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GENEL YETENEK TESTİ  
ÇÖZÜMLERİ

1. Öncüldeki “kendine özgü” sözü “herkesinkinden 
farklı, kimseninkine benzemeyen” anlamlarını içer-
mektedir. Sözün bu anlamı ve parçanın içeriği göz 
önünde tutulursa “kendine özgü bir söyleyiş” sö-
züyle sanatçının “Hiçbir sanatçınınkine benzeme-
yen bir biçeme sahip olma” niteliğinin anlatılmak 
istendiği görülür. 
Cevap: A

2. Parçada geçen “yalan yanlış yazmamayı gerekti-
rir anılar” sözüyle anlatılmak isteneni, parçada V 
numarayla belirtilen “anı yazarı, hiçbir zaman doğ-
rulardan uzaklaşmamalıdır.” sözleri içermektedir.
Cevap: E

3. Parçada I numarayla belirtilen “Akıllı cep telefon-
ları ve dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasıy-
la yeni bir estetik sorunu daha ortaya çıktı.”, III. 
numarayla belirtilen “Uzmanlara göre,  maliyeti 
yaklaşık 5000 dolar olan ameliyatlarda yaşanan 
bu hızlı artışın gerekçesi, mobil aletlerin kullanı-
mındaki yaygınlık.”, IV numarayla belirtilen “Çün-
kü akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlara 
bağımlı hâle gelen insanlar her gün çoğalıyor.” ve 
V numarayla belirtilen “Estetik uzmanları çene altı 
gevşemelerin, bu cihazların insan fizyolojisine 
uygun olmamasından kaynaklandığını belirti-
yor.” cümlelerindeki koyu renkle yazılmış sözlerle 
“neden” belirtilmektedir. Parçanın II. cümlesinde 
“neden” belirtilmemiştir.
Cevap: B

4. I numarayla belirtilen “Yumurtadan civciv çıkma-
sını istiyorsan kuluçkaya kendin yatacaksın.” ve 
III numarayla belirtilen “Diktiğin bir ağacı kendin 
sulayıp dibini çapalamazsan ağaç boy verir ama 
meyve vermez.” özdeyişlerinin içerikleri göz önün-
de tutulursa her iki özdeyişin de “emek harcama-
dan yapılan bir işten, beklenen verimin tam olarak 
alınamayacağı” düşüncesini dile getirdiği görülür.
Cevap: B

5. Parçada II numarayla belirtilen “Ege Bölgesi’nin 
sembollerinden incirin 1 kilosu 2 bin 900 kalori 
içeriyor.” cümlesi, B seçeneğinde verilen “Ege 
Bölgesi’nin en önemli simgesi olduğuna deği-
nilmiştir.” bilgisini doğrulamamaktadır. Çünkü II. 
cümlede “incirin Ege Bölgesi’nin sembollerinden 
biri olduğu”na değinilmiştir. Diğer seçeneklerde 
verilen bilgiler doğrudur. 
Cevap: B

6. III numarayla belirtilen söz yüklem niteliği göster-
mektedir. Yüklemi sona çekerek cümleyi oluştura-
lım:

(II) İşgal edildiği gün (I) bir ulusun kurtuluş savaşı-
nı başlatan (VI) işgali sona erdiği gün (V) o ulusun 
kurtuluş savaşını sonlandıran ve (IV) dünyada bu 
özelliğe sahip (III)  tek şehir İzmir’dir.
Soruda baştan dördüncü söz istenmektedir.
Cevap: D

7. Sorunun cevabını bulabilmek için, cümlede nu-
maralanmış sözcüklerin köken bilimi bakımından 
açılımını yapalım:

Güzel + lik  (türemiş sözcük)

Duy + gu (türemiş sözcük)

Coş + ku (türemiş sözcük)

Kişi + ler (basit sözcük)

Bağ + la (türemiş sözcük)

Sözcüklerin açılımında görüldüğü gibi, IV numa-
rayla belirtilen sözcük, yapı bakımından ötekiler-
den farklıdır. 

Cevap: D

Kök Yapım eki

Kök Yapım eki

Kök Yapım eki

Kök Çekim eki

Kök Yapım eki
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8. “Mutsuz olmak” sözcükleri arasında ulama vardır, 

“Yalnız” sözcüğünde (yalın+ız) ünlü düşmesi var-
dır, (düşen ünlü koyu renkle yazılmıştır)
“Olmaktan” sözcüğünde de ünsüz benzeşmesi 
vardır, (benzeşen ünsüz koyu renkle yazılmıştır)
Verilen cümlede “ünlü daralması” yoktur.   
Cevap: A

9. Dizelerde geçen “mi” sözcüğü “edat” örneğidir, “si-
zinki” sözcüğündeki koyu renkle yazılmış ek “ilgi 
zamiri örneğidir, “tatlı” sözcüğü “sıfat” örneğidir, 
“de, hatta” sözcükleri de “bağlaç” örneğidir. Verilen 
dizelerde “zarf-fiil” örneği yoktur.
Cevap: C

10. Sorunun cevabını bulabilmek için, seçeneklerde 
verilen özdeyişlerin ögelerini araştıralım:

Buz suyun kış uykusuna yatmasıdır.

Gözler insan ruhunun penceresidir.

Kitapla dost olan   şiddete   düşman olur.

Babalar doğanın yarattığı bankerlerdir.

İnsan yüzü kızaran tek hayvandır.

Ögelerin araştırılmasında görüldüğü gibi, C seçe-
neğinde verilen özdeyişin öge sayısı ötekilerden 
farklıdır.

Cevap: C

11. Parçada III numarayla belirtilen “İyem, kendisine 
model olan kişilerin ruh hâlini, tercih ettiği renge ve 
biçim anlayışına yedirir.” cümlesinin yüklemi olan 
“yedirir” sözcüğü “isim” değil, “fiil” olduğu için bu 
cümle yükleminin türüne göre “isim cümlesi” de-
ğil, “fiil cümlesi”dir. Diğer seçeneklerde verilenler 
doğrudur.
Cevap: C

12. Cümlede V numarayla belirtilen “2003’den” sözcü-
ğü –ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) kuralı 
gereği – “2003’ten” biçiminde yazılmalıydı.
Cevap: E

13. B seçeneğinde verilen “Bir yanda göz alabildiğine 
uzanan Toroslar, diğer yanda Çakıt Vadisi” cüm-
lesi anlamca tamamlanmadığı, yüklemi olmadığı 
için bu cümlenin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç 
nokta konmalıdır.   
Cevap: B

14. A seçeneğinde verilen “Bu koyun en fazla 120 ki-
loyu geçmez.” cümlesindeki “120 kiloyu geçmez” 
sözü –anlam ve mantık gereği – “en fazla” sözünü 
gereksiz kılmaktadır.
Cevap: A

15. Parçadaki “sık sık” sözü “ikileme” örneğidir, “sah-
te, başarılı, temel…” sözcükleri “nitel anlamlı”dır, 
“Kişinin dışındaki engeller, içindekilerle karşılaştı-
rıldığında hiç kalır.” sözleri “alıntı” örneğidir, “Oysa 
insanlar, kişilik ve yetenekleriyle farklılık gösterir.” 
sözleri de “karşılaştırma” örneğidir. Parçanın anla-
tımında “tanım” yoktur.
Cevap: E

Özne Yüklem

Özne Yüklem

Özne Dolaylı T. Yüklem

Özne Yüklem

Özne Yüklem
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16. Olayların oluş zamanını ve sırasını göz önünde 
tutarak parçayı kuralım:

