
1. Örnek cümlede "Bir süre bekledik, buna ek olarak,

Bir saat daha bekleyeceðiz." anlamý vardýr yani

örnek cümlede "daha" sözcüðü "olana ek olarak"

anlamýnda kullanýlmýþtýr. Ayný anlam B seçeneðindeki

"Biraz daha tatlý alabilir miyim?" cümlesinde vardýr;

çünkü bu cümlede de "Biraz tatlý aldým, buna ek

olarak, Biraz daha tatlý alabilir miyim?" anlamý vardýr.  

Yanýt  B'dir.

2. Parçada IV numarayla belirtilen "sýradan" sözcüðü,

"alelade, bayaðý" anlamýný içermektedir. 

Yanýt  D'dir.

3. "Kayda deðer" sözü, "önemli, dikkat çeken" anlamýný

içermektedir.

Yanýt  E'dir.

4. A seçeneðinde verilen "Þaþkýn kýzým, parasýný akýllý

uslu harcamayý hâlâ öðrenemedi." sözleriyle bir

yakýnma dile getirilmektedir. 

Yanýt  A'dýr.  

5. C seçeneðinde verilen "Daha çok çalýþsam da bu iþi

zamanýnda bitiremem." cümlesinde koþul gerçek-

leþse de amaca ulaþýlamayacaðý anlamý vardýr; "çok

çalýþmanýn amacý iþi zamanýnda bitirebilmek"tir.

Cümledeki "çok çalýþsam da" sözü koþulun gerçek-

leþtiði, "iþi zamanýnda bitiremem" sözü de "amaca

ulaþýlamayacaðý" anlamýný yansýtmaktadýr. Diðer

seçeneklerde, istenilen amacý yansýtan sözcük ya da

sözler kullanýlmamýþtýr. 

Yanýt  C'dir.    

6. Parçanýn I. cümlesindeki "Hollywood yýldýzlarýnýn

baðýmlýsý olduðu Frozen Yoghurt Loveyo, Amerika

ve daha pek çok ülkeden sonra þimdi de ülkemizde

satýþa sunuldu." sözleri A seçeneðinde verilen

"ülkemizde satýþa yeni sunulduðundan söz

edilmiþtir" bilgisini, II. cümlesindeki "%100 doðal ve

yaðsýz yoðurttan yapýlan Frozen Yoghurt

Loveyo'nun 100 gramý 100 kaloriden az." sözleri B

seçeneðinde verilen "kalorisi ve yaðsýz olduðu belir-

tilmiþtir" bilgisini, IV. cümlesindeki "Bu özellikleri taþý-

masý ona tamamen saðlýklý bir gýda maddesi niteliði

kazandýrýyor." sözleri D seçeneðinde verilen "saðlýklý

bir gýda olduðu belirtilmiþtir" bilgisini, V. cümlesinde

verilen "Ayrýca Loveyo, onlarca çeþit taze ve kuru-

tulmuþ meyveden hangisini seçerseniz onunla

tüketebileceðiniz bir gýda." sözleri E seçeneðinde

verilen "baþka gýdalarla birlikte tüketilebileceðinden

söz edilmiþtir" bilgisini doðrulamaktadýr. 

Parçanýn III. cümlesindeki "Dünyanýn en saðlýklý beþ

besininden biri olan yoðurttan yapýlmasýnýn yanýnda

hiçbir katký maddesi de içermiyor." sözleri C seçene-

ðinde verilen "dünyanýn en saðlýklý beþ ürününden

biri olduðu vurgulanmýþtýr" bilgisini doðrulamamak-

tadýr; çünkü parçanýn III. cümlesinde "dünyanýn en

saðlýklý beþ ürününden birinin Frozen Yoghurt

Loveyo deðil yoðurt olduðu vurgulanmaktadýr. 

Yanýt  C'dir.

7. D seçeneðinde verilen "Ýçerdikleri yararlý maddeler

açýsýndan vitaminler, taze sebze ve meyvelerin yerini

tutamaz." cümlesinde "vitaminler" ile "taze sebze ve

meyveler", "içerdikleri yararlý maddeler açýsýndan"

karþýlaþtýrýlmýþ, bu karþýlaþtýrmada "taze sebze ve

meyveler"in, "vitaminler"den üstün olduðu belir-

tilmiþtir. 

Yanýt  D'dir.
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8. Parçanýn I. cümlesindeki "100'den fazla kuþ türü", II.

cümlesindeki "30'a yakýn flamingo türü", III. cüm-

lesindeki "kuþlarýn neredeyse tamamý", IV. cümlesin-

deki "yaklaþýk 10 km ötede bulunan" sözleri "kesin-

lik" deðil "tahmini deðerler"i yansýtýlmasý söz

konusudur. Parçanýn V. cümlesindeki "Tanzanya

sýnýrýnýn 40 km güneyinde yer alan" ve "Notrun Çö-

lü'nde haziran ayýnda buluþur." sözlerinde "kesinlik"

söz konusudur. 

Yanýt  E'dir.

9. Eylemin nasýl yapýldýðýný belirten bir söz, eyleme

sorulan "nasýl" sorusuna yanýt olur. A seçeneðinde

verilen "Onu o kadar içten seviyordum ki anlata-

mam." cümlesindeki "seviyordum" eylemine sorulan

"Nasýl seviyordum?" sorusuna "Ýçten seviyordum."

sözü yanýttýr. Koyu dizilmiþ sözcük eylemin nasýl

yapýldýðýný belirtmektedir. 

Yanýt  A'dýr.

10. Bir cümle kendinden önceki cümlenin gerekçesi ise

bu iki cümle arasýna "çünkü" sözcüðü getirilebilir. Bu

bilgi göz önünde tutulursa I. ve V. cümlelerin kendin-

den önceki cümlelerin gerekçesi olduðu görülür. 

Yanýt  B'dir.

11. Birleþik sözcüðü oluþturan sözcüklerden herhangi

biri birinci sözcük, ikinci sözcük, ya da her iki

sözcük-gerçek anlamýný yitirmiþse bu sözcükler

bitiþik yazýlýr. Bu bilgi göz önünde tutulursa parçada

II numarayla belirtilen "hiç bir" sözünün yazýmýnýn

yanlýþ olduðu görülür. Doðru yazýlýþ "hiçbir" biçi-

minde olmalýdýr. 

Yanýt  B'dir.

12. A seçeneðindeki "gösterseydide" sözü "gösterseydi
de" biçiminde, C seçeneðindeki "derki" sözü "der ki"
biçiminde yazýlmalýydý. B seçeneðinde "göstermez"
ve "gösterseydi de" sözleri art arda gelen cümlelerin
birbirini izlediðini göstermekte. Bu cümlelerden ilk
cümle birinde virgül kullanýlmýþ. Bu durumda birbirini
izleyen bu iki cümle arasýna noktalý virgül getirilmeliydi.
E seçeneðinde de Marlow'dan alýntý yapýlan sözler
týrnak içine alýnmalýydý. Bu gerekçelerle A, B, C, E
seçeneklerinde verilen cümleler yazým ve noktalama
bakýmýndan doðru deðildir. D seçeneðinde verilen
cümle yazým ve noktalama bakýmýndan doðrudur.
Yanýt  D'dir.

13. Cümlenin anlamýna dikkat edilirse parçanýn son
bölümünde "insanýn dertlerini paylaþan gençler"
tamlamasý görülür. Bu tamlamada, niteleyen
görevindeki "paylaþan" sözcüðü ile nitelenen
görevindeki "gençler" sözcüðü arasýna herhangi bir
noktalama iþareti getirmeye gerek yoktur; çünkü
tamlamayý oluþturan koyu dizilmiþ kurucu sözcükler
arasýnda herhangi bir noktalama iþareti kullanýlmaz. 
Yanýt  E'dir.

14. Türkçede, A seçeneðindeki cümlede geçen "boy-
nunun ölçüsünü almak" biçiminde bir söyleyiþ yok-
tur. Bu sözün yerine "iddialý bir kiþinin giriþtiði iþi
baþaramayýp yetersizliðini anladýðýný" ifade eden
"boyunun ölçüsünü almak" deyimi vardýr. 
Yanýt  A'dýr.  

15. B seçeneðindeki "kanýmca… sanýyorum" sözü kuru-
luþça yanlýþtýr. Cümle "Bu konunun artýk ele alýnma
zamanýnýn geldiðini sanýyorum." ya da "Kanýmca bu
konunun artýk, ele alýnma zamaný geldi." biçiminde
kurulmalýydý. 
Yanýt  B'dir.  

16. C seçeneðindeki cümlede yer alan "mahþer yeri
gibi" sözü "çok kalabalýk" anlamýndadýr. Bu
gerekçeyle bir cümlede hem "mahþer yeri gibi" hem
de "kalabalýk" sözlerinin bir arada kullanýlmasý an-
latým bozukluðuna yol açar. 
Yanýt  C'dir.
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17. "Korkudan bayýlmýþ." cümlesinde görüldüðü gibi

"-den" ekinin görevlerinden biri de "neden"

bildirmektir. Bu gerekçeyle bir cümlede hem "neden"

sözcüðü hem de "neden bildirme görevindeki  -den

eki" birlikte kullanýlmaz. Öncüldeki cümle E

seçeneðinde verilen sözle tamamlanýrsa oluþan cüm-

lede hem "neden" sözcüðü hem de "neden bildiren

-den eki" kullanýlmýþ olacaktýr ki bu da cümlede

anlatým bozukluðu oluþtuðunun göstergesidir.

Cümle "Ýki yýldýr onu aramamamýn bir nedeni de

onun beni hiç aramamasýdýr." ya da "Ýki yýldýr onu

aramamam, onun beni hiç aramamasýndandýr." biçi-

minde kurulmalýydý. 

Yanýt  E'dir.

18. Parçada "Fazýl Hüsnü Daðlarca'nýn hayatý" hakkýnda

bilgi verilmiþtir. Parçada bilgi verildiði ve anlatýmýn

nesnel olduðu göz önünde tutulursa parçanýn

anlatým biçiminin "açýklama" olduðu görülür. 

Yanýt  D'dir.

19. Parçada boþ býrakýlan yere E seçeneðinde verilen

sözlerin getirilmesi uygundur; "kalýntýlar" sözcüðü

köprü görevindedir. 

Yanýt  E'dir.

20. Düþüncenin akýþý göz önünde tutulursa parçayý C

seçeneðinde verilen sözlerin sürdürebileceði

görülür; "iþbirliði" sözcüðü köprü görevindedir. 

Yanýt  C'dir.

21. Parçanýn ilk dört cümlesinde "Pavlov'un yaþamý"

hakkýnda bilgi verilmektedir. Parçanýn V. cümlesinde

ise "Yaþamýný hayvanlar üzerinde çeþitli deneylere

adayan Pavlov'un en ünlü deneyi, köpeklerde koþul-

lanmaya baðlý tükürük salgýsý deneyidir." denerek

Pavlov'un yaptýðý deneylere yani yeni bir konuya

geçilmiþtir. Bu gerekçeyle V. cümleden baþlanarak

ikinci paragraf oluþturulabilir. 

Yanýt  D'dir.

22. Parçada "bir yazarýn kitaplarýnýn yaný sýra mektu-

plarýný, günlüklerini okumanýn onun dünya görüþü

hakkýnda fikir verdiði" belirtilmiþ. Bu düþünceyi A se-

çeneðinde verilen "yazarýn bu tür bir yola baþvur-

masýnýn nedenlerini kestirmeye çalýþýr" sözlerinin

izlemesi düþüncenin akýþýna göre uygun deðildir.

Diðer seçeneklerde verilen sözlerin hepsi de "oku-

run, yazarý tanýmasý" ile ilgilidir. 

Yanýt  A'dýr.

23. Parçada "kitap fuarlarý, bu fuarlarýn iþlevleri ve

okurlara saðladýðý olanaklar"dan söz edilmektedir.

Parçanýn ikinci cümlesinde "Bizim fuarlarýmýz,

dýþarýdaki fuarlardan farklýdýr ve farklý olmasý da

gerekir." denerek parçanýn konusu olan "kitap fuar-

larý"ndan söz edilmemiþtir. II. cümle düþüncenin

akýþýný bozmaktadýr. 

Yanýt  B'dir.

24. Parçadaki "Tikal… Ýspanyollarýn fethedip 30 yýl
boyunca hükmettikleri Yucatan Yarýmadasý'nda yer
alýr." sözleriyle, Tikal ile ilgili olarak, A seçeneðinde
verilen "bulunduðu yarýmadanýn Ýspanyollar tarafýn-
dan fethedildiðine" ve E seçeneðinde verilen
"Yucatan Yarýmadasý'nda yer aldýðýna", "Merkezinde,
batýda ve doðuda piramitler ve tapýnaklar, kuzeyde
ise bir akropolisle geniþ bir meydan bulunur." söz-
leriyle B seçeneðinde verilen "merkezindeki mey-
danda birçok bina bulunduðuna" ve C seçeneðinde
verilen "hangi yapýlarýn bulunduðuna" deðinilmiþtir.
Parçada "Tikal'in, Maya medeniyetinin en büyük yer-
leþim yeri olduðuna" deðinilmemiþtir. 
Yanýt  D'dir.

25. Parçada "dünyanýn çeþitli yörelerinde yaþayan pek
çok insanýn tütünü pipolarla içtiði, Eskimolarýn zarif
ve oymalý pipolar kullandýklarý, Uzakdoðu'da da pipo
kullanýmýnýn yaygýn olduðu, Uzakdoðu'da kullanýlan
pipolarýn özellikleri, pipolarýn halkýn beðenisini ve
kültürünü yansýttýðý" anlatýlmakta. Kýsacasý, parçanýn
konusu "pipolar". Parçanýn II. cümlesinde "Tütünü ilk
kez kullananlarýn Orta Amerika'daki Aztekler olduðu
sanýlmaktadýr." denerek "pipolar"dan söz edilmediði
için II numarayla belirtilen cümlenin böyle bir parça-
da yer almasý uygun deðildir. 
Yanýt  A'dýr.
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26. Parçadaki "25 Kasým 1970 tarihinde yerel bir
gazetede yer alan "Bismarck Rüyasý" baþlýklý yazýsý
Rimbaud'nun gazeteci yönünü ortaya koyuyor." söz-
lerine dayanarak, sözü edilen sanatçýyla ilgili olarak,
A seçeneðinde verilen "gazetecilik yönünün bir bel-
geyle kanýtlandýðý", "16 yaþýnda yazdýklarýyla herkesi
hayrete düþüren Rimbaud…" sözlerine dayanarak B
seçeneðinde verilen "genç yaþta dikkatleri üzerine
çektiði", "Arthur Rimbaud belki de yaþadýðý dönemin
en farklý ve en karmaþýk þairlerinden biridir." sözlerine
dayanarak C seçeneðinde verilen "yaþadýðý döne-
min özgün isimlerinden olduðu", "Fransa'nýn
Charleville kasabasýnda Rimbaud'nun 138 yýl önce
yayýmlanmýþ bir makalesi bulundu." sözlerine daya-
narak E seçeneðinde verilen "þiirden farklý türde bir
yapýtýnýn ortaya çýkarýldýðý" söylenebilir. 
Parçada sözü edilen sanatçýnýn "yapýtlarýnda kar-
maþýk bir anlatýmý benimsediði"nden söz edilmediði
için, sözü edilen sanatçýyla ilgili olarak, D
seçeneðinde verilen yargý söylenemez. 
Yanýt  D'dir.

27. Parçadaki "…buralarda Çehov, Breton, Tolstoy gibi,

edebiyata yön vermiþ yazarlarýn el yazmalarý, ilk

kitaplarý hatta ilk basýmlarý satýlýyor…" sözlerine

dayanarak, müzayedeler ile ilgili olarak, A seçe-

neðinde verilen "yazýn dünyasýna yön vermiþ

sanatçýlarýn yapýtlarýnýn satýldýðý" ve B seçeneðinde

verilen "satýlan yapýtlarýn orijinal olduðu", "Edebiyat

dünyasý, çeþitli metropollerde üst üste gerçekleþen

müzayedelerle dikkat çekmeye baþladý." sözlerine

dayanarak D seçeneðinde verilen "farklý büyük

þehirlerde ve art arda düzenlendikleri", "Edebiyatýn

sadece cümleler ve sözcüklerden oluþan esrarlý

dünyasýnýn kapýsýný biraz aralayýnca müzayedeler

sayesinde karmaþýk, gerçekçi, maddi ve somut bir

dünya ortaya çýkýyor." sözlerine dayanarak E

seçeneðinde verilen "yazýn dünyasýnýn gizemli yön-

lerini sergileyebildikleri" söylenebilir. Parçada

"müzayedelerin toplumlara, kültür ve miraslarýný

koruma olanaðý sunduklarý"ndan söz edilmediði için,

müzayedelerle ilgili olarak, C seçeneðinde verilen

yargý söylenemez. 

Yanýt  C'dir.

28. Parçadaki "þizofren ressamlarýn en bilineni…" söz-

lerine dayanarak, Wain ile ilgili, A seçeneðinde verilen

"þizofren bir ressam olduðu bilinmektedir" yargýsýna,

"onun tablolarýnda çay partisi veren kediler gibi

olaðandýþý durumlara rastlamak mümkün" sözlerine

dayanarak B seçeneðinde verilen "kedileri

kiþileþtirdiði resimleri bulunmaktadýr" yargýsýna, "Ýyi

olduðu dönemlerde kedileri en sevimli ve insanýmsý

halleriyle tasvir eden Wain, hastalýðý atak yaptýðýnda

rengârenk ve rahatsýz edici kediler resmederdi." söz-

lerine dayanarak D seçeneðinde verilen "resim-

lerindeki kedilerin görünüþleri, ruh hâline göre

deðiþmiþtir" yargýsýna, "Wain böylece istemsiz olarak

ortaya iki farklý teknik çýkarmýþtý." sözlerine daya-

narak E seçeneðinde verilen "hastalýðýnýn etkisiyle

resim sanatýna yeni teknikler kazandýrmýþtýr" yargýsýna

ulaþýlabilir. Parçada, "Wain'in þizofreniye en üretken

olduðu dönemde yakalandýðý"ndan söz edilmediði

için, Wain ile ilgili olarak, C seçeneðinde verilen

yargýya ulaþýlamaz. 

Yanýt  C'dir.

29. Parçadaki "Tarihi doku anlamýnda artýk ümit kesilen

bir þehrin yeniden kurtuluþuna tanýk oldum. Kurtuluþ

Savaþý'nýn iþgal altýndaki Antep'inde Fransýz topçu

ateþine direnen Mithat Enç Konaðý gibi yapýlarýn

tamamlanmakta olan restorasyonlarýný gördüm."

sözlerinden A seçeneðinde verilen "þehirdeki

yapýlarda yenilenme yapýldýðýna" ve C seçeneðinde

verilen "çalýþmalarla Antep'in eski tarihi dokusuna

yeniden kavuþtuðuna", "Antep'in Yeniden

Kurtuluþu'nun diðer Güneydoðu kentlerimize de

örnek olacaðýndan hiç kuþkum yok." sözlerinden D

seçeneðinde verilen "Antep'teki geliþmelerin

bölgedeki diðer þehirlere örnek olmasý gerektiðine",

"En hoþuma giden de bu geziye bizimle katýlýp Kültür

Yolu'nu arþýnlayan Güneydoðulu diðer belediye

baþkanlarýnýn gýpta ederek Antep'i gezmeleriydi."

sözlerinden E seçeneðinde verilen "diðer þehirler-

den yetkililerin þehre geldiðine" ulaþýlabilir. 

Parçada "Antep'in turizm gelirleri açýsýndan önemli

bir yere sahip olduðu"ndan söz edilmediði için

parçadan B seçeneðinde verilen yargýya ulaþýlamaz.

Yanýt  B'dir.
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30. Parçadaki "Fransýzcadan çeviriler yaptý." sözlerine
dayanarak, sözü edilen sanatçý ve eserleriyle ilgili
olarak, B seçeneðindeki "birden çok dil bildiði",
"Ülkemizde kitap ve makalelerinde Türkçeyi iyi kul-
lanan yazarlarýn baþýnda gelen bir sanatçýdýr." söz-
lerine dayanarak C seçeneðindeki "Türkçeyi baþarýlý
bir biçimde kullandýðý", "Gazete yazýlarý ve makale
dýþýnda daha çok; hikâye, roman, masal, deneme,
aný, gezi yazýsý türlerinde eserler verdi." sözlerine
dayanarak D seçeneðindeki "farklý türlerde eser-
lerinin olduðu", "Hikâye ve masal kitaplarý çocuk
edebiyatý alanýnda deðerlendirilip bu edebiyatýn
seçkin örnekleri arasýnda sayýldý." sözlerine daya-
narak E seçeneðindeki "kimi eserlerinin çocuk ede-
biyatý ürünü kabul edildiði" söylenebilir.
Parçada, sözü edilen sanatçýnýn "tüm eserlerinde
yöresel özellikleri yansýttýðý"ndan söz edilmediði için
sözü edilen sanatçý ve eserleriyle ilgili olarak A se-
çeneðinde verilen yargý söylenemez. 
Yanýt  A'dýr.

31.

= 4 olur.
Cevap:  C

32.

Cevap:  C

33.

Cevap:  D

34. x4 = 4y

ifadesinde x + y toplamýnýn en az olmasý için x ve
y’nin küçük deðerler almasý gerekir. y’nin en küçük
deðeri 0’dýr.
y = 0 =>x4 = 40

=>x4 = 1
=> x4 = 14

=> x = 1 veya x = –1 olabilir.
Ancak x bir doðal sayý olduðuna göre, x = 1 alýnmalýdýr.
Buna göre, x + y = 1 + 0 = 1  olur.
Cevap:  A

( )

( )

( )

3 3
3 3

2

5 5

32 3

5

6 3

51

6 3

5

9

5

9 5

1 1
. 2 .2

4 2

1 1.2 1
1

2 2

2 .2
                 

1
2

2 .2
                 

2

2
                 

2
2

                 
2

                 2

           

− −

− −

− −

−

− −

−

−

−

− +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠=

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞−⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎝ ⎠

=

=

=

=
4

4

      2

1
                 

2
1

                  olur.
16

−=

=

=

( ) ( )

( )

2. 40 10 2 4.10 10

5 5

2. 2 10 10
                           

5

2. 10
                           

5

20
                           

5

20
                           

5

                           4

                     

− −
=

−
=

=

=

=

=
      2 olur.=

30

31

62

15

2 2

11

.––

1 1

1

1 2 1.31 1 4.15 2
1 : 4 :

31 15 31 15

30 62
                              :

31 15

30 15
                              :

31 62

− −

−

− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠

=
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35.

eþitliðinde içler dýþlar çarpýmý yapýlýrsa,

Cevap:  B

36. 2x + y = 10

denkleminde katsayýsý büyük olan bilinmeyenden,

deðer verilmeye  baþlanýrsa

x = 0 için 2 . 0 + y = 10 =>y = 10   olur.

y’nin katsayýsý 1 olduðundan x’in deðerleri 1’er art-

týðýnda, x’in katsayýsý 2 olduðu için y’nin deðerleri

2’þer azalýr.

Buna göre, x . y çarpýmýnýn en büyük deðeri 12 olur.

Cevap:  D

37. Soru hatalýdýr ve deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

38. 8a0b3  ve  3b0a8  sayýlarý arasýndaki farkýn mümkün

olduðu kadar küçük olmasý için 8a0b3 sayýsý küçük,

3b0a8 sayýsý büyük seçilmelidir.

a = 0  ve  b = 9 alýnýrsa 80093 – 39008 = 41085  olur.

Cevap  :  A

39. 4 + 6 + 8 + 10 + 12 toplamýnda 5 terim var ve ortan-

ca terim,

12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 toplamýnda 7 terim

var ve ortanca terim, 

Benzer þekilde
202 + 204 + . . . + 410 toplamýndaki

Ortanca terim, 

Buna göre, 
202 + 204 + . . . + 410 = 105 . 306  dýr.
Cevap:  C

410 202 612
306  olur.

2 2

+
= =

410 202
1

2
208

1
2

104 1

105  tir.

−
= +

= +

= +
=

Terim Sayýsý
Son terim – Ýlk terim

     Artýþ miktarý
+ 1––

24 12 36
18  dir.

2 2

+
= =

12 4 16
8   dir.

2 2

+
= =

x    y

0   10

1    8

2    6

3    4

4    2

5    0

0 . 10 = 0

1 . 8 = 8

2 . 6 = 12

3 . 4 = 12

4 . 2 = 8

5 . 0 = 0

x . y

b – 1

b + 1
––

a a . (b + 1) = 1. (b – 1)

a . b + a = b – 1

a + 1 = b – a . b

a + 1 = b (1 – a)

b =
a + 1

1 – a
olur.

1 – a1 – a

1
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒

b 1
a

b 1

−
=

+
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40. Ýkinci sayý x alýndýðýnda birinci sayý x – 1, üçüncü sayý
x + 3 olur. 
Üç sayýnýn toplamý 317 olduðuna göre, 
x – 1 + x + x + 3 = 317 =>      3x + 2 = 317

=>    3x = 317 – 2 
=>    3x = 315
=>    x = 105

Bu durumda en büyük sayý: 
x + 3 = 105 + 3 = 108 olur.
Cevap:  D

41. 42a + 128 ifadesinde 42 sayýsý 6’nýn katý olduðu için
42a ifadesi de 6’nýn katýdýr. Bu yüzden 42a + 128
ifadesinin 6 ile bölümünden kalaný bulmak için 128
sayýsýnýn 6 ile bölümünden kalaný bulmak yeterlidir.

Buna göre, 42a + 128 ifadesinin 6 ile bölümünden

kalan 2 dir.

Cevap:  C

42. a, b, c sýrasýyla ardýþýk üç doðal sayý olduðuna göre, 
a = 0 ,  b = 1,  c = 2  veya  a = 1 ,  b = 2,  c = 3
olarak alýnabilir.
I. a tek ise a = 1, b = 2 ve c = 3 alýnýrsa

b . c = 2 . 3 = 6  çifttir.(Yanlýþ)
II. b tek ise  a = 0, b = 1 ve c = 2 alýnýrsa

a . c + b = 0 . 2 + 1 = 0 + 1 = 1  tektir.(Doðru)
III.a + b + c  toplamýnýn çift olmasý için a = 1, 

b = 2 ve c = 3 alýnýrsa b = 2 çifttir.(Doðru)
IV.a . c’nin tek olmasý için a = 1, b = 2 ve c = 3

alýnýrsa b . c = 2 . 3 = 6  çifttir. (Yanlýþ)
Buna göre, II ve III ifadeleri doðrudur.
Cevap:  C

43. a lt süt alan bir sürahinin ’i dolu ise sürahide

Sürahiden b lt süt içilirse dolu olan kýsým lt

olur. Buna göre, sürahinin boþ kýsmý

Buna göre, sürahiyi doldurmak için lt süt

eklenmelidir.

Cevap:  D

44. x ve y birer tamsayý olduðuna göre, 2x – y ifadesinin

alabileceði en büyük deðeri bulmak için x’e büyük,

y’ye küçük deðer vermek gerekir.

x’in en büyük deðeri 7, y’nin en küçük deðeri 3’tür.

Buna göre,

2x – y = 2 . 7 – 3

= 14 – 3 

= 11  olur.  

Cevap:  B

45. x – y = 5 =>    y – x = –5  tir.

Bu eþitlikler aþaðýdaki ifadelerde yazýlýrsa,

Ix – y – 2I + Iy – x + 4I = I5 – 2I + I–5 + 4I

= I3I + I–1I

= 3 + 1

= 4  olur.

Cevap:  C

4a 5b

5

+

a – (     )a

5
– b a – a + b

 1    5    1
(5)   (1)   (5)

5a – a + 5b
        5

4a + 5b
     5

olur.

⇒

⇒

⇒

a
b

5
−

1 a
a .  lt su vard ýr.

5 5
=

1
5

128
12

08

6

2

21

6
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46. 25 kalemin satýþýndan 625 kuruþ kâr eden kýrtasiyeci

1 kalemin satýþýndan; kar eder.

Buna göre, bir kalemin satýþ fiyatý 

1 + 0,25 = 1,25 TL olur.

Cevap:  C

47. Volkan’ýn bugünkü yaþý  = x

Görkem’in bugünkü yaþý = x – 7

Remzi’nin bugünkü yaþý = x – 10

olsun. 3 yýl sonraki yaþlarý toplamý 82 olduðuna göre, 

(x + 3) + (x – 7 + 3) + (x – 10 + 3) = 82

=>    3x – 8 = 82

=>    3x = 90

=>    x = 30  olur.

Cevap:  A

48. Bir hareketli 300 km’lik yolun önce ’ünü yani

daha sonra da yolun ’ini yani

gidiyor.

Buna göre, 100 + 60 = 160 km yol gitmiþ olur.

Hareketlinin kalan yolu; 300 – 160 = 140 km’dir.

Kalan yolun ’sini giderse daha

yol gitmiþ olur.

Bu durumda hareketlinin kalan yolu: 140 – 20 = 120

km’dir.

Cevap:  B

49. Dikdörtgen þeklindeki bir arsanýn kýsa kenarý 30 m ve

uzun kenarý 50 m ise arsanýn alaný 30 . 50 = 1500 m2 dir.

Arsanýn %  25’ine ev, % 15’ine havuz yapýldýðýnda

%40’ý kullanýlmýþ olur. 

Bu durumda geriye tüm arsanýn %60’ý yani 

1500 . 60 = 900 m2’si kalmýþ olur.
100

Cevap:  E

50. Bu restoranda ikiþer kiþilik x tane masa, üçer kiþilik

y tane masa olsun. Bu restoranda 85 kiþi yemek

yiyebiliyorsa, 2x + 3y = 85 olur.

Üç kiþilik masa sayýsýnýn mümkün olduðu kadar az

olmasý için y’nin en küçük deðerini almasý gerekir. 

y = 0 olamaz. Çünkü masalardan en az 1 tane

bulunduðu belirtilmiþtir. Buna göre, y = 1 için,

2x + 3y = 85 =>    2x + 3 . 1 = 85

=>    2x + 3 = 85

=>    2x = 85 – 3

=>

=>    x = 41 olur.

y = 1 deðeri için x bir tamsayý deðeri alabildiðine

göre, y en az 1 dir.

Cevap:  E

2x 82

2 2
=

1
140 . 20 km

7
=1

7

300 .     = 60 km’sini1
5

    1
5

1
300 . 100 km'sini,

3
=

1

3

625
25  kuruþ = 0,25 TL

25
=
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52. Birinci karýþýmýn þeker miktarý 

Ýkinci karýþýmýn þeker miktarý olur.

Bu iki karýþým bir kapta karýþtýrýlýrsa;

Þeker oraný =

Cevap:  E

53. Gruptaki öðrenci sayýsý x alýndýðýnda 12 þer liradan

12x lira toplanýr. Fakat bu para hediyenin parasýndan

7 lira eksik kaldýðýna göre,

hediye parasý = 12x + 7 dir ... (1)

Her biri 13’er lira verirse 13x lira toplanýr. Fakat bu

para da hediyenin parasýndan 8 lira fazla olduðuna

göre,

hediye parasý = 13x – 8 dir ... (2)

Buna göre, (1) ve (2)’den

12x + 7 = 13 x – 8 =>    7 + 8 = 13x – 12x

=>    15 = x olur.

Cevap:  E

54.

Bir üçgende herhangi bir uzunluk diðer iki kenarýn

uzunluklarý toplamýndan küçük, farklarýnýn mutlak

deðerinden de büyüktür.

I10 – 8I < x < 10 + 8 =>    I2I < x < 18

=>    2 < x < 18 . . . (1)

olsaydý

x2 + 82 = 102 =>    x2 + 64 = 100

=>    x2 = 36

=>    x = 6  olurdu.

Fakat olduðuna göre,
x < 6  olur . . . (2)
Buna göre, (1) ve (2) eþitsizliklerinden 
2 < x < 6 dýr ve x’in alabileceði en büyük deðer 5’tir.

Cevap:  B

55.

ABE üçgeninde 30°’lik açýnýn karþýsýndaki kenar

2 cm ise, 60°’lik açýnýn karþýsý , hipotenüse

ait uzunluk 4 cm olur. 

Bu durumda,

ve IABI = IBCI =ICDI = 4 cm  dir.

C köþesinden [AD]’ye dikme inilirse paralellikten

dolayý IBEI = ICHI = ve EHCB dikdörtge-

ninde IBCI = IEHI = 4 cm olur.

ABCD bir ikizkenar yamuk olduðundan, 

IAEI = IHDI = 2 cm dir.

Buna göre, ABCD yamuðunun alaný:

Cevap:  B

2

IBCI IADI
A(ABCD) = . IBEI

2
4 8

                . 2 3
2

               6 . 2 3

               12 3 cm   olur.

+

+=

=

=

2 3  cm

IBEI 2 3  cm=

2 3 cm

AEB  üçgeninde

m(BAE) 90 30 180 m(BAE) 120 180

                                         m(BAE) 60   olur. 

∆

+ ° + ° = ° ⇒ + ° = °

⇒ = °

//

A E

B C

DH
• •

8 cm

2 4 2

4

4

4

60°

30°

2  3 2  3

m(BAC) 90> °

m(BAC) 90= °

A

B C

x 8

10

8 24 32
.100 .100 %32 olur.

40 60 100

+
= =

+

60  40
100

= 24 gr.

40  20
100

= 8 gr.
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56.

IADI = k dersek 2 IADI = IDCI = 2k olur.

Buna göre, CKD üçgeni ile CAB üçgeni benzer

üçgenlerdir.

=> 

Buna göre, IDCI = 2k = 2 . 4 = 8  dir.

Cevap:  A

57. Bu pizzanýn tamamýný 60 dilim sayarsak,

alýr.

Bu dört kiþiye toplam;

10 + 8 + 12 +18 = 48 dilim düþer. Geriye 60 – 48 = 12

dilim kalýr.

Buna göre, Seda ile Pelin’in aldýðý paylar eþittir ve

sadece D þýkký doðrudur.

Cevap:  D

58. 2ax + (a + 5)y + 6 = 0 doðrusu (2, 3) noktasýndan

geçiyorsa nokta, doðru denklemini saðlamak zorun-

dadýr. Denklemde x yerine 2, y yerine 3 yazýldýðýnda

2ax + (a + 5)y + 6 = 0 

=>    2 . a . 2 + (a + 5) . 3 + 6 = 0

=> 4a + 3a + 15 + 6 = 0

=>     7a + 21 = 0

=> 

=>     a = – 3  olur.

Cevap:  A

59. I.grafiðe göre, aracýn baþlangýçta deposunda 100 lt

benzin bulunmaktadýr. 2 saat sonra 80 lt benzin

kaldýðýna göre, araç 2 saatte 20 lt benzin har-

camýþtýr.

Buna göre, 1 saatte lt benzin harcar.

Araçta baþlangýçta 100 lt olan benzinin tamamen 

bitmesi için saat geçmesi gerekir.

Cevap:  B

60. Ýkinci grafiðe göre, araç 240 km’lik yolu 3 saatte alýr.

Buna göre aracýn hýzý,

Bir önceki soruya göre, araç deposundaki benzini 10
saatte bitirebildiðine göre, aracýn gidebileceði yol en
fazla x = 80 . 10 = 800 km’dir.
Cevap:  E

240
V 80 km/sa'tir.

3
= =

100
10

10
=

20
10

2
=

7a –21

7 7
=

1
Tolga 60 . 10 dilim

6
2

Sinan 60 . 8  dilim
15
1

Seda 60 . 12 dilim
5

3
Çiðdem 60 . 18 dilim

10

⇒ =

⇒ =

⇒ =

⇒ =

2

2

6k 96

k 16

k 4   olur.

⇒ =

⇒ =
⇒ =

 6

3k

2k

16
=

ICKI ICDI

ICAI ICBI
=

m(KCD) x,  m(KDC)=y dersek

m(CBA) y   olur.

=

=

•
A

B C10 6

k

2k

xy
•

y

K

D
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1. Manicilik; Ýki eþit ve karþýt iyilik ve kötülük ilkesini bir-

likte varolmasýna dayanan inançtýr. 762’de Uygur

Hakaný Bögü Kaðan Mani dinini resmen benim-

semiþtir. Uygurlar; bu dine ait inançlarý Mani

alfabesiyle yazýya geçirdiler. Maninin ölüm yýlýnda

baþlatýlan bir takvimde kullandýlar (baþlangýcý 273 yýlý).

• Hareketli harf sistemine dayanan Matbaa kul-

landýlar.

• Mani dininin etkisi altýnda resmi geliþtirdiler.

• Mabed yapýmý yerleþik yaþama geçtiklerinin

göstergesidir.

• Uygurlar askeri-siyasi güçlerini uzun zaman

koruyamamýþlardýr.

Cevap:  C

2. Ýkta sisteminin temel amaçlarýndan biri topraðýn

mülkleþtirilmesine engel olmaktýr. Feodalitenin

ortaya çýkmasý böylece engellenmeye çalýþýlmýþtýr.

Ýktadan görev boyunca yararlanýlmasý ilkesinin

amacý budur. 

Cevap:  B

3. Anadolu’ya gelen Türk boylarýný bir bütün olarak

deðil parçalara ayýrarak yerleþik yaþama geçirilmesinin

temel nedeni; Merkezi otoriteyi saðlamaktýr. Çünkü

bütünlüðü koruyan boylara hükmetmek oldukça zor-

dur. Kan baðý kopartýlan ve farklý çevrelere yerleþtirilen

boy veya oymaklarýn merkeze kafa tutmasý mümkün

deðildir.

Boylarýn bu politikaya zaman zaman karþý çýktýklarý

bilinmektdir. Afþar boyu bu politikaya uzun zaman

direnmiþtir. Yerleþik yaþama geçirilen boy ve

oymaklarýn tarýmsal üretimi geliþtirmelerine olan

katkýlar da önemlidir. 

Cevap:  E  

4. Millet sistemi toplumun dine göre örgütlenmesidir.

Osmanlý Devleti toplumu müslüman ve müslüman

olmayanlar üzere ikiye ayýrmýþtýr. Bu ayrým askerlik-

ten vergiye kadar pek çok alanýn oluþmasýna yan-

sýmýþtýr. 

Cevap:  A

5. Vezir-i Azam Padiþah tarafýndan mühür verilerek

atanýr, yine mührün geri alýnmasýyla görevden

alýnýrdý. Bu atama þekli sadece Vezir-i Azam’a aittir. 

• Þeyhül Ýslamýn atamalarýný bazen Vezir-i

Azam önerir ama çoðunlukla Padiþah doðru-

dan yapardý.

• Defterdar Vezir-i Azam önerisiyle atanýrdý.

Cevap:  D

6. • Devþirmeler Padiþahýn kulu sayýlýr ve sadece

ona baðlýdýrlar. 

• Devþirmeler padiþahýn varlýðýný tehdit edecek

oluþumlarý etkisiz hale getirmiþlerdir. Böylece

merkezi otoritenin saðlanmasýnda etkili

olmuþlardýr.

• Sistem, Hýristiyan nüfusundan yararlanma

olanaðý saðlamýþtýr.

Cevap:  A

11
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7. Metine göre kapitülasyonlar adli, mali ve siyasi ayrý-

calýklarý kapsamýþtýr.

Cevap:  E

8. Tanzimat Dönemi 1839 - 1876 yýllarý arasýnda

yaþanmýþtýr. Dönemin padiþahlarý Abdülmecit ve

Abdülaziz’dir.

Mehmet Reþat, II.Abdülhamit’in yerine tahta çýk-

mýþtýr(1909).

Cevap:  D

9. Islahatlar halka dayandýrýlmamýþtýr ya da halkýn

baskýsý ile yapýlmamýþtýr. Aksine halk mali

külfetler nedeniyle ýslahatlara karþý bir tutum

izlemiþtir.

Cevap:  B

10. Kanun-i Esasi’de önemli deðiþiklikler 31 Mart

ayaklanmasýndan sonra yapýlmýþtýr. Padiþahýn

yetkileri oldukça sýnýrlandýrýlmýþtýr.(1909) 

Cevap:  C

11. Kuva-i Miliye denilen silahlý birlikler ve Müdafaa-i

Hukuk adýný taþýyan cemiyetlerin amacý ulusal

baðýmsýzlýðý elde etmektir. Bu cemiyetler iþgalleri

protesto eden mitingler düzenlemiþlerdir. Önemli

mitingler Ýstanbul ve Ýzmir’de yapýlmýþtýr.

Cevap:  E

12. Yürütme; dar anlamýyla, siyasal iktidarý elinde tutan

devlet baþkaný, baþbakan ve hükümet üyelerinden

oluþan, geniþ anlamýyla, teknik nitelikli yönetim

kadrosunu da kapsayan, yasalarý ve yönetmelikleri

uygulayan hükümet anlamýndadýr.

Milli mücadelenin yürütme gücü sayýlan Temsil

Heyeti Erzurum Kongresi’nde oluþmuþtur. Sivas

Kongresi’nde üye sayýsý ve yetkileri artýrýlmýþtýr.

Cevap:  D

13. Protokol; Baþlýca iki anlamda kullanýlýr. Siyasal

yaþamda, özellikle de diplomaside tören, konferans

gibi durumlarda uygulanmasý gereken kurallar dizisi.

Ýmzalanan bir antlaþmadan sonra bazý kurallara

açýklýk getirmek üzere kaleme alýnan ve genellikle de

uygulamaya iliþkin konularýn ele alýndýðý metinlerdir.

Mustafa Kemal Paþa bu davranýþýyla görüþmelerin

resmi nitelik olduðunu göstermek istemiþtir.

Cevap:  C

14. Ýstanbul’un Ýtilaf Devletleri tarafýndan boþaltýlmasý

Mudanya Ateþkes Antlaþmasýnda þöyle yer almýþtýr:

“Bir barýþ antlaþmasýndan sonra Ýstanbul boþaltýla-

caktýr.” Lozan Antlaþmasý’ndan sonra boþaltýlmýþtýr.

Cevap:  A

15. • Sorunlara doðru teþhis koyma, zamanlamaya

önem verme, örgütçülük, Mustafa Kemal’in

kiþisel yapýsýnýn parçalarýdýr.

• Balýkesir ve Alaþehir Kongrelerinin toplanmasý

Mustafa Kemal’in önderliðinin bir sonucu

deðildir.

Cevap:  C
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16. Milli Mücadele sýrasýnda çýkan ayaklanmalarýn

nedenleri;

• Dini duygularýn istismar edilmesi ve çeþitli

kýþkýrtmalar

• Feodal çevrelerin güçlerinin korunmak isten-

mesi

• Kuva-i Milliye’nin bazý askeri zaferlerinin tutumudur.

Cevap:  A

17. Büyük bir devlet olan Rusya’nýn Meclisi tanýmasý

ile Ýtilaf devletlerinin Londra Konferansýna Meclisi

davet etmesi TBMM’nin uluslararasý bir siyasi güç

olduðunun kanýtlarýdýr.

Cevap:  D

18. Sözü edilen yasalarýn amacý Meclis’in otoritesini

bütün ülkeye yaymaktýr.

Cevap:  E

19. Þeriye ve Evkaf Vekaletinin iki yetkisi vardýr.

• Meclis tarafýndan çýkarýlan yasalarýn dine

uygunluðunu denetlemek

• Vakýflarý idare etmek

Cevap:  B

20. Teþvik-i Sanayi Kanunu’nun amacý Milli Ýktisatýn

geliþtirilmesini saðlamaktýr.

Cevap:  D

21. Ýnkýlap karþýtlarýnýn güçlenmelerine engel olmak için

çok partili yaþama ara verilmiþtir.

Cevap:  B

22. Seçmen yaþý; her ülkenin Milli Hukuku’nu ilgilendirir.

Cevap:  E

23. Terakki Perver Cumhuriyet Fýrkasý’nýn özellikleri

verilmiþtir.

Cevap:  B

24. Yeni Türk Devleti Darül Fünun’dan þunlar isten-

miþtir.

• Milli hayat için rehber yetiþtirme

• Milleti uyandýrma

• Ýlmi çalýþmalar yapma

• Meslek adamý yetiþtirme

• Ýsviçreli bilim adamýna hazýrlatýlan bir rapor

doðrultusunda görevlerini yerine getirmekte

zorlanan Darül Fünun Ýstanbul Üniversitesine

dönüþtürüldü.

Cevap:  D

25. Türkiye’de Milli tasarrufun ve mevduatýn

geliþmesinde öncülük yapmasý için Türkiye Ýþ

Bankasý kuruldu. Bakanlar kurulu kararýyla kurul-

masýna raðmen özel sektör bankasýydý. Sermayesi

Bir Milyon liraydý. M. Kemal Paþa, devlet memurlarý,

tüccarlarda sermaye koymuþlardý. Banka, kömür,

bakýr, kurþun, þiþe cam gibi sanayilere yatýrým yap-

mýþtýr. Ýhracatçý firmalarla ticari ortaklýklar kurmuþtur.

Cevap:  A

26. Atatürk’e göre; Milletin hayatý tehlikede ise savaþ

gereklidir.

Cevap:  E

27. Ýtalya ve Almanya’nýn saldýrgan tutumlarý Balkan

Antantý’nýn kurulmasýnýn temel nedenidir.

Cevap:  B
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28. Türkiye ile Yunanistan Balkan Antantý’na öncülük

yapmýþlardýr. Ayrýca Yunanistan ve Ýspanya’nýn

giriþimleri sonucunda Türkiye Milletler Cemiyetine

davet edilmiþtir.

Cevap:  D

29. Ulus Egemenliði kavramýnýn iki yönü vardýr;

biri dýþa karþý baðýmsýz olma diðeri yönetimi

belirleme.

Milliyetçilik ilkesi ve Halkçýlýk ile doðrudan ilgilidir.

Cumhuriyet Halkýn egemenliði kullanma biçimidir.

Cevap:  C

30. Sosyal Devlet; 

• Halkýný sahiplenen devlet

• Halkýn sorunlarýyla ilgilenen devlet

• Halka yönelik maddi adýmlar atan devlet demektir.

Devletçilik uygulamalarý sosyal devlet anlayýþýný

(Halkçýlýðý) destekler.

Cevap:  C

31. Coðrafi koordinatlar bir yerin matematik konumudur. 

I. Samsun’da çizgisel hýzýn Antalya’dan az olmasý :

—> Enlem etkisi

II. Ýstanbul’da güneþin Trabzon’dan sonra batmasý :

—> Boylam etkisi

III. 21 Haziran’da en uzun gündüzün Sinop’ta yaþan-

masý : —> Enlem etkisi ile ilgilidir. Bu özellikler

verilen merkezlerin matematik konumunun (coðrafi

koordinatlarýnýn) sonuçlarýdýr.

IV.Muðla’ya düþen yaðýþ miktarýnýn Ýzmir’den

fazla olmasý —> Daðlarýn uzanýþý (özel konum)

ile ilgilidir.

Cevap:  E

32. • Ege Bölgesi akarsularýn yatak eðimleri az olduðu

için hidroelektrik enerji potansiyelleri azdýr.

Karadeniz Bölgesi akarsularýnýn enerji potansiyeli

fazladýr.

• Ege Bölgesi akarsularý yaðýþ rejiminin etkisiyle

en fazla suyu kýþýn taþýrken, Karadeniz Bölgesi’nde

kar erimelerinin etkisiyle ilkbaharda debi en

yüksektir.

• Ege Bölgesi akarsularýnýn tümü ülkemiz toprak-

larýndan denize dökülürken, Karadeniz Bölgesi’nde

Çoruh Irmaðý Gürcistan’dan denize dökülür.

• Karadeniz Bölgesi’nde yaðýþ rejimi düzenli olduðu

için akarsular yýl boyunca su taþýr. Ancak Ege 

Bölgesi’nde yaz mevsiminin sýcak ve kurak

geçmesi nedeniyle akarsularýn yataðýnda yazýn

debi düþer. Kuruyacak düzeye ulaþýr.

• Ege Bölgesi’nde B. Menderes, K.Menderes, Gediz,

Bakýrçay; Karadeniz Bölgesi’nde Kýzýlýrmak, 

Yeþilýrmak döküldüðü yerlerde delta ovalarý

oluþturmuþlardýr. 

Cevap:  D
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33. Ege ve Doðu Karadeniz Bölümlerinde daðlar doðu-

batý yönünde uzanýr. Ancak denize göre konumlarý

farklýdýr. Daðlar; Ege’de denize dik, Doðu Karadeniz’de

denize paralel uzanýr. Bu nedenle Ege Bölümü’nde

kýyý ile iç kesimler arasýnda iklim farký az iken Doðu

Karadeniz Bölümü’nde kýyý ile iç kesimler arasýndaki

iklim farký fazladýr.

Cevap  :  C

34. Haritada taralý olarak Konya ve Erzurum-Kars

Platosu Bölümleri verilmiþtir. A, B, D ve E seçenek-

lerinde verilen bilgiler doðrudur. Konya Bölümü’nde

en fazla yaðýþ ilkbaharda, Erzurum-Kars

Bölümü’nde en fazla yaðýþ yazýn düþer.

Cevap:  C

35. • Tarým alanlarýnda sulama olanaklarýnýn

geliþmesi “birim alanda” verimi artýrarak kýrsal

ekonomiyi canlandýrýr. Tarým ürünleri çeþidini

artýrýr. Kýrsaldaki iþ olanaklarýný artýrýr. Dolayýsýyla

göçü engeller. Örnek; GAP sonrasý

Güneydoðu Anadolu Bölgesi.

• Tarým topraklarýnýn miras yoluyla parçalan-

masý kiþi baþýna düþen tarým topraklarýný

azaltýr. Köyden kente göçleri artýrýr.

• Tarýmda makineleþmeye gidilmesi insan

güçüne olan ihtiyacý azaltýr. Bu da tarýmda

çalýþacak iþçi sayýsýnýn azalmasýna neden

olarak göçü artýrýr.

• Kýrsal kesimde kamu hizmetlerinin yetersiz

olmasý iç göçe neden olur.

• Doðurganlýðýn fazla olmasý sonucu hýzlý nüfus

artýþý iþsizliði artýrarak göçe neden olur.

Cevap:  A

36. • Türkiye’de bozkýr alanlar çok fazla yer tuttuðu

için en fazla beslenen hayvan türü koyundur.

• Türkiye’de hayvancýlýk geleneksel yöntemlerle

yapýldýðý için elde edilen verim düþüktür.

• Hayvancýlýk daha çok “besi hayvancýlýðý” þek-

linde deðil “mera hayvancýlýðý” þeklindedir.

• Tarým arazilerinin az olmasý ve Karadeniz’in

balýk bakýmýnda zengin olmasýndan dolayý

deniz balýkçýlýðý en fazla Karadeniz

Bölgesi’nde yapýlmaktadýr. 

• Arýcýlýk daha çok yer þekillerinin engebeli

olduðu daðlýk alanlarda geliþmiþtir. Hakkari ve

çevresi de daðlýk olduðu için arýcýlýk yapýlmaktadýr. 

Cevap:  C

37. I. Kastamonu – Küre’de çýkarýlan bakýr Samsun’da

iþlenmektedir.

II. Elbistan ve çevresinde çýkarýlan linyit ayný

yörede bulunan Elbistan Termik Santrali’nde

elektrik enerjisi üretiminde kullanýlmaktadýr.

III.Malatya - Hekimhan’da çýkarýlan demir; Ereðli,

Karabük ve Ýskenderun demir-çelik fab-

rikalarýnda iþlenmektedir.

IV.Adýyaman’da çýkarýlan petrol, Adýyaman dýþýn-

daki Batman, Mersin, Kýrýkkale, Ýzmir ve

Ýzmit’teki rafinerilerde iþlenmektedir.

Verilenlerden yalnýzca Elbistan’da çýkarýlan yeraltý

kaynaðý çýkarýldýðý yerde deðerlendirilmektedir.

Cevap:  B
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38. • Enerji maliyetlerini düþürmek sanayiden alýnacak

kar marjýný artýrarak sanayinin geliþmesini

saðlar.

• Karayolu ulaþýmýnýn maliyeti yüksektir.

Demiryolu ile denizyolu ulaþýmýnýn geliþmesi

maliyetleri azaltarak sanayinin geliþmesini saðlar.

• Pazar olanaklarýnýn geliþmesi üretimi yapýlan

ürünün miktarýnda ve çeþitlenmesinde önemlidir.

Kar marjýný artýrarak sanayinin geliþmesini saðlar.

• Profesyonel (kalifiye-nitelikli) elemanlarla üretim

yapmak kaliteyi artýrarak sanayinin geliþmesini

saðlar.

• Hammadde ihracatýný artýrmak, sanayideki üretimi

düþürür. Bu da sanayinin geliþmesini engeller. 

Cevap:  E

39. Türkiye ihracatýný yaklaþýk %91’ini sanayi ürünleri

oluþturmaktadýr. Ýhracat içerisinde ilk sýralarý otomo-

tiv, tekstil, demir-çelik ve beyaz eþya almaktadýr.

Orman ürünlerinin ihracat içerisindeki payý seçenek-

lerde verilen diðer ürün gruplarýna göre daha azdýr.

Cevap:  D

40. Türkiye’de daðlar doðu-batý yönünde uzandýðý için

kuzey-güney yönünde yapýlacak karayolu ulaþýmýnýn

maliyeti yüksektir. Ