBMM’nin manevi var-
lı"ından ayrılamaz ve Cumhurba!kanı 
tarafından temsil olunur.

Cevap: C

3.  Cumhurba!kanı en fazla 2 defa, 5 yıllı"ı-
na, halk tarafından seçilir. #lk uygulaması 
da 2014 A"ustos ayında gerçekle!tiril-
mi!tir.

Cevap: A

4.  Cumhurba!kanı en fazla 2 defa, 5 yıllı"ı-
na, halk tarafından seçilir. #lk uygulaması 
da 2014 A"ustos ayında gerçekle!tiril-
mi!tir.

Cevap: B

5.  Cumhurba!kanlı"ına, siyasi parti grup-
ları, 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 gösterebilir.

Cevap: D
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6.  Cumhurba!kanı seçilecek olan ki!inin 
40 ya!ını doldurmu! olması ve en az 
yüksekö"renimini tamamlamı! olması 
gerekmektedir. Cumhurba!kanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden veya 
milletvekili seçilebilecek yeterlili"e sahip 
her Türk vatanda!ından halk oylaması 
yapılarak seçilebilmektedir. Cumhurba!-
kanlı"ına, siyasi parti grupları, en son 
yapılan genel seçimlerde toplam geçerli 
oyların tek ba!ına veya birlikte en az yüz-
de be!ini almı! olan siyasi partiler ile en 
az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

 Seçilen Cumhurba!kanı be! yıl boyunca 
görevini sürdürebilir ve sadece iki defa 
Cumhurba!kanı seçilebilmektedir. Se-
çimi kazanan adayın milletvekilli"i son 
erer.

 Genel oylama ile yapılacak seçimlerde, 
geçerli oyların salt ço"unlu"unu alan 
aday Cumhurba!kanı seçilerek görevi-
ne ba!lar. Yapılan ilk oylamada ço"un-
luk sa"lanamazsa, oylamayı takip eden 
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılmak 
zorundadır. #kinci tur oylamaya, ilk oy-
lamada en çok oyu almı! olan iki aday 
katılır ve geçerli olan oyların ço"unu alan 
ki!i Cumhurba!kanı seçilerek görevine 
ba!lamaya hak kazanır. Dikkat edilirse 
kullanılan oyla ve geçerli oylar ifadesi 
aynı anlama gelmez.

Cevap: C

7.  Cumhurba!kanlı"ı seçim süreci görev-
deki Cumhurba!kanının görev süresi 
bitmeden önceki 45 gün içinde tamam-
lanır. Ola"andı!ı bir durumda, yani Cum-
hurba!kanı görevine devam ederken 
makamın bo!alması halinde, ola"an se-
çimlere 1 yıldan az bir süre varsa TBMM 
seçimleri de yenilenir ve seçimler 60 gün 
sonraki ilk pazar günü yapılır; seçimlere 
1 yıldan uzun bir süre varsa yalnızca CB 
seçimleri yapılır ve 45 gün sonraki ilk pa-
zar günü sandı"a gidilir. 

Cevap: A

8.  Ola"andı!ı bir durumda yani Cumhur-
ba!kanı görevine devam ederken maka-
mın bo!alması halinde, ola"an seçime 1 
yıldan az bir süre varsa TBMM seçimleri 
de yenilenir ve seçimler 60 gün sonraki 
ilk pazar günü yapılır; seçimlere 1 yıldan 
uzun bir süre varsa yalnızca CB seçimle-
ri yapılır ve 45 gün sonraki ilk pazar günü 
sandı"a gidilir.

Cevap: B

9.  #kinci turda aday eksilmesi ya!anırsa ilk 
turdan tamamlanır. Ancak buna ra"men 
tek aday kalınması halinde seçim halkoy-
laması !eklinde yani ilgili ki!i Cumhur-
ba!kanı olsun mu olmasın mı !eklinde 
yapılır.

Cevap: A

10.  Cumhurba!kanı seçilecek olan ki!inin 
40 ya!ını doldurmu! olması ve en az 
yüksekö"renimini tamamlamı! olması 
gerekmektedir. Cumhurba!kanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden veya 
milletvekili seçilebilecek yeterlili"e sahip 
her Türk vatanda!ından halk oylaması 
yapılarak seçilebilmektedir. Cumhurba!-
kanlı"ına, siyasi parti grupları, en son 
yapılan genel seçimlerde toplam geçer-
li oyların tek ba!ına veya birlikte en az 
yüzde be!ini almı! olan siyasi partiler ile 
en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. 
Seçilen Cumhurba!kanı be! yıl boyunca 
görevini sürdürebilir ve sadece iki defa 
Cumhurba!kanı seçilebilmektedir. Seçi-
mi kazanan adayın milletvekilli"i son erer 
ancak 2017 de"i!ikli"i ile partisiyle ili!i"i 
kesilir ifadesi anayasamızdan çıkarıldı.

 Genel oylama ile yapılacak seçimlerde, 
geçerli oyların salt ço"unlu"unu alan 
aday Cumhurba!kanı seçilerek görevi-
ne ba!lar. Yapılan ilk oylamada ço"un-
luk sa"lanamazsa, oylamayı takip eden 
ikinci pazar günü ikinci oylama yapılmak 
zorundadır. #kinci tur oylamaya, ilk oy-
lamada en çok oyu almı! olan iki aday 
katılır ve geçerli olan oyların ço"unu alan 
ki!i Cumhurba!kanı seçilerek görevine 
ba!lamaya hak kazanır.

Cevap: E

11.  Cumhurba!kanının görevleri:

 *Cumhurba!kanı Devletin ba!ıdır. Yürüt-
me yetkisi Cumhurba!kanına aittir.

 *Cumhurba!kanı, Devlet ba!kanı sıfatıy-
la Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milleti-
nin birli"ini temsil eder; Anayasanın uy-
gulanmasını, Devlet organlarının düzenli 
ve uyumlu çalı!masını temin eder.

 *Gerekli gördü"ü takdirde, yasama yılı-
nın ilk günü Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde açılı! konu!masını yapar.

 *Ülkenin iç ve dı! siyaseti hakkında Mec-
lise mesaj verir.

 *Kanunları yayımlar.

 *Kanunları tekrar görü!ülmek üzere Tür-
kiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.

 *Kanunların, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si #çtüzü"ünün tümünün veya belirli hü-
kümlerinin Anayasaya !ekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar. 

 *Cumhurba!kanı yardımcıları ile bakan-
ları atar ve görevlerine son verir.

 *Üst kademe kamu yöneticilerini atar, gö-
revlerine son verir ve bunların atanmala-
rına ili!kin usul ve esasları Cumhurba!-
kanlı"ı kararnamesiyle düzenler.

 *Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriye-
tinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cum-
huriyetine gönderilecek yabancı devlet 
temsilcilerini kabul eder.

 *Milletlerarası antla!maları onaylar ve 
yayımlar.

 *Anayasa de"i!ikliklerine ili!kin kanunları 
gerekli gördü"ü takdirde halkoyuna su-
nar.

 *Milli güvenlik politikalarını belirler ve ge-
rekli tedbirleri alır.

 *Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Ba!komutanlı"ını 
temsil eder.

 *Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına 
karar verir.

            *Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama se-
bebiyle ki!ilerin cezalarını hafifletir veya 
kaldırır.

Cevap: C
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12.  Anayasamıza göre bakanlıkların yapısı 
CB Kararnamesi ile düzenlenir.

Cevap: B

13.  TBMM’de kabul edilen kanunlar Cumhur-
ba!kanı onayına sunulur. Cumhurba!ka-
nı 15 gün içinde yayımlar ya da tekrar 
görü!ülmek üzere veto eder.

Cevap: D

14.  Cumhurba!kanının yalnızca vatana iha-
netten yargılanabilece"i hükmü 2017 de-
"i!ikli"i ile Cumhurba!kanı görevleri ile 
ilgili bir suçtan yargılanabilece"i !eklinde 
de"i!tirilmi!tir.

Cevap: A

15.  Anayasamıza göre Cumhurba!kanı yeteri 
sayıda Cumhurba!kanı Yardımcısı atar.

Cevap: D

16.  Anayasamıza göre bakan ya da Cum-
hurba!kanı yardımcısı seçilenin varsa 
milletvekilli"i sona erer. Amaç yasama ve 
yürütmenin birbirinden tamamen ayrılı"ı 
sa"lamaktır.

Cevap: E

17.  Cumhurba!kanına bazı !artlar altında 
vekâlet etme görevi CB Yardımcısına ait-
tir.

Cevap: B

18.  Bakanlıklar ile ilgili düzenlemeler CB Ka-
rarnamesi ile yapılır.

Cevap: D

19.  Devlet Denetleme Kurulu dokuz üyeden 
olu!ur. Bu üyeler, yüksekö"renim yapmı! 
ve en az 20 yıl devlet hizmetinde ba!a-
rıyla çalı!mı!, deneyimli ki!iler arasından 
cumhurba!kanınca seçilir. Üyelerin üçte 
biri iki yılda bir yenilenir. Cumhurba!kanı-
nın üyeler arasından atadı"ı kurul ba!ka-
nının görev süresi üç yıldır. Görev süresi 
biten üyeler ve ba!kan yeniden seçile-
bilir. Devlet Denetleme Kurulu yargı ku-
rumları dı!ında, inceleme, denetleme ve 
idari soru!turma yapma yetkisine sahip 
Cumhurba!kanlı"ına ba"lı bir kuruldur. 
TSK’ya ba"lı kurulu!lar 2017 de"i!ikli"i 
ile DDK denetimi kapsamına alınmı!tır.

Cevap: C

20.  Devlet Denetleme Kurulu ba!kan ve üye-
lerini Cumhurba!kanı seçer.

Cevap: C

$1$<$6$�+8.8.8�
²�<h5h70(�²

TEST

2

1.  Yargıtay üyelerinin tamamı HSK tarafın-
dan seçilir. Sayı!tay üyelerinin tamamı 
TBMM tarafından seçilir. YSK üyelerinin 
6’sı Yargıtay ve 5’i Danı!tay tarafından 
seçilir.

Cevap: B

2.  TBMM Ba!kanı, TBMM üyeleri arasın-
dan 4 turlu bir oylamayla TBMM tarafın-
dan seçilir.

Cevap: D

3.  Genelkurmay Ba!kanı, Cumhurba!ka-
nınca atanır ancak Milli Savunma Baka-
nına ba"lıdır.

Cevap: B

4.  Rektörleri atama yetkisi Cumhurba!kanı-
na aittir.

Cevap: D

5.  Jandarma Genel Komutanı 2017 ana-
yasa de"i!ikli"i ile Milli Güvenlik Kurulu 
üyeleri arasından çıkarılmı!tır.

Cevap: B

6.  Cumhurba!kanı Milli Güvenlik Kuruluna 
ba!kanlık eder ancak katılamadı"ı du-
rumlarda toplantıya CB Yardımcısı ba!-
kanlık eder.

Cevap: C

7.  Cumhurba!kanının katılamadı"ı Milli Gü-
venlik Kurulu toplantılarına CB Yardımcı-
sı ba!kanlık eder.

Cevap: A

8.  Bakanlar Cumhurba!kanına ba"lıdır, ona 
kar!ı sorumludur. Bakanlar Cumhurba!-
kanı tarafından atanır ve görevden alınır. 
Görevden alınmanın herhangi bir !artı 
yoktur.

Cevap: D

9.  Cumhurba!kanı istifasını TBMM Ba!-
kanlı"ına sunar.

Cevap: E

10.  Verilenlerden yalnızca TBMM Ba!kanı-
nın milletvekilleri arasından olma !artı 
vardır.

Cevap: C

11.  Cumhurba!kanının görevleriyle ilgili ola-
rak sorumlulu"u vardır. Buna göre meclis 
üye tamsayısının salt ço"unlu"unun tek-
li$, be!te üçünün kabulü ile 15 milletve-
kilinden olu!an soru!turma komisyonu 
kurulur. Soru!turma neticesinde Mecliste 
yapılan oylamada üye tam sayısının üçte 
ikisinin kararı ile de Cumhurba!kanı, 
Yüce Divana sevk edilebilir.

Cevap: C
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12.  Bakanlar milletvekilleri arasından atansa 
bile atanmaları ile birlikte milletvekilli"i 
sıfatını kaybedeceklerinden Mecliste oy 
kullanma yetkileri yoktur.

Cevap: E

13.  Bakanlar ya da CB Yardımcıları TBMM 
Genel Kurlunun alaca"ı karar ile Yüce 
Divana sevk edilebilir. Anayasa Mahke-
mesi Yüce Divan sıfatıyla yargılamalarını 
yapar.

Cevap: A

14.  Kanunlar, CB Kararnameleri, Yönetme-
likler ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilme-
di"i sürece Resmi Gazetede yayımıyla 
yürürlü"e girer.

Cevap: D

15.  CB Kararnameleri ile yalnızca pozitif yani 
ekonomik-sosyal haklar düzenlenebilir. 
E"itim ve ö"retim hakkı pozitif bir hak 
oldu"undan CB Kararnamesi ile düzen-
lenebilir.

Cevap: E

16.  CB Kararnamelerinin yargısal denetimi 
Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.

Cevap: B

17.  Kanunlar ve CB Kararnameleri hükümleri 
arasında çeli!ki ya!anması yani farklılık 
olması halinde kanun esas alınır.

Cevap: D

18.  CB Kararnameleri ile tüm temel hak ve 
özgürlükler düzenlenemez. Yalnızca eko-
nomik-sosyal haklar düzenlenebilir.

Cevap: E

19.  CB Kararnameleri 1982 Anayasası ile 
hukuk sistemimize girmi!tir.

Cevap: C

20.  Anayasamıza göre Cumhurba!kanı, Ba-
kanlıklar ve Kamu Tüzel Ki!ilikleri yönet-
melik çıkarma yetkisine sahiptir.

Cevap: D

21.  Yönetmelik ülkenin tamamını ilgilendi-
riyorsa Resmi Gazetede yayımlanır ve 
yargısal denetimi Danı!tay tarafından 
yapılır. Yönetmelik ülkenin tamamını il-
gilendirmiyorsa Resmi Gazetede yayımı 
zorunlu de"ildir ve #dare Mahkemesi ta-
rafından yargısal anlamda denetlenir.

Cevap: E

22.  Ola"anüstü Hal ilanına Cumhurba!kanı 
karar verir.

Cevap: A

23.  Ola"anüstü Hal Cumhurba!kanı tarafın-
dan en fazla 6 aylık süre için ilan olunur.

Cevap: C

24.  Ola"anüstü hal süresini her defasında 
4 ayı geçmemek üzere uzatma yetkisi 
TBMM’ye aittir.

Cevap: C

25.  TBMM her defasında 4 ayı geçmemek 
üzere OHAL süresini uzatabilir.

Cevap: B

26.  OHAL Sebepleri:
* Do"al Afet
* A"ır Ekonomik Bunalım
* Salgın Hastalık
* Kamu Düzeninin Ciddi Biçimde Bozul-

ması
* Sava!
* Ayaklanma-#syan
* Vatana Kar!ı Kuvvetli ve Eylemli Kal-

kı!ma
* &iddet Olaylarının Yaygınla!ması
* Cumhuriyet Düzeninin Tehdit
* Seferberlik

 Dikkat!!! 2017 de"i!ikli"i ile anayasamız-
dan sıkıyönetim uygulaması çıkarıldı.

Cevap: B

27.  OHAL CB Kararnameleri ile çekirdek 
haklar dı!ında temel hak ve hürriyetler 
düzenlenebilir.

 Çekirdek haklar;
* Ya!ama hakkı
* Ki!i dokunulmazlı"ı, vücut bütünlü"ü 

hakkı
* #nanç, dü!ünce, kanaat hürriyeti
* Masumiyet karinesi
* Kanunların geçmi!e yürümezli"i

 Cevap: E

28.  CB Kararnameleri kanunlardan sonra 
gelir ancak OHAL CB Kararnameleri ka-
nunlara e!ittir. 

Cevap: B

29.  Yalnızca sava! hallerinde ve TBMM ka-
rarıyla her defasında 1 yılı a!mayacak 
!ekilde seçimler ertelenebilir.

Cevap: D

30.  1982 Anayasasına göre TBMM Ba!kanı, 
Meclis içinden ve milletvekili olmalıdır. 

Cevap: C

$1$<$6$�+8.8.8�
²�<$5*,�²

TEST

1
1.  2017 Anayasa de"i!ikli"ine göre, yargı-

lama yetkisi ba"ımsız ve tarafsız mahke-
melerdedir. Tarafsız kelimesi eklenmi!tir, 
dikkat ediniz.

 Mahkemelerin ba"ımsızlı"ı gere"i;
- Hiç kimse, makam, organ, ki!i vs. 

hâkimlere emir, talimat, tavsiye veremez,
- Hiçbir hâkim ya da savcı, kendi iste-

medikçe anayasada gösterilen emek-
lilik ya!ından önce emekli edilemez, 
haklı gerekçe olmadıkça görev yeri 
de"i!tirilemez.

- 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 organları ile idare, 
mahkeme kararlarına uymak zorun-
dadır; bu organlar ve idare, mahkeme 
kararlarını hiçbir suretle de"i!tiremez 
ve bunların yerine getirilmesini gecikti-
remez.

Cevap: A
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2.  2017 Anayasa de"i!ikli"ine göre Ana-

yasa Mahkemesinin 15 üyesi vardır. Bu 

üyelerin 12 tanesini Cumhurba!kanı ve 

3 tanesini TBMM seçer. Üyelerin gö-

rev süresi 12 yıldır ve tekrar seçilmeleri 

mümkün de"ildir. Üyeler 65 ya!tan sonra 

emekli olurlar. 15 üye kendi aralarında 

gizli oyla ve 4 yıl için bir ba!kan ve iki 

ba!kan vekili seçer. Anayasa Mahkemesi 

Sayı!tay yardımıyla siyasi partilerin mali 

denetimini yapmakla görevlidir. Anayasa 

Mahkemesi ayrıca görevleriyle ilgili bazı 

ki!ileri Yüce Divan sıfatıyla yargılar. 2010 

Anayasa de"i!ikli"i ile tüm iç hukuk yol-

larının tüketilmesi !artıyla hak ihlali se-

bebiyle Anayasa Mahkemesine bireysel 

ba!vuru hakkı da getirilmi!tir.

Cevap: C

3.  Anayasa Mahkemesi; kanunları, karar-

nameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

#çtüzü"ünü !ekil ve esas bakımlarından 

uygunlu"unu denetler ve bireysel ba!vu-

ruları karara ba"lar. Anayasa de"i!iklikle-

rini ise sadece !ekil bakımından inceler 

ve denetler. Beli ki!ileri görevleriyle ilgili 

olarak Yüce Divan sıfatıyla yargılama gö-

revi, siyasi partilerin mali denetimini yap-

ma görevi, kendi üyeleri arasından Uyu!-

mazlık Mahkemesinin ba!kanını seçme 

görevi, milletvekillerinin dokunulmazlı"ı-

nın kaldırılması ve milletvekilli"inin dü!ü-

rülmesi kararlarının denetlenmesi görevi 

de Anayasa Mahkemesine aittir. Yargıtay 

Cumhuriyet Ba!savcısı ve vekilini de 

cumhurba!kanı seçer. Anayasa de"i!ik-

likleri esas bakımından denetlenmez.

Cevap: E

4.  Anayasa Mahkemesine !ekil bakımın-

dan aykırılık iddiasıyla, Cumhurba!ka-

nının ve meclis üye tamsayısının en az 

be!te birinin; esas bakımından aykırılık 

iddiasıyla Cumhurba!kanının, be!te bir 

milletvekilinin, Mecliste grubu bulunan bi-

rinci ve ikinci partinin ayrı ayrı dava açma 

yetkisi vardır. 

Cevap: B

5.  Anayasa Mahkemesi denetimi dı!ı norm-
lar;

* OHAL CB Kararnamesi

* #nkılap Kanunları

* Milletler Arası Antla!malar

* Parlamento Kararları

 Yukarıdaki düzenlemeler anayasa Mah-
kemesi tarafından denetlenmez. Yönet-
melikler ise yürütme i!lemi oldu"undan 
denetimini Danı!tay veya duruma göre 
#dare Mahkemesi yapar. 

Cevap: C

6.  Anayasaya göre Yüce Divanda yargıla-
nanlar;

* Cumhurba!kanı

* CB Yardımcıları

* Bakanlar

* Yüksek Mahkeme ba!kan ve üyeleri

* HSK, Sayı!tay ba!kan ve üyeleri

* Yargıtay Cumhuriyet Ba!savcısı ve 
vekili

* TBMM Ba!kanı

* Genel Kurmay Ba!kanı

* Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanları

  Buna göre bu bilgiye dikkat ediniz, millet-
vekilleri Yüce Divanda yargılanmaz. 

 Not: 2017 Anayasa de"i!ikli"i ile Jandar-
ma Genel Komutanı da Yüce Divanda 
yargılananlar arasından çıkarılmı!tır.

Cevap: E

7.  Anayasa Mahkemesi kararları, kanun gi-
bidir, Resmi Gazetede yayımlanır. Uyul-
mak zorundadır. Anayasa Mahkemesi 
herhangi bir hükmü iptal ediyorsa kanun 
koyucu yerine geçip bu hüküm yerine 
yeni bir kural koyamaz. Anayasa Mah-
kemesi bir kanunu iptal ederse kanun 
bo!lu"u olu!acaktır, meclis öncelikler bu 
bo!lu"u doldurma amacıyla kanun çıka-
racaktır. Anayasa Mahkemesi kararları 
gerekçeli çıkarılır ve iptal kararları geriye 
yürümez. 

Cevap: C

8.  Danı!tay ve Yargıtay 1868 yılında, Uyu!-

mazlık Mahkemesi 1945 yılında, Sayı!-

tay bir yüksek mahkeme olmamakla be-

raber 1862 yılında, Anayasa Mahkemesi 

ise 1961 yılında kurulmu!tur. Anayasa 

Mahkemesi çıkarılan kanun ve di"er bazı 

düzenlemelerin hukuka uygunlu"unu 

denetlemesi bakımından yasamanın da 

hukuka uygun hareket etmesi gerekti"ini 

gösterir. Bu da hukukun her !eyin üstün-

de oldu"unun kabulü anlamına gelir.

Cevap: D

9.  Nisan 2017 Anayasa referandumu ile 

Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 15 

olmu!tur. Buna göre üyelerin 12 tanesini 

Cumhurba!kanı, 3 tanesini TBMM seçer.

Cevap: C

10.  Anayasa De"i!iklikleri, Kanunlar (#nkı-

lap Kanunları Hariç), CB Kararnameleri 

(OHAL Kararnameleri hariç), TBMM #ç-

tüzü"ü Anayasa Mahkemesi tarafından 

denetlenir. Ancak parlamento kararları-

nın yargısal denetimi yoktur.

Cevap: C

11.  Anayasa De"i!iklikleri hakkında !ekil 

bakımından Cumhurba!kanı ve millet-

vekillerinin 1/5’i, 10 gün içinde Anayasa 

Mahkemesine ba!vurabilir. Anayasa De-

"i!iklikleri hakkında ise esas bakımından 

denetim yapılamaz. 

 Cevap: A

12.  Anayasa Mahkemesine iptal davası aça-

bilecek olanlar;

a)  !ekil bakımından

-  Cumhurba!kanı

- Üye tamsayısının 1/5’i (120 millet-

vekili)

b) esas bakımından

- Cumhurba!kanı

- Üye tamsayısının 1/5’i (120 millet-

vekili)

- Mecliste grubu bulunan ilk iki parti

Cevap: A
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13.  Cumhurba!kanı ve en az 120 milletvekili 

anayasa de"i!ikli"i hakkında yalnızca 

!ekil bakımından dava açabilir. Cumhur-

ba!kanı, en az 120 milletvekili, Mecliste 

grubu bulunan ilk iki parti grubu kanunlar, 

CB Kararnameleri, TBMM #çtüzü"ü hak-

kında hem !ekil hem esas bakımından 

dava açmaya yetkilidir. Anayasa Mahke-

mesine iptal davalarının ba!vuru süreleri;

- &ekil bakımından yayımından 10 gün 

içinde

- Esas bakımından ise yayımından 60 

gün içinde açılmalıdır.

Cevap: E

$1$<$6$�+8.8.8�
²�<$5*,�²

TEST

2
1.  Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 2017 Ana-

yasa de"i!ikli"i ile 13 üyeden olu!ur.

 Üyeleri;

 *Cumhurba!kanı (4)

 *TBMM (7) tarafından seçilir.

 Ba!kanı Adalet Bakanıdır ve Adalet Ba-
kanının ilgili yardımcısı do"al üyesidir. 
Üyeleri 4 yıllı"ına seçilir. Tekrar seçil-
meleri mümkündür. Hâkim ve savcıların 
atama, tayin, disiplin cezası verilmesi 
ve meslekten çıkarılma gibi kararlarında 
yetkilidir. Yargıtayın tüm üyelerini HSK 
seçer. Danı!tay üyelerinin dörtte üçünü 
HSK seçer. HSK’nın meslekten ihraç ka-
rarlarına 2010 yılında yargı yolu açılmı!-
tır. Meslekten ihraç dı!ındaki kararlarına 
yargı yolu kapalıdır. 

Cevap: B

2.  Nisan 2017 Anayasa de"i!ikli"i ile 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı 
13 olarak belirlenmi!tir. 

Cevap: E

3.  Hâkimler ve Savcılar Kurulunun ba!kanı 
Adalet Bakanıdır. 

Cevap: A

4.  Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 2017 Ana-
yasa de"i!ikli"i ile 13 üyeye sahiptir. 
Üyelerin görev süresi 4 yıldır. Süresi bi-
ten üye tekrar seçilebilir. Kurulun ba!kanı 
Adalet Bakanıdır. 2017 de"i!ikli"i ile dai-
re sayısı üçten ikiye dü!ürülmü!tür.

Cevap: C

5.  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Görevleri;

1. Yargıtay üyelerinin tamamını ve Da-
nı!tay üyelerinin dörtte üçünü seç-
mek.

2. Adalet Bakanlı"ının, bir mahkemenin 
veya bir hâkim veya savcının kadrosu-
nun kaldırılması veya bir mahkemenin 
yargı çevresinin de"i!tirilmesi konu-
sundaki tekli%erini karara ba"lamak.

3.  Hâkim ve savcıların;

a) Mesle"e kabul etme,

b) Atama ve nakletme,

c)  Geçici yetki verme,

d)  Her türlü yükselme ve birinci 
sınıfa ayırma,

e)  Kadro da"ıtma,

f)  Meslekte kalmaları uygun gö-
rülmeyenler hakkında karar 
verme,

g)  Disiplin cezası verme,

h)  Görevden uzakla!tırma, #!lem-
lerini yapmak.

4.  Anayasa ve kanunlarla verilen di"er 
görevleri yerine getirmek.

Cevap: A

6.  Adli yargı kolunun en üst mahkemesi ya 
da di"er adıyla temyiz mahkemesi Yargı-
taydır. Yargıtayın tüm üyelerini Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu seçer. Ba!kanını, 
Yargıtay Genel Kurulu seçer. Üyelerinin 
görev süresi 12 yıldır ve üyeler tekrar se-
çilemez. Yargıtay Cumhuriyet Ba!savcısı 
ve vekilini ise Cumhurba!kanı seçer.

Cevap: C

7.  Yargıtay ba!kanı, kendi üyeleri arasın-
dan Yargıtay Genel Kurulunca seçilir. 
Ba!kanın görev süresi 4 yıldır. 

Cevap: B

8.  Anayasamıza göre Yargıtay Cumhuriyet 
Ba!savcısı ve vekili Cumhurba!kanı ta-
rafından seçilir. 

Cevap: D

9.  Bütçe Kanununun denetimi TBMM adına 
Sayı!tay tarafından, siyasi partilerin mali 
denetimi Anayasa Mahkemesi adına Sa-
yı!tay tarafından yapılır.

Cevap: E

10.  Anayasa Mahkemesi, Danı!tay, Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Sayı!tay, 
Uyu!mazlık Mahkemesi anayasamızın 
yargı bölümünde düzenlenmi!tir. Yüksek 
Seçim Kurulu ise yasama bölümünde dü-
zenlenir.

Cevap: D

11.  #dari yargıda en üst mahkeme olarak in-
celeme yapmak Danı!tayın görevidir.

Cevap: C

12.  #dari yargıda en üst mahkeme ya da bir 
ba!ka deyi!le temyiz mercii olarak ince-
leme yapmak Danı!tayın görevidir.

Cevap: B

13.  Danı!tay üyelerinin

 -1/4`ünü Cumhurba!kanı,

 -3/4`ünü ise Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
seçer.

 Ba!kanı ise kendi üyeleri arasından, üye-
ler tarafından seçilir.

Cevap: B
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1.  #dare Hukuku, son yüzyılda ortaya çık-
mı! genç bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla 
tedvin edilmi! yani derlenip toparlan-
mı! ve yazıya geçirilmi! bir hukuk dalı 
de"ildir. Bu sebeple kendine ait mevzu 
kayna"ı olmayan tek hukuk dalıdır. #dari 
i!lemler tek tara%ıdır yani i!lem yapılır-
ken görü!ümüz alınmaz. E!itsizlik vardır. 
#dari davalarda idare daima üstün kabul 
edilir. 

Cevap: E

2.  Merkezden yönetim, Ba!kent ve Ta!ra 
Te!kilatı !eklinde ikiye ayrılır. Merkez-
den yönetimin tek bir tüzel ki!ili"i yani 
Devlet tüzel ki!ili"i vardır. Ta!ra te!kilatı, 
ba!kent te!kilatının uzantısıdır, yerel yö-
netimler de"il. Ba!kent ve ta!ra gelirleri 
merkezi idare bütçesinde toplanır. Sunu-
lacak kamu hizmetleri ba!kentte toplanır.

Cevap: B

3.  Merkezi #darenin Ba!kent Te!kilatı;

 *  Cumhurba!kanı

 *  CB Yardımcıları

 *  Bakanlıklar

 *  CB #dari #!ler Ba!kanlı"ıdır.

 Ba!kente yardımcı kurulu!lar da

 *  Danı!tay 

 *  Sayı!tay

 *  Milli Güvenlik Kurulu

 *  Ekonomik ve Sosyal Konseydir.

 Üniversiteler, Yerinden Yönetimin, Hiz-
met Yerinden Yönetim Kurulu!ları ara-
sında sayılır. 

Cevap: D

 

4.  *  Merkezi #darenin Ta!ra Te!kilatı,

 *  #l Genel #daresi

 *  #lçe #daresi !eklindedir.  

Cevap: B

5.  Yerel Yönetimlerin Anayasaya göre 
Kamu Tüzel Ki!ilikleri vardır. Buna göre 
özerk bütçeleri ve personel alma yetkileri 
vardır. Anayasaya göre yönetmelik çıkar-
ma yetkileri vardır. Görevlileri merkezi 
idarenin hiyerar!ik denetimine tabi de"il 
idari vesayet denetimine tabidir. Genel 
karar organları seçimle i!ba!ına gelir.

Cevap: D

6.  Anayasaya göre yerel yönetim birimleri,

 *  #l Özel #daresi

 *  Belediye

 *  Köy !eklindedir. 

 Ancak Mesleki Birlikler ve Odalar, yerel 
yönetim de"il Hizmet Yerinden Yönetim 
Kurulu!ları arasında sayılır. 

Cevap: C

7.  Türk #dari te!kilatı içinde bütünlü"ü, ko-
ordinasyonu sa"lamak için geli!tirilen 
araçlar hiyerar!i ve idari vesayettir. Hi-
yerar!i, ast-üst ili!kisini ifade eder. #dari 
Vesayet ise gözetim yetkisini ifade eder.

Cevap: B

8.  Ba!kent te!kilatının, ta!ra te!kilatı üze-
rindeki denetim yetkisi hiyerar!ik yet-
kidir. Merkezi idarenin yerel yönetimler 
üzerindeki sınırlı denetim yetkisi de idari 
vesayet yetkisi olarak geçer. Ayrıca Ta!-
ra te!kilatı içindeki görevlilerin de arala-
rında denetim yetkisi ve ta!ranın yerel 
üzerindeki denetim yetkisi de bilinmeli. 
Ancak makam olarak ezberlemek yerine 
formül geli!tirmeye çalı!alım.

 *Atanmı!ların atanmı!lar üzerindeki yet-
kisi hiyerar!ik yetki,

 *Atanmı!ların seçilmi!ler üzerindeki yet-
kisi idari vesayet yetkisi,

 *Seçilmi!lerin seçilmi!ler üzerindeki yet-
kisi idari vesayet yetkisidir.

Cevap: A

9.  Yetki geni!li"i, gerekti"inde merkez adı-
na merkeze danı!madan karar alabilme 
yetkisidir. Bu yetki sadece valiye verilmi! 
bir yetkidir. 

Cevap: A

10.  1982 Anayasasına göre il genel idare-
sinin ba!ı validir. Valiye verilen yetki ge-
ni!li"i sebebiyle, illerin yönetim esasının 
yetki geni!li"ine dayandı"ını görürüz.

Cevap: C

11.  #l Genel Meclisinin feshine Danı!tay ka-
rar verir. 

Cevap: B

12.  Belediye Kanununa göre bir yerde bele-
diye te!kilatı kurulabilmesi için alt nüfus 
sınırı 5000’dir. Ancak #lçe idaresi kurulan 
bir yerde 5000 nüfus olmasa dahi beledi-
ye te!kilatı kurulması zorunludur. 

 Ayrıca;

 Büyük!ehir Belediyesi Alt Nüfus Sınırı 
750.000’dir

 Köylerin nüfusu 2000’e kadardır.

Cevap: B

13.  Devlet Denetleme Kurulu 1982 Anaya-
sası ile Cumhurba!kanlı"ına ba"lı kurul-
mu! bir yapıdır. Yapısı CB Kararnamesi 
ile düzenlenir, üyelerini ve ba!kanını 
Cumhurba!kanı seçer. Cumhurba!kanı 
adına ve talimatıyla tüm kamu kurum ve 
kurulu!larında denetleme yapma yetkisi 
vardır ancak yargı kurulu!larında dene-
tim yetkisi yoktur. 

Cevap: E

14.  Bütün bakanlıklar merkezi idarenin ta!ra 
te!kilatında örgütlenmi!tir. Ancak bir tek 
Çalı!ma, Sosyal Hizmetler ve Aile Ba-
kanlı"ına ba"lı Sosyal Güvenlik Müdür-
lükleri bölge örgütü olarak kabul edilir.

Cevap: C

15.  #llerin kurulması, kaldırılması, adlarının 
de"i!tirilmesi kanunla mümkündür. 

 #lçelerin kurulması kanunla, belediyelerin 
kurulması CB Kararıyla, büyük!ehir be-
lediyelerinin kurulması kanunla, köylerin 
kurulması #ç #!leri Bakanlı"ı kararıyla 
mümkündür. 

Cevap: B
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16.  Belediye Ba!kanı belli durumlarda #ç 
#!leri Bakanı tarafından geçici olarak ve 
Danı!tay kararıyla kesin olarak görevden 
alınabilir. 

Cevap: C

17.  Anayasada düzenlenen ve kamu tüzel 
ki!ili"i olan kurulu!lar

 * #l Özel #daresi

 * Belediye #daresi

 * Köy #daresi

 * Üniversiteler

 * TRT

 * Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Ku-
rumu

 * Kamu kurumu niteli"indeki meslek ku-
rulu!ları

 * Sosyal Güvenlik Müdürlükleri !eklindedir. 

 T.C. Ziraat Bankası ise kamu tüzel ki!ili"i-
ni kanunla almı!tır. 

Cevap: E

18.  Büyük!ehir Belediyelerinin alt nüfus sını-
rı 750000’dir. 

 Cevap: B

19.  Merkezden Yönetimin Yararları:

 -Güçlü bir devlet yönetimi sa"lar.

 -Hizmetler, daha az harcama ile ve ras-
yonel bir biçimde yürütülür.

 -Hizmetler, yeknesak bir biçimde yürütülür.

 -Merkezden yönetim, tüm ülkenin tek bir 
otorite altında toplanması dolayısıyla, 
idarî hizmetlerin tüm ülke düzeyinde yek-
nesak bir biçimde yürütülmesini sa"lar.

 

 Merkezden Yönetimin Sakıncaları:

 -Bürokrasi ve kırtasiyecili"e yol açar.

 -Hizmetlerin yöresel gereksinimlere göre 
yürütülmesi güçtür.

 -Demokratik ilkelere pek uygun de"ildir.

 Yerinden yönetimden beklenen faydalar 
!unlardır:

 1. Yerinden yönetimler demokrasi esas-
larına, merkezden yönetimine göre daha 
uygundur. 

 2. Yerinden yönetimler, merkezi yöneti-
min bürokratik hantallı"ından farklı ola-
rak personel sayısının lüzumundan çok 
artmasına ve ki!isel te!ebbüsün önlen-
mesine meydan vermez; aksine bu giri-
!imleri kuvvetlendirir.

 3. Yerel gereksinimleri kar!ılamaya yö-
nelik hizmetler, o bölge tarafından ve 
kendi aralarından seçilmi! organlar yo-
luyla yönetilece"inden, daha yakından 
ve daha iyi de"erlendirilebilir.

 4. Yerinden yönetim organların kendile-
rine bırakılan hizmetlerle ilgili kararlan 
bizzat alacakları için, merkez hiyerar!isi-
nin ve bürokrasinin do"urdu"u güçlükler 
kalkar ve i!ler daha çabuk görülür. Kırta-
siyecilik azalır.

 Yerinden yönetimin sakıncaları da !öyle 
sıralanır:

 1. Sakıncaların ba!ında yerel yönetimin 
a!ırılı"a vardırılması gelir. A!ırı bir yerin-
den yönetim ülkenin birlik ve bütünlü"ü-
nü bozabilir. 

 2. Kamu hizmetlerinin bir sistem çer-
çevesinde ülkenin her tarafında e!itlik 
içinde görülmesine engel olur ve sonuçta 
ülkenin daha az elveri!li bölgelerinde ya-
!ayanların gereksinimleri kar!ılanamaz 
hale gelebilir.

 3. Ülkenin her tarafında malî ve teknik 
araçlardan aynı ölçüde yararlanabilmek 
olanakları ortadan kalkar. Malî kaynaklan 
zengin yörelerin kalkınma hızı ve oranına 
kar!ılık, kalkınmak için yardıma ihtiyacı 
olan bölgeler geli!me imkânından yok-
sun kalır.

 4. Partizanca uygulamalara yol açabilir.

 Bu tür sorularda ezber yapmak yerine 
yorum yapmaya çalı!alım. Sadece mer-
kezden yönetilsek nasıl olurdu ya da sa-
dece yerelden yönetilseydik nasıl olurdu 
!eklinde. Buna göre sadece merkezde 
alınan kararlar uygulansaydı, güçlü bir 
yönetim olabilirdi, hizmetler merkezin 
nitelikli personeli tarafından belirlenece"i 
için daha rasyonel kararlar çıkardı, kamu 
görevlileri bir sonraki seçimde seçmenin 
oyunu dü!ünmek zorunda olmadı"ı için 
yerel etkilerden kurtulurdu, bölgelere 
mali olanaklar merkezden sa"lanaca"ı 
için e!itsizlik azalırdı. Ancak her !ey için 
merkezden izin alınması gerekece"i için 
bürokrasi ve yazı i!leri dedi"imiz kırtasi-
yecilik artardı ve bu da yarar de"il merke-
zi yönetimin zararı olarak kabul edilir.

Cevap: C

20.  Kamula!tırma, kamu yararı nedeniyle 
bireye ait ta!ınmazın devlet mülkiyetine 
geçirilmesidir. Kamula!tırma durumunda 
bedel pe!in ödenir, bunun istisnası 5 yıl-
lık e!it taksitlendirmedir. Kamula!tırılan 
ta!ınmazın maliki, yatırım faaliyeti 5 yıl 
içinde ba!lamazsa 1 yıl süre içinde ta-
!ınmazı geri alma hakkına sahiptir. 

Cevap: B
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1.  Merkezden yönetimin ba!kent te!kilatı 
içinde Cumhurba!kanı, CB Yardımcıları, 
Bakanlıklar, CB #dari #!ler Ba!kanı, Da-
nı!tay, Sayı!tay, Milli Güvenlik Kurulu, 
Ekonomik ve Sosyal Konsey yer alır. 

Cevap: E

2.  Ba!kente yardımcı kurulu!lar: Danı!tay, 
Sayı!tay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekono-
mik ve Sosyal Konseydir.

Cevap: B

3.  Milli Güvenlik Kurulu, Danı!tay, Sayı!tay 
ve Ekonomik ve Sosyal Konsey merkez-
den yönetimin ba!kent te!kilatında ba!-
kente yardımcı kurulu!lar arasında yer 
alır.

Cevap: D

4.  Valiler bir ilde hem devletin hem Cum-
hurba!kanının temsilcisidir. #lin en büyük 
amiridir.

Cevap: C

5.  Merkeze sormadan merkez adına hızlı-
ca karar alarak bürokrasiyi geçebilmeye 
yetki geni!li"i ilkesi denir ve bu ilkeye yal-
nızca vali sahiptir.

Cevap: A
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6.  #l, ilçe, büyük!ehir belediyesi, il ve ilçe 
adlarının de"i!tirilmesi, üniversite kurul-
ması TBMM tarafından kanunla gerçek-
le!tirilir. Belediye kurulması, vali ataması 
Cumhurba!kanı kararı, kaymakam ata-
ması Cumhurba!kanı onayı ile olur. Köy 
ise #çi!leri Bakanlı"ının kararı ile kurulur.

Cevap: A

7.  #l özel idaresi organları: Vali, il genel 
meclisi ve il encümenidir.

Cevap: B

8.  #dari vesayet merkezden yönetimin ye-
rinden yönetim idarelerinin i!lemlerini 
denetleyebilme yetkisidir.   

Cevap: B

9.  Köy derne"i, köyde bulunan kadın ve er-
kek tüm seçmenlerden olu!ur. En önemli 
görevi muhtarı ve ihtiyar heyetini seç-
mektir.

Cevap: A

10.  Belediye Ba!kanlarını açı"a almak #çi!-
leri Bakanına aitken tamamen görevine 
son vermek yetkisi Danı!taya aittir.

Cevap: A

11.  Merkezden yönetim organları tek bir 
devlet tüzel ki!ili"ine sahiptirler. Yerinden 
yönetim organları ise ayrı ayrı kamu tüzel 
ki!ili"ine sahiptirler. Ancak Beyaz Kalem 
Akademi bir özel hukuk tüzel ki!isidir. 

Cevap: B

12.  Kamu düzeninin unsurları: Genel Ahlak, 
Genel Güvenlik, Genel Sa"lık, Dirlik ve 
Esenliktir. Kolluk faaliyeti i!te bu kamu 
düzeni unsurlarını korumaktır.

Cevap: B

13.  Ülkemizde kolluk genel olarak, adli ve 
idari kolluk olmak üzere ayrılmı!tır. #dari 
kolluk kamu düzeni bozulmadan önce fa-
aliyete geçer ve önleyici kolluk olarak da 
anılır. Adli kolluk ise kamu düzeni bozul-
duktan sonra faaliyete geçer ve bastırıcı 
kolluk olarak da anılır. Siyasi kolluk ise 
istihbarat faaliyetlerini yürütür, bu görev 
ülkemizde Milli #stihbarat Te!kilatına ve-
rilmi!tir.

Cevap: D

14.  Genel #dari Kolluk Makamları: 

 *Cumhurba!kanı

 *#ç #!leri Bakanı

 *Vali

 *Kaymakam     

Cevap: A

15. Memur olmanın genel !artları:

 1- Türkiye Cumhuriyeti vatanda!ı olmak.

 2- Ya! !artlarını ta!ımak: 18 ya!ını ta-
mamlamı! olmak.

 3- Ö"renim !artlarını ta!ımak: En az or-
taokul mezunu olmak.

 4- Kamu haklarından mahrum bulunma-
mak.

 5- Memurlu"a engel suçları i!lememi! 
olmak: Kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıldan 
fazla hüküm giymemi! olmak.

 6- Askerlik durumu açısından uygun ol-
mak.

 7- Görevini yapmasına engel bir hastalı"ı 
veya akıl hastalı"ı bulunmamak.

Cevap: A

16.  Görev tanımı; çalı!anın neyi, nasıl ve 
neden yaptı"ını gösterir. Bir i!i olu!turan 
görevlerin ve o i!i ba!arıyla yerine ge-
tirmek için çalı!anda bulunması gerekli 
özelliklerin belirlenmesini içerir. 

Cevap: B

17.  Devlet Memurları Kanununa göre hizmet 
sını%arı:

 I- Genel #dare Hizmetleri Sınıfı

 II- Teknik Hizmetler Sınıfı

 III- Sa"lık ve Yardımcı Sa"lık Hizmetleri 
Sınıfı

 IV- E"itim ve Ö"retim Hizmetleri Sınıfı

 V-  Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

 VI- Din Hizmetleri Sınıfı

 VII- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

 VIII- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

 IX- Mülki #dare Amirli"i Hizmetleri Sınıfı

 X- Milli #stihbarat Hizmetleri Sınıfı

 XI- Jandarma Hizmetleri Sınıfı

 XII- Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı

Cevap: D

18.  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu anaya-
samızda yer alan bir kurum oldu"undan 
la"vedilebilmesi yani kaldırılabilmesi için 
anayasa de"i!ikli"i gerekir. 

Cevap: C

19.  *Fonksiyon Gaspı: Devletin üç ana fonk-
siyonunu ifa ile görevlendirilmi! organ ya 
da makamların, birbirlerinin yerine karar 
alıp i!lem yapmaları halinde fonksiyon 
gaspından söz edilebilir. Dar anlamda 
de"erlendirildi"i zaman bir idari birimin 
idari olmayan bir i!lemi yerine getirme-
sidir. Fonksiyon gaspında idari i!lem yok 
hükmündedir.

 *Yetki Tecavüzü: #dare adına irade açık-
lamaya yetkili bir idari makamın ba!ka bir 
idari makamın yetki alanına giren konuda 
ya da yerde yaptı"ı yetkisiz i!lemdir. Bu 
durumda i!lem, idarenin yetkisi içinde 
olmakla birlikte idarenin i! bölümü içeri-
sinde ast üst ili!kisindeki sakatlı"a dayalı 
olarak gerçekle!mi!tir. Kimin yetkisine 
girdi"i açıkça belli olan bir yetkinin ba!ka 
bir idare tarafından kullanılması halinde 
ortaya çıkar. Ki!i yetkisiz de"ildir ancak 
yetki sahasını a!maktadır.

Cevap: B

20.  Kamu görevlileri, kamu personeli, seçil-
mi!ler, gönüllüler ve yükümlüler !eklinde 
düzenlenir. Ancak ba"ımlılar !eklinde bir 
sını%andırma yoktur. 

Cevap: E