(II) Bundan tam on yıl önce uzay bilimciler Avrupa 
Uzay Ajansının ürettiği “Philae” adlı modülü Ge-
rasimenko adındaki kuyruklu yıldızda araştırma 
yapması için Rosetta adlı uzay aracının kucağı-
na oturttular. (IV) Hani birçok ülkenin bayrağında 
yer alan, ilkokula gitmeden önce beş köşesiyle 
çizmeyi öğrendiğimiz ve ulaşılmasını imkânsız 
sandığımız, karanlık gecelerde pırıl pırıl parlayan 
Gerasimenko’ya … (V) Rosetta’ya da “Zamanı 
gelince biz sana sinyal göndereceğiz, o zaman 
Philae'yi kucağına indir.” komutunu verdikten son-
ra Rosetta'yı uzaya fırlattılar. (III)  Rosetta, 10 yıl-
da Dünya’dan 510 milyon kilometre uzaklaştıktan 
sonra Philae’yı serbest bırakarak misyonunu ta-
mamladı. (I) Rosetta’dan ayrılan Philae de serbest 
düşüşle Gerasimenko’ya indi ve her gün Dünya’ya 
yüzlerce görüntü yollamaya başladı.
Soruda baştan ikinci cümle istenmektedir.
Cevap: D

17. Olayların oluş sırası göz önünde tutulursa IV numa-
rayla belirtilen “Yaşlı adam suçunu kabul ederek, 
yaptığı hatayı şöyle açıkladı: “Çok acıkmıştım ve ne-
redeyse açlıktan ölecektim.” cümlesinin, I numarayla 
belirtilen “Kanada’da ihtiyar bir adam, ekmek çalmak-
tan tutuklanıp mahkemeye sevk edildi.” cümlesinden 
hemen sonra getirilmesi gerektiği görülür. Sözü edi-
len değişikliği yaparak parçayı kuralım:

(I) Kanada’da ihtiyar bir adam, ekmek çalmaktan 
tutuklanıp mahkemeye sevk edildi. (IV) Yaşlı adam 
suçunu kabul ederek, yaptığı hatayı şöyle açıkla-
dı: “Çok acıkmıştım ve neredeyse açlıktan ölecek-
tim.” (III) Hâkim de şöyle hükmetti. “Sen hırsızlık 
yaptığını kabul ediyorsun ve ben seni 10 dolar 
tazminat ödemeye mahkûm ediyorum ancak bu 
parayı ödeyemeyeceğini bildiğim için de senin 
yerine ben ödeyeceğim.” (II) Duruşma salonunda 
herkes susmuştu, hâkim cebinden 10 dolar çı-
kardı ve ihtiyar adamın tazminatı olarak hazineye 
yatırılmasını istedi. (V) Ardından ayağa kalktı ve 
mahkeme salonundakilere hitaben “Hepiniz suç-
lusunuz ve her biriniz 10 dolar ceza ödemelisiniz 
çünkü sizler öyle bir şehirde yaşıyorsunuz ki yaşlı 
bir adam açlıktan hırsızlık yapmak zorunda kalıyor.  
(VI) Duruşma salonundakilerden 10’ar dolar toplan-
dı ve toplanan 800 doları hâkim ihtiyar adama verdi.
Köprü görevindeki sözler koyu renkle yazılmıştır.
Cevap: C

18. Parçanın V. cümlesi dışındaki cümlelerde 
“kaolen”in kullanım alanları hakkında bilgi verilmiş-
tir. Parçanın V. cümlesinde ise “Kilden ev eşyası 
yapımının kökeni çok eski çağlara uzanır.” dene-
rek farklı bir konudan söz edildiği için V. cümle dü-
şüncenin akışını bozmaktadır.

Cevap: E

19. Parçanın ilk iki cümlesinde “tavukkarası ya da 
gece körlüğü denen hastalığın ne olduğu ve te-
davisi” hakkında bilgi verilmiştir. Parçanın III. 
cümlesinde ise “Argus 2, hastanın gözünün içine 
yerleştirilen retinal implant ve gözlük olmak üzere 
iki parçadan oluşmaktadır.” denerek konuya bakış 
açısı değiştirildiği için parça III. cümleden başlana-
rak ikiye bölünmelidir.
Cevap: B

20. Olayların oluş zamanını ve sırasını göz önünde 
tutarak numaralanmış cümlelerin parçaya nasıl 
eklenmesi gerektiğini belirtelim:

(IV) Bu çarpışmada Türk askerlerinden sadece 3 
şehit ve 13 yaralı vardı, Mehmet Çavuş da başın-
dan ve göğsünden yaralandı, tedavi için gittiği kö-
yünden izin süresi bitmeden yine cepheye döndü. 
(II) Çanakkale Savaşı bitince köyüne dönen Meh-
met Çavuş, kendisine teklif edilen maddi yardım-
ları “Ben vatanım için savaştım, para için savaş-
madım.” diye reddetti. (I) 4 Mart günü Seddülba-
hir’deki çatışmayı Harapkale’den izleyen Yarbay 
Mustafa Kemal, Çanakkale Müstahkem Komu-
tanlığına gönderdiği raporunda Mehmet Çavuş’un 
madalyayla ödüllendirilmesini isteyince Mehmet 
Çavuş Altın Harp Madalyası ile ödüllendirildi. (V) 
Ayrıca kendisine Atatürk tarafından köstekli bir gü-
müş saat ve gümüş tabaka hediye edildi. (III) Türk 
askeri, Bigalı Mehmet Çavuş ve kahramanlığından 
ilham alınarak o günden sonra Türk milleti tarafın-
dan “Mehmetçik” diye anılmaya başlandı. 
Cevap: A
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21. Parçadaki “Çünkü yaşamak ya da uzun yaşamak 
değil, dolu dolu yaşamak önemli. Başka bir deyiş-
le bir yaşama bin yaşam katmaktır. Önemli olan 
aldığımız nefeslerin sayısı değil, nefesimizi kesen 
anların sayısıdır. İşte, bunu sağlarsa ancak yazın-
sal yapıtlar sağlar.” sözleri göz önünde tutulursa 
parçanın başına “Yazınsal yaratıların temel işlevi; 
insanoğlunu gündelik yaşamın yavanlığından ve 
tekdüzeliğinden kurtarmaktır.” sözlerinin getirilme-
si gerektiği görülür.
Cevap: E

22. Gandhi, “Büyükbabam, iki türlü insan olduğunu 
söylerdi: İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine 
pay çıkaranlar. O, benden birinci grupta yer alma-
mı istedi çünkü orada, diğer gruptakinden daha az 
rekabet vardı.” sözleriyle “Bir değer üretenlerin, 
üretmeyenler gibi, çekişmeye tenezzül etmediğini” 
vurgulamak istemiştir. 
Cevap: E

23. Parçadaki “Fotoğrafla uğraşanlar ışığın peşinde 
olmak, onu izlemek, yakalamak, hapsetmek, ne 
tür bir ışık olduğunu anlamak zorundadır. Işığı an-
lamak, çok uygulama yapmayı gerektirir.” sözleri-
ne göre, ışığı anlamak, “Bol bol pratik yapmakla” 
olanaklıdır.
Cevap: B 

24. Parçadaki “Zaten isteseniz de onların diliyle, o 
kalıplarla günümüzü işleyemezsiniz.” sözlerinden 
“Günümüzü, eski şiir kalıplarına dökmek olanak-
sızdır.” yargısına, “Ama günümüz Türk şiirini ya-
zarken Divan, Tanzimat, Edebiyatıcedide şiirini 
toptan yadsıyarak da yeni şiirler üretemezsiniz. 
Üretseniz de bu, Türk şiiri olmaz.” sözlerinden 
“Geçmiş göz ardı edilerek oluşturulan şiirler ulu-
sallık niteliği gösteremez.” ve “Sanatta, gelenek-
ten beslenmek bir gerekliliktir.” yargılarına, “Bugün 
Nedim, Fuzuli, Baki gibi şiir yazamazsınız; şiirde 
‘gericilik’ olur bu.” sözlerinden de “Eski tarzda şi-
irler kaleme almak, sanatta tutuculuk demektir.” 
yargısına ulaşılabilir. Parçadan “Bir şiirin, çağları 
aşabilmesi için salt geçmişi ele alması gerekir.” 
yargısına ulaşılamaz.
Cevap: D

25. Parçadaki “Aşırı avlanmanın bir başka sonucu da 
deniz hayvanlarının yanlışlıkla ağlara takılmasıdır. 
Foklar, yunuslar, kaplumbağalar ve deniz kuşları, 
zaman zaman balık ağlarına takıldıkları gibi bazen 
de balıkçıların denize attıkları atık ağ parçalarına 
takılırlar. Her yıl binlerce hayvan bu biçimde öl-
mektedir.” sözleriyle “Ağla balık avlamanın za-
rarları olduğuna”, “Örneğin 1980’lerin ortasında 
kum balığı aşırı avlandığından deniz papağanları, 
yavrularını besleyecek yiyecek bulmakta zorlan-
mış ve birçok yavru açlıktan ölme tehlikesiyle kar-
şı karşıya kalmıştır.” sözleriyle “Bir balık türünün 
aşırı avlanmasının başka bir türün popülasyonunu 
olumsuz etkileyebileceğine”, “Aşırı avlanma besin 
zincirini de bozarak kuş, yunus ve fok gibi balıkla 
beslenen canlılar için önemli beslenme sorunları 
oluşturmuştur.” sözleriyle de “Aşırı avlanmanın be-
sin zinciri üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine” 
değinilmiştir. Parçada “Balık avlama teknolojisinin 
hangi tarihten itibaren geliştiğine” değinilmemiştir.
Cevap: A

26. Parçadaki “Balık avlama teknolojisindeki gelişme-
ler, büyük ağlar ve güçlü troller, tek bir avda 200 
tondan fazla balığın yakalanabilmesine olanak 
sağlamıştır. Bu durum, beraberinde, dünya üze-
rindeki birçok bölgede aşırı avlanmayı getirmiştir. 
Böylece denizde üremeyi sürdürebilecek balık sa-
yısında önemli bir düşüş yaşanmıştır.” sözleri “Ba-
lık avlama teknolojisindeki gelişmeler beraberinde 
hangi sorunları getirmiştir?” ve “Denizlerdeki balık 
sayısındaki azalmaların nedenleri nelerdir?” soru-
larının, “Aşırı avlanma besin zincirini de bozarak 
kuş, yunus ve fok gibi balıkla beslenen canlılar için 
önemli beslenme sorunları oluşturmuştur.” sözleri 
“Aşırı avlanmadan etkilenen başlıca hayvan türle-
ri hangileridir?” sorusunun “Aşırı avlanmanın bir 
başka sonucu da deniz hayvanlarının yanlışlıkla 
ağlara takılmasıdır. Foklar, yunuslar, kaplumba-
ğalar ve deniz kuşları, zaman zaman balık ağla-
rına takıldıkları gibi bazen de balıkçıların denize 
attıkları atık ağ parçalarına takılırlar. Her yıl bin-
lerce hayvan bu biçimde ölmektedir.” sözleri de 
“Ağla avlanmanın, avlanma sırasında ve avlanma 
zamanı dışında yarattığı sorunlar nelerdir?” soru-
sunun yanıtıdır. Parçada “Avlanan balıklar hangi 
gereksinimleri karşılamak için kullanılmaktadır?” 
sorusunun yanıtı yoktur.
Cevap: A
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27 - 30. Soruların Çözümü

Fransız, ABD’li (forma numarası) > Rus (Forma numarası)

Rus + İngiliz (56)

ABD’li + Yunan + Fransız / Fransız + Yunan + ABD’li 

Birinci aşamada yeri kesin olan 4 numaralı forma giyen 
Çek’i sıralama tablomuzda gösterelim. Bu durumda 
Yunan, ABD’li ve Fransız koşucuların sıralamadaki yeri 
aşağıdaki gibi olur. 

1 2 3 4 5 6

41 değil 41 değil 4 72

Çek ABD’li / 
Fransız

Yunan Fransız 
/ ABD’li

İkinci aşamada Rus ve İngiliz koşucuları ilk iki sıraya 
yerleştirelim. İngiliz koşucunun forma numarası 56, 
Fransız ve ABD’li koşucuların forma numaraları da Rus 
koşucununkinden büyük olduğuna göre tablomuzun 
son şekli aşağıdaki gibi olur. 

1 2 3 4 5 6

25 56 4 41/43 72 41/43

Rus İngiliz Çek ABD’li / 
Fransız

Yunan Fransız 
/ ABD’li

27. ABD’li ve Fransız koşucular yarışı Çek koşucudan 
sonra, İngiliz koşucu ise daha önce tamamlamıştır. 
Cevap: D

28. Dördüncü ve altıncı sırada ABD’li ve Fransız ko-
şucuların olduğunu, bunların forma numaralarının 
da 41 ve 43 olduğunu biliyoruz. Bilmediğimiz han-
gisinin dördüncü hangisinin altıncı ve hangisinin 
41 hangisinin 43 numaralı formanın sahibi olduğu. 
Bunların netleşmesi tüm koşucuların sıralamadaki 
yerlerini de forma numaralarını da aydınlatacaktır. 
I numaralı bilgi ABD’li koşucunun altıncı, Fransız 
koşucunun dördüncü olduğunu kesinleştiriyor an-
cak hâlâ forma numaraları belirsizliği sürüyor. II 
numaralı bilgi ise Fransız koşucunun 43, ABD’li 
oyuncunun 41 numaralı formayla yarıştığını orta-
ya çıkarıyor. III numaralı bilgiye öncül bilgilerden 
zaten ulaşmıştık. 
Cevap: A

29. Tablomuzdan da görebileceğimiz gibi A ve B kesin 
olarak doğru, C kesin olarak yanlış, D ve E ola-
sılıktır. 
Cevap: C

30. Verilen bilgiler doğrultusunda tablomuz şöyle şe-
killenir: 

1 2 3 4 5 6

25 56 4 41/43 72 41/43

Rus İngiliz Çek ABD’li Yunan Fransız 

Buna göre A, C, E kesin olarak yanlıştır. D seçe-
neğinde verilen iki bilgiden biri doğrudur:  Fransız 
koşucu yarışı bu bilgilere göre sonuncu olarak 
tamamlar. Ancak verilen bilgiler Fransız ve ABD’li 
koşucuların forma numaralarını netleştirmek için 
yetersizdir. Bu nedenle Fransız koşucunun 43 nu-
marayla koştuğu bilgisi kesin değildir, bu yüzden 
D de doğru yanıt olamaz. B seçeneğinde verilen 
bilgi doğrudur çünkü sorudaki ek bilgiye göre Çek 
koşucunun sıralamadaki yeri İngiliz ve ABD’li ko-
şucuların arası olur. 
Cevap: B



Deneme SınavıKPSS

8 Diğer sayfaya geçiniz.

31. 2
3

3
1

6
9 2

7
7 5

6
7

7
12

2 dir.

1 7
5

(3) (2)
$ $

$

- =
- +

=

=

+f c c cp m m m

Cevap: A

32. 
2 1
3 4

16 1
81 64

17
17 1 dir.4

4 3
=

+
-

+
-

= =

Cevap: C

33. 
3

3
3 3
3

3 3

6
1

2
2
1

3
1

6
1

6
2 1

27 3

1

6
1

3

3 1

6
1

6
1

(2)

$

=

=

=

=

=

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Cevap: B

34. 

–

A

C

6

B

B

A

B

3

8

10 + B – 3 = 8
              B = 1
(10 + B – 1) – B = A
                       9 = A
A – 1 – C = 6
9 – 1 – C = 6
             2 = C

Buna göre, 
A + B + C = 9 + 1 + 2 = 12 dir. 
Cevap: D

35. 0,15
0,6

0,5
1

8
1,6

15
60

5
10

80
16

4 5
10

5
1

4 9

5
36

7,2 dir.

5

$ $

$

$

- = -

= -

=

=

=

d

c

cn

m

m

Cevap: E

36. 2 32 (8 ) 2 2 2

x 5 2
3x

x 2
3x 5

2
5x 5

x 2 dir.

x x 2
1 x 5 2

3x
&

&

&

&

&

$ $= =

= -

+ =

=

=

-
-

Cevap: B
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37. 
x x 1
x 1

x 1
3

x x 1
x x x

x 1
3

x 1
x 1
3

x 1
x

( 1)( 1

3
4

x 4
x 2
x 8 dir.

23 3 3

23 3

3 3 3

3

3
3

3

23

2

2

2 3

3

+ +

-
=

+

+ +
=

+

- =
+

- =

=

=

- + +

=

=

Cevap: D

38. (a + b) · (b + 3c) tek ise hem a + b, hem de b + 3c 
tektir. Bu durumda 
• a tek, b çift, c tek 
ya da
• a çift, b tek, c çift olabilir. 
Buna göre, a · b ve b · c  yani l ve ll her zaman 
çifttir. 
Cevap: C

39. Verilenlere göre; 

A B

C

1

3 58

2

79

B kümesinin alt küme sayısı en az 25 = 32 dir. 
Cevap: E

40. f(x + 2) = 3x

g(x + 1) = 2
x  olarak veriliyor.

(fog)(a) 3 f(g(a)) 3

f 2
a 1 3

3 2
a 1 2 3

2
a 1 2 1

2
a 1 3

a 1 6
a ir.7 d

&

&

&

&

&

&

&

$

= =

=

- =

- =

=

=

=

-

-

-

-

-

c

c

m

m

Cevap: C

41. l3 – lx + 1ll = 1 olduğuna göre, 
• 3 – lx + 1l = 1 ⇒ lx + 1l = 2

⇒ x + 1 = 2 ya da x + 1 = –2
⇒ x = 1 ya da x = –3

• 3 – lx + 1l = –1 ⇒ lx + 1l = 4 
⇒ x + 1 = 4 ya da x + 1 = –4
⇒ x = 3 ya da x = –5 

Buna göre, x in alabileceği değerler toplamı: 
1 + (–3) + 3 + (–5) = –4 tür.
Cevap: A

42. 
x xy

x
x xy y
x x

x xy y
( x y

y
x y

x y
x y

y
y ( (

y

(

y
x y

y
x x y y ) y) y

)(x xy y)

y)

3 3
$

$

$

$
+

=
+ +

=
+ +

- +

=
+

=

-

-

+

- + +

+ +

-

Cevap: C
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43.    (AB2) = 2 · (B2) + 218

100A + (B2) = 2 · (B2) + 218
 100A = (B2) + 218
Bu eşitliği sağlayan değerler
A = 3 ve B = 8 olup 
A · B = 24 tür. 
Cevap: D

44. Öğrenci sayısı x olsun. 

(30 + 25 + 20) · x = 1500
 75 · x = 1500 
 x = 20 dir. 
Cevap: B

45. Kırmızı sınıfta x tane öğrenci olsun. Bu durumda 
Sarı sınıfta x + 4 tane öğrenci vardır. Mavi sınıfın 
öğrenci sayısı y alınırsa 

x + y = (x + 4) + 8 ⇒ y = 12 dir. 
Bu durumda; 

12 = 3
x (x 4)+ +  ⇒ 2x + 4 = 36 

 2x = 32
 x = 16 dır. 
Buna göre, Sarı sınıfın öğrenci sayısı 
x + 4 = 16 + 4 = 20 dir.
Cevap: E

46. lABI = x km olsun. 

Verilenlere göre, 

3
2
x

1
x 40 2

3x x 40

2
x 40

x 80 dir.

&

&

&

- = - =

=

=

Cevap:  B

47. Pahalı olan ürünün etiket fiyatı 100x TL alındığında 

diğer ürünün fiyatı 80x TL olur. 
100x + 80x = 360 ⇒ 180x = 360
                                ⇒ x = 2 dir.
Bu durumda pahalı olan ürünün fiyatı
100 · 2 = 200 TL olur. 
Buna göre, yapılan indirim miktarı 

200 100
20
$  = 40 TL dir. 

Cevap: A

48. Yavaş olan işçi işin tamamını tek başına 12 saatte 
bitiriyorsa hızlı olan işçi işin tamamını tek başına 
6 saatte bitirir. İkisi birlikte çalışarak bu işi t saatte 
bitiriyorsa:

6
1

12
1

t
1

12
3

t
1

3t 12
t 4 tür.

(2)

&

&

&+ = =

=

=

Cevap: C
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49. Başlangıçta verilen ardışık yedi sayının aritmetik 
ortalaması, seçilen beş sayının aritmetik ortalama-
sına eşit ise ortanca sayılar aynıdır. 

221 = 13 · 17 olduğuna göre, seçilmeyen sayılar 
13 ve 17 olup ortanca sayı 15'tir. 
Bu durumda ardışık yedi sayı 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18 olup sayıların en küçüğü 12 dir.
Cevap: D

50. Annenin yaşı 2x alınırsa oğlunun yaşı x ve kızının 
yaşı 2x – 24 olur. 

Verilenlere göre, 
x – (2x – 24) = 6 ⇒  24 – x = 6 
                           ⇒ x = 18 dir. 
Bu durumda annenin yaşı 
2x = 2 · 18 = 36 olabilir.
Cevap: E

51. Masa sayısı 3x alındığında sandalye sayısı

160 – 3x olur. 
Masaların x tanesi satıldığında 4x tane de sandal-
ye satılmış olur. Böylece 

5
160 3x (160 3x) 4x

5
160 3x 160 7x

160 3x 800 35x
32x 640
x 20 dir.

-
= - -

-
= -

- = -

=

=

Buna göre, 20 takım satılmıştır. 
Cevap: C

52. Her bir çocuk için 3 farklı çıkış olup 3 · 3 · 3 = 27 
farklı sonuç elde edilir. Buna göre, her birinin farklı 
kapılardan çıkma olasılığı;

27
3 2 1

9
2$ $

=  olur. 

Cevap: B

53. Verilenlere göre, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 2 4 3 6 1 8 9 0 7
olup 3 ve 4 numaralı hücrelere yazılacak rakamla-
rın çarpımı en az 4 · 3 = 12 dir. 
Cevap: D

54. Verilenlere göre, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 8
5 ve 9 numaralı hücrelere 4 ve 6 yazılabilir. Bun-
ların kendi aralarında yer değiştirmesi 2! = 2 farklı 
şekilde olur. 
1, 3, 5, 7 ve 9 rakamları kendi aralarında 5! = 120 
farklı şekilde yer değiştireceğinden verilen şekil  
2 · 120 = 240 farklı şekilde doldurulabilir.
Cevap: E
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55. Verilenlere göre, başlangıçtaki ürün sayıları 

A B C D Toplam

100x 80x 60x 120x 360x
olsun. 

C ürünlerinin 9
1  u yani 

9
60x

3
20x

=  ü satıldığına göre, 

dört üründen 3
20x 4 3

80x
$ =  tane satılmıştır. 

Bu durumda; 360x 3
80x 250 3

1000x 250&- = =

                                                   x 4
3

& =  tür. 

Buna göre, başlangıçtaki toplam ürün sayısı 
360x 360 4

3 270$= =  tir. 

Cevap: A 

56. Verilen bilgiye göre, 

100x = 60x + 120 ⇒ 40x = 120
                               ⇒ x = 3 tür. 
Buna göre, B ve D ürünlerinin sayıları toplamı:
80x + 120x = 200x = 200 · 3 = 600 olur.
Cevap: B

57. 

E

A

b

2b 2bb b
aa

b

B D C

[AD] ⊥ [BC] ve IBDI = IDCI ise 
IABI = IACI ve IBEI = IECI dir. 
Bu durumda
m(EB$C) = m(EC$B) = a alınabilir. 
ABC ikizkenar üçgen olduğu için 
m(BA$D) = m(DA$C) = b  alınabilir. 
IAEI = IBEI = IECI olduğu için 
m(AB$E) = m(AC$E) = b olur.
Bu durumda 
m(BE$D) = m(DE$C) = 2b olup EBD dik üçgeninde 
a + 2b = 90° dir.
m(AB$E) + m(EC$B) = 54° ise b + a = 54° dir. 
       a + 2b = 90°
–       a + b = 54°
               b = 36° olur. 
Buna göre, 
m(BA$C) = 2b = 2 . 36° = 72° dir.
Cevap:  C

58. A

B

D

x30°

30°

60°

60°60°
C

DBC eşkenar üçgen ise ABC 30° – 60° – 90° dik 
üçgenidir. 
Böylece IADI = IBDI = x olur. 

A(DBC) = 4§3 ⇒ 4
x 32

 = 4§3

⇒ x2§3 = 16§3
⇒ x2 = 16
⇒ x = 4 tür. 

Cevap: A
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59. 

Ea aA B

F

D C

5A

4A

2A
A

2a

IAEI = IEBI = a alınırsa IDCI = 2a olur. 
Bu durumda 
A(EFB) = A iken A(FBC) = 2A, A(DFC) = 4A ve 
A(AEFD) = 5A dır. 
Buna göre,

A(CFB)
A(ABCD)

2A
12A

=   = 6 dır. 

Cevap: D

60. Taban yarıçapı r, yüksekliği 3r olan dik silindir için 

p·r2·3r = 24p ⇒ 3pr3 = 24p

⇒ r3 = 8 
⇒ r = 2 dir. 

Bu silindirin içine yerleştirilebilecek en büyük dik-

dörtgenler prizmasının yüksekliği, silindirin yük-

sekliğine eşit olup 3r = 3 · 2 = 6 birimdir. Taban 

köşegeni ise silindirin taban çapına eşit olup taban 

ayrıtı 
2
2r

2
2 2$

=  = 2§2 birim olur. 

Bu dikdörtgenler prizması aslen bir kare dik prizma 

olacağından hacmi (2§2)2 · 6 = 8 · 6 = 48 birimküp 
olur. 
Cevap: E
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GENEL KÜLTÜR TESTİ 
ÇÖZÜMLERİ

1. Bizans kaynaklarında Vl. yüzyıldan başlayarak 
Orta Asya ile Volga Nehri'nden Orta Avrupa'ya ka-
dar olan Saha Turkhia adıyla anılmıştır. Doğu Tür-
kiye = Hazar  ülkesi, Batı Türkiye = Macar ülkesi, 
Memluk "Türk Devleti" zamanında Mısır ve Suriye 
içinde bu ad kullanılmıştır. Anadolu ise Xll. yüzyıl-
dan itibaren "Türkiye" adıyla anılmaya başlamıştır. 
Cevap: A

2. Halkın konar - göçer (yarı göçebe) olduğu devlet-
lerin nüfusları dinamik ve hareketli olduğu için, onu 
bir bütün olarak tutmak, vergilendirmek her zaman 
sorun olmuştur. Nüfus azaldığında devletler de za-
yıflar ve yıkılırdı. 
Cevap: B

3. İlk Türk İslam devletleri Karahanlılar dışında yerle-
şim toplumların yoğun olduğu yerlerde kurulmuş-
lardır. Bundan dolayı boyların askerî katkısı olsa 
da esas belirleyici değildir. Devletlerin oluşmasın-
da başka unsurlar da etkili olmuştur. 
Cevap: C

4. Anadolu'da bir savunma çizgisi oluşturmaya ça-
lışan devlet Abbasiler olmuştur. "Haçlı Seferleri" 
başladığından Büyük Selçuklu Melikşah sonrası 
bir bunalıma girmiştir. Bir tür fetret dönemi yaşıyor-
du. Haçlılara karşı sadece Suriye kolu mücadele 
etmeye çalışıyordu.
Cevap: B

5. Bir Türk - İslam  devleti olan Memlükler Çukurova 
ve Güney Doğu Anadolu'da etkin olsalar da coğ-
rafi durum nedeniyle az sayıda Türkmen varlığına 
sahipti. Bu nüfusa da baskı kurmaları söz konusu 
değildi. 

Türkler o dönemde Kuzey Batı Suriye'de ve Toros-
larda yaşıyorlardı. Varlıkları günümüzde savaşa 
rağmen Suriye'de devam etmektedir.
Cevap: D

6. Geleneklerin başında adalet gelir. Her işte onu 
gözetmek zorundadır. Atababasının koyduğu ka-
nunlara saygılı olur, onların aksine kanun yapmaz 
bu durum saygıyla ilgilidir. İslam şeriatı ise kesin 
şekilde onu sınırlandırır. Aksine davranırsa meş-
ruiyetini kaybeder. 
Cevap: E

7. Vergi koyma oranını belirleme hak ve yetkisi hü-
kümdarındır. Af yetkisi de ona aittir. Vergi kaçırmak 
doğal olarak suçtur.

Osmanlı'da vergilerin tamamının nakit olarak alın-
dığı söylenemez.
Cevap: B
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8. Fatih tarafından ilk kanunaname oluşturulmuştur. 
Kamu ve özel hukuku ilgilendiren gelenek kaynak-
lı  yasaların en önemli örnekleri Fatih, Bayezid ve 
Kanuni tarafından oluşturulmuştur. Kanunname-i 
Ali Osman ya da  Kanun-ı Kadim olarak da bilin-
mektedir. 
Cevap: B

9. XVl. yüzyılın sonlarından itibaren yaşanan nüfus 
patlaması sosyal, ekonomik, demografik sorunlara 
neden olmuştur. Kent nüfuslarında büyük artış ya-
şanmıştır. Bu nüfus kırsaldan geldiğinden Osman-
lı klasik düzeni alt üst olmuştur. Osmanlı da yeni 
arayışlara yönelmiştir. 
Cevap: D

10. Islahat, yenilik, değişim, modernleşme, batılılaş-
ma denilen uygulamaların hiçbir yerinde toplumun 
dinamikleri rol almamıştır. Osmanlı toplumu ısla-
hatlardan habersizdir. Kendisine sorulmuş değildir. 
Aynı zamanda ıslahat yeni vergi demektir ya da 
zorunlu askerî yükümlülüktür. 
Cevap: C

11. Tanzimat Fermanı Osmanlı  için pek çok ilki barın-
dırır. Padişah da fermana uyacağına söz vermiştir. 
Böylece kanun üstünlüğü ilk defa benimsenmiş 
oluyordu. Ferman yeni yasaların yapılacağını söy-
ler. Belli ki bu yasalar laik olan Batı'dan alınacaktır. 
Bu da Osmanlı'da bu alandaki ilk adımdır. Padişah 
yetkisini ilk defa Sened-i İttifak kısıtlamıştır. 
Cevap: D

12. Meşrutiyetin ilan edildiği 1908'de seçim yapıla-
rak meclis açıldı. Bu mecliste ittihatçılar ezici bir 
çoğunluk elde ettiler. Ancak hükûmette açıkça 
yer almayarak perde arkasından onu etkilemeye 
başladılar. Meclisteki çoğunluklarına ve hükûmet 
üzerindeki etkilerini kullanarak yasalar çıkartmaya 
başladılar. Hükûmete de baskı yaparak bazı karar-
lar aldırdılar. Bu da ittihatçı karşıtı muhalefetin ge-
nişlemesine yol açtı. Öte yandan İngiltere Boğaz 
için de Alman tarafı bir hükûmet ve meclis istemi-
yordu. İşte bu gelişmeler 1909'da bir isyanla başka 
bir evreye dönüşecekti. 
Cevap: A

13. Sevr Antlaşması'nda  büyük devletlerin işgal böl-
gesi belirlenmiştir. Buna ek olarak da ekonomik 
nüfuz (etki) alanı da verilmiştir. Bu alan bütün 
Anadolu'dur. Mondrosun bir özelliği de ateşkes-
ten çok barış antlaşması görünümündedir. Çünkü 
hükümleri sadece askerî alanla ilgili değil mali ve 
diplomatik alana da sarkan maddeleri vardır. 
Cevap: A

14. Cemiyetlerin temel özellikleri yerel veya bölgesel 
olmalarıdır. (Milli Kongre hariç) Cemiyetlerin en 
önemli eksikliği bir merkeze bağlı olmamalarıdır. 
Zaten öyle bir merkez yoktu. Sivas'ta merkez olu-
şunca onlar da oraya bağlanacaklardır. 
Cevap: D
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15. Tasvir-i Efkar: Milli mücadeleyi destekleyen bir 
gazetedir. Muhabirleri Ruşen Eşref'i kongre sıra-
sında Sivas'a yollamış, Mustafa Kemal Paşa ile 
röportaj yapılmıştır.

Ruşen Eşref daha önce Yeni Mecmua'nın özel 
Çanakkale sayısı için Mustafa Kemal Paşa ile bir 
mülakat yapmıştı. Mustafa Kemal Paşa'yı tanıtan 
ilk gazete olmuştu. (Anafartar kumandanı Mustafa 
Kemal'le Mülakat)
Cevap: B

16. Temsil Kurulu, Temsilciler Kurulu veya Heyet-i 
Temsiliye farklı ifade  ediliyor olsa da tek kuruluş-
tur. Bir yürütme gücüdür, fiilen (defacto) ortaya çık-
mış bir hükûmettir. 
Cevap: A

17. TBMM vekilleri yani üyeleri Nasihat Heyetleri ile 
halkı bilgilendirme ve ikna etme faaliyetlerinde bu-
lunmuşlardır. Ayrıca sık sık cephelere giderek as-
kere moral vermişlerdir. İstiklal mahkemesi üyeleri 
olarak çok zor işler yapmışlardır. 
Cevap: E

18. 1911'den beri süren savaşlar halkı yormuş, peri-
şan etmişti. Tabiki çok güçlü merkezlerin inanç ve 
maddiyat üzerine kurdukları kışkırtmalar oldukça 
etkili olmuştur. 

Firariler yani asker kaçakları önemli bir isyan kay-
nağı olmuşlardır.
Cevap: E

19. Kazım Karabekir Paşa'nın komuta ettiği Türk or-
dusunun Eylül 1920'de başlattığı harekât Aralık 
başında Ermenistan'ın  antlaşma istemesi üzerine 
zaferle sona ermiştir. Antlaşma'nın bütün mad-
deleri TBMM lehinedir. Antlaşma Ermenistan'ın 
Mondrosu'dur.
Cevap: D

20. San Remo (18 - 26 Nisan 1920): 

Türkiye barışı Paris'ten  öteki başkentlere aktarıl-
dığından Londra'dan sonra sıra İtalya'ya gelmiştir.  
Toplantıya Fransa, İtalya ve İngiltere başkanları 
katılmıştı. Konferansta Osmanlı ile ilgili sorunlar 
görüşülürken Osmanlı temsilcileri dinlenmedi. İşte 
Sevr Antlaşması San Remo'da hazırlandı ve Pari-
se götürülerek Sevr kasabasında imzalatıldı. 
Cevap: C

21. Soyadı Yasası ile resmî ve özel hayatta açıklık, 
netlik, kolaylık sağlanır. Toplum birden fazla za-
man hesabı kullanıyordu. Hicri, Rumi gibi. Öbür 
yanda ağırlık ve uzunluk alanında çok fazla ve 
farklı birimler kullanılıyordu. Bu konularda karışık-
lığa son verilmiştir. 
Cevap: E

22. 1925'te mültezimlerin ayni olarak (yani mal olarak) 
topladıkları aşarın kaldırılması mali çevreler tara-
fından devrim olarak nitelendirilmiştir. 
Cevap: C
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23. Kadın hak alma kronolojisi:

• Temel medeni haklar
• Belediye seçimlere katılma 
• Muhtar seçimlerine katılma 
• Milletvekili seçimine katılma 
• Soyadını evlilikte kullanma 
Cevap: C

24. Bağımsızlığı güçlendiren gelişmelerden biri de 
Lozan'da Düyûn-ı Umûmiye idaresine son verilmiş 
olmasıdır. Bağımsızlığı destekleyen her gelişme 
milliyetçilikle ilgilidir. Devletçilik uygulaması tam 
olarak 1933'te Sümerbank'ın kurulması ve sana-
yi planını hazırlaması ile başlamıştır. Ücretsiz ve 
yaygın olması Millet Mekteplerini Halkçılıkla ilişki-
lendirir. 
Cevap: B

25. Mandacılık adı verilen rejimler Birinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Milletler Cemi-
yeti Anayasası esas alınarak oluşturulmuştur. En 
çok mandası olan devletler İngiltere ve Fransa'dır. 
Cevap: C

26. 14 - 24 Ocak 1943 yılında ABD başkanı Roosevelt 
ile İngiliz başkanı Churchill arasında Fas'ın Ca-
sablanca şehrinde yapılan görüşmelerde bu karar 
alınmıştır. Kararın savaşın uzamasına neden oldu-
ğu savunulmuştur. 

Karar Almanya, İtalya, Japonya ve bunların Balkan 
müftefikleri için alınmıştır ve sonuçta da uygulan-
mıştır.
Cevap: A

27. Demokrat Parti: 

Bu parti ülkenin tek partisi olan CHP içinden çık-
mıştır. Şöyleki 1945 bütçesine bazı vekillerin kabul 
oyu vermemesiyle başlayan çatlak "çiftçiyi toprak-
landırma" yasası görüşülürken  CHP milletvekilleri 
olan 4 kişi (Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat 
Köprülü, Refik Koraltan)  "Dörtlü Takrir" adı verilen 
bir önerge sunarak parti için özgürlüğün sağlan-
masını istemişlerdir. İşte bu önerge ile başlayan 
tartışmalar bu kişilerin partiden ihraçlarıyla sona 
ermiştir. Bunlar da Demokrat Parti'yi kuracaklardır. 
1950'de iktidar olan parti 1960 askerî darbesiyle 
iktidardan düşürülmüştür. 
Cevap: B

28. Seçeneklerde verilen; 

A) Ekili dikili arazi oranı → yer şekilleri 
B) İç kısımlarla ulaşım → dağların uzanışı 
C) Ege kıyılarının Karadeniz kıyılarına göre daha 

az yağış alması →  dağların uzanışı 
D) Yıl içinde insanların kıyafet değiştirmesi → 

Orta Kuşak'ta olması 
E) Kısa mesafede bitki örtüsünün çeşitlilik göster-

mesi → yer şekillerine bağlı olarak iklim çeşitli-
liği ile ilgilidir. 

Yer şekilleri ve dağların uzanışı özel (göreceli) ko-
num ile ilgili birer özellik iken Orta Kuşak'ta  bulun-
ma özelliği matematik konum ile ilgilidir. 
Cevap: D

29. Kıyı Ege'de koy körfezlerin ve doğal limanların 
yaygın, Akdeniz ikliminin etki alanının geniş olup 
iç kısımlarla ulaşımın kolay olması dağların denize 
dik uzanması ile ilgilidir.
Cevap: A
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30. Kızılırmak Türkiye topraklarından kaynağını alıp 
Türkiye topraklarından denize dökülmektedir. Kı-
sacası tamamıyla Türkiye sınırları içerisinde bu-
lunmaktadır. Açık havzalıdır. 
• Meriç → Yurt dışından kaynağını alıp 

Türkiye'den denize dökülmektedir. Açık hav-
zalıdır. 

• Aras → Türkiye'den kaynağını alıp yurt dışın-
dan göle dökülmektedir. Kapalı havzalıdır. 

• Fırat ve Dicle → Türkiye'den kaynağını alıp 
yurt dışından denize dökülmektedir. Açık hav-
zalıdır. 

Cevap: E

31. Türkiye'nin kaplıca, ılıca ve maden suları bakımın-
dan zengin olması kırıklı yapının yaygın olmasıyla 
açıklanır. Jeolojik yapıyla (arazi yapısıyla) ilgili bir 
özelliktir. 
Cevap: B

32. Kırklareli, Zonguldak ve Adana'da hem dağların 
kıyıya paralel uzanması hem de dağlık alanları 
iklim özelliklerinin farklılaşmasına neden olurken 
Muğla'nın dağlık ve engebeli olması iklim farkını 
oluşturmuştur. Şanlıurfa'nın yer şekilleri düz olma-
sı iklim özelliklerinin kısa mesafede çeşitlenmesini 
engellemiştir. 

Dağların paralel uzanışı ve yükselti değişimi başta 
sıcaklık olmak üzere yağış, basınç, nem, bulut-
luluk gibi iklim özelliklerini etkileyip farklılaşmaya 
neden olur.
Cevap: C

33. Türkiye'de yazları serin, kışları ılık ve her mevsimi 
yağışlı geçen Karadeniz iklimidir. Bu iklim alanının 
hâkim bitki örtüsü ormandır. 
Cevap: D

34. Dış kuvvetler tarafından taşınan malzemenin birik-
mesiyle oluşan ve horizonları olmayan toprakların 
ülkemizde en güzel örneği akarsuların oluşturduğu 
alüvyal topraklardır. Bu topraklara haritadaki örnek 
ll no'lu Bafra Ovası'dır. 

l no'lu Erzurm - Kars Platosu → Çernozyom 
  İklim etkili
lll no'lu Ankara çevresi  → Step 
  İklim etkili
lV no'lu Taşeli Platosu ile  → Terra-Rossa
V no'lu Menteşe Yöresi   İklim etkili
Cevap: B

35. Türkiye'de çeşitli nedenle meydana gelen heyelan 
olaylarının en sık görüldüğü yer Doğu Karadeniz 
kıyılarıdır. Seçeneklerdeki Artvin - Hopa ile Trab-
zon - Of arası kıyılar bu sahayı ifade etmektedir.
Cevap: A

36. Doğal kaynak tüketimi, işsizlik oranı, kalkınma hızı 
ile iç ve dış göçler nüfus artış hızına bağlı iken ka-
dın - erkek nüfus oranı genetik özellikler ile ilgilidir. 
Başka bir tabirle kalıtım özellikleri belirleyicidir. 
Cevap: E

37. A, B, D ve E seçeneklerinde verilen etkenler kırsal 
nüfus oranının azalmasına neden olurken doğum 
oranının azalması ülke nüfus artış hızının düşme-
sine neden olmuştur. Kırsal nüfus oranının azal-
masında etkili değildir. 
Cevap: C
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38. Ortalama yükseltisinin fazlalığı ile hayvancılık ve 
yaylacılık gibi ekonomik uğraşılarla sürekli yerleş-
menin en yükseğe çıktığı yer Erzurum'dur. 
Cevap: A

39. Pirinç, tütün, haşhaş ve kenevir çeşitli nedenlerle 
özel izin verilen devlet kontrolüyle tarımı yapılan 
ürünlerdir. 
• Pirinç → sıtma hastalığı 
• Tütün → Kaliteli üretim 
• Haşhaş ve kenevir uyuşturucu madde yapı-

mında kullanıldıkları için tarımları devlet kont-
rolünde yapılan ürünlerdir. 

Cevap: B

40. Kümes hayvancılığında pazar koşulları etkili olup 
bitki örtüsünün bir etkisi yoktur. 
• Arıcılık → her türlü bitki topluluğu
• Büyükbaş hayvancılık → çayır
• İpek böcekçiliği → dut ağacının yaprağı
• Küçükbaş hayvancılık → bozkır 
Cevap: C

41. Harita verilen; 

l no'lu yer → İskenderun - Hatay 
ll no'lu yer → Alaçatı - Çeşme - İzmir
lll no'lu yer → Hamitabat Kırklareli
lV no'lu yer → Murgul Artvin 
V no'lu yer → Elazığ'dır. 
Türkiye'de petrolün çıkarılıp işlendiği tek yer Ela-
zığ değil Batman'dır. 
Cevap: E

42. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen sanayi kolları 
iklimden etkilenirken petro - kimya endüstrisi iklim-
den etkilenmez. Çünkü ham madde olarak kullanı-
lan petrolün değerlendirilip yararlanılmasında iklim 
belirleyici değildir.
Cevap: D

43. Dış satımın dış alımı karşılama oranı dış satım ge-
lirinin dış alım giderinden az ya da çok olmasıyla 
ilgilidir. Eğer dış satım geliri ile dış alım giderinden 
az ise %100'ün altında fazla ise %100'ün üstünde-
dir. 1930 yılı oranı buna güzel bir örnektir. 

Verilen yıllarda gelir ve gider miktarları verilmediği 
B, C ve E seçeneklerindeki bilgilere ulaşılamaz. 
Ayrıca 1930 yılı hariç, değer yıllarda dış  ticaret 
açığı yaşanmıştır. 
Cevap: A

44. Türkiye'de tarım, hayvancılık, sanayi, ulaşım, tu-
rizm gibi herhangi bir ekonomik etkinliğin gelişe-
memesinde iş gücü yetersiz denilemez. Çünkü 82 
milyonluk toplam nüfusun 55 milyon kadarı (%70) 
çalışabilecek durumdadır. 
Cevap: C

45. A) Kuşadası'nda Ege Denizi'ne bağlı olarak Deniz 
turizmi 

C) Nevşehir'de peribacalarına bağlı olarak yer şe-
killeri turizmi 

D) Rize'de Anzer ve Ayder yaylalarına bağlı olarak 
yayla turizmi 

E) Kars'ta Sarıkamış Dağları'na bağlı olarak kış 
turizmi yapılmaktadır. 

Antalya'da jeolojik yapıya bağlı olarak sağlık tu-
rizmi yapılmaktadır. Faylanma yaşanmadığı için 
sıcak su kaynağı bulunmamaktadır. 
Cevap: B 
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46. Kişilik hakları, para ile ölçülemeyen ve paraya çev-
rilemeyen sadece manevi değeri olan haklardır.

Alelade haklar, kullanılmaları ile yeni bir hukuki du-
rum meydana getirmeyen haklardır.
İnşai haklar ise hak sahibine tek taraflı olarak yeni 
bir hukuki durum yaratma, mevcut hukuki durumda 
değişiklik yaratma ya da mevcut durumu tamamen 
ortadan kaldırma yetkisi veren haklardır. İnşai hak-
lar; kurucu yenilik doğuran, değiştirici yenilik doğu-
ran ve bozucu yenilik doğuran haklar olmak üzere 
üçe ayrılır. Kullanılmaları ile daha önceden ortaya 
çıkmış bir hukuki durumda değişiklik, farklılık yara-
tan hak grubu değiştirici yenilik doğuranlardır.
Cevap: D 

47. Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk 
kaynaklarının sadece yazılı olanları, mevzu hukuk 
ile ifade edilir. Yazılı ve yazısız kaynakların tamamı 
ise pozitif hukuku ifade eder.
Cevap: A 

48. Kişi Hukuku; kişi türleri, kişiliğin başlaması, kişi-
liğin sona ermesi, kişiliğin korunması, ehliyet, ki-
şisel durum, hısımlık ve yerleşim yeri konularını 
düzenler. Soybağı, velayet, vesayet, aile ilişkileri, 
nişanlanma, evlenme, eşlerin hak ve borçları, ev-
liliğin sona ermesi ise Aile Hukuku’nun konusudur.
Cevap: C 

49. 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikler ile ana-
yasanın dili Türkçeleşmiştir (1945).

Laiklik, Devletçilik gibi ilkeler CHP programındaki 
“altı ok” anlayışı ile Anayasa'ya eklenmiştir (1937).
Kadınlara genel seçimlere katılma hakkı verilmesi 
ile genel oy ilkesi benimsenmiştir (1934).
Sosyal devlet ilkesi ise ilk kez 1961 Anayasası ile 
benimsenmiştir. 
Cevap: B

50. Kanun koyucu sadece anayasada belirtilen ko-
nularda kanun çıkarmak zorunda değildir. Yani 
yasama organı, araya başka bir konu veya işlem 
girmesine gerek olmadan herhangi bir konuyu ilk 
elden düzenleme yetkisine sahiptir. Buna yasama 
yetkisinin asliliği ya da ilk elliliği adı verilir.
Cevap: E

51. 1982 Anayasası’na göre; adli yargı, idari yargı, 
anayasa yargısı ve uyuşmazlık yargısı olmak üze-
re 4 yargı kolu vardır. Buna göre yüksek mahke-
meler ise Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi 
ve Uyuşmazlık Mahkemesidir. Yüksek Seçim Ku-
rulu ve HSK, yüksek mahkeme değildir.
Cevap: A 
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52. Yerinden yönetimler; yerel yerinden ve hizmet 
yerinden olarak ikiye ayrılır. Yerel yerinden yöne-
tim birimleri; il özel idaresi, belediye, büyükşehir 
belediyesi ve köydür. Kamu kurumları ve meslek 
odaları ise hizmet yerinden yönetim birimleri ara-
sındadır.
Cevap: C

53. Yetki genişliği, taşra teşkilatında yer alan il genel 
idaresine tanınmıştır. İllerin idaresi yetki genişliği 
esasına dayanır. Yetki genişliği, merkezi idarenin 
taşra örgütündeki amirlerine belli konularda mer-
keze danışmadan, merkez adına karar alabilme 
imkânı tanıyan yetkidir.
Cevap: E

54. Memurlarda adaylık süresi; en az 1 yıl, en fazla 
2 yıldır.

Not: Adaylık süresi içinde veya sonunda görev-
lerine son verilen memurlar, 3 yıl süre ile devlet 
memurluğuna alınmazlar. 
Cevap: D

55. Çernobil faciası, 1986 yılında Ukrayna’nın Pripyat 
kentine 14 kilometre uzaklıktan yer alan Çerno-
bil kentinde, aynı ismi taşıyan Çernobil Nükleer 
Santrali'nde meydana gelen nükleer sızıntı ve pat-
lamayı ifade eder. Yaydığı radyasyonun etkileri gü-
nümüzde bile zarara sebep olan nükleer santralin 
patlamasının ardından bölge tamamen boşaltılmış 
ve Hayalet Şehir olarak adlandırılmıştır.
Cevap: B 

56. Eylül 2019’da Tayland’da düzenlenen Büyükler 
Dünya Halter Şampiyonası’nda 45 kilo kategori-
sinde yarışan Şaziye Erdoğan, altın madalya ka-
zanarak Büyükler Dünya Şampiyonu olmuştur.
Cevap: B

57. Siirt’in Merkez, Aydınlar ve Eruh ilçe sınırları içinde 
bulunan Botan Vadisi, Ağustos, 2019’da çıkarılan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Botan Vadisi 
Millî Parkı” olarak ilan edilmiştir. 
Cevap: E 
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58. Türk mühendisleri tarafından ilk millî (yerli) baz 
istasyonu geliştirilmiş ve adı ULAK olarak belirlen-
miştir. Ulak, haberleşme sistemini daha güvenilir 
hâle getirmek için geliştirilmiştir.
Cevap: D

59. Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Derne-
ği AIPH’nin oy birliği ile aldığı karar sonucunda 
EXPO 2023 için Kahramanmaraş’ın ev sahipliği 
yapacağı EXPO 2023’ün ana teması, “Doğa Dostu 
Şehir ve Duyarlılık”tır.

Not: EXPO 2021’e ise “Medeniyetler Bahçesi” te-
ması ile Hatay ev sahipliği yapacaktır.
Cevap: A 

60. Katar, 2019 yılında resmi olarak OPEC’ten ayrıl-
mıştır. Katar Enerji Bakanı, başkent Doha’da yap-
tığı açıklamada örgütten ayrılma kararının ülkenin 
önümüzdeki yıllarda doğal gaz üretimine daha 
fazla odaklanmak ve petrolden ziyade yatırımları-
nı bu yönde kullanmak istemesi ile ilgili olduğunu 
açıklamıştır.
Cevap: E
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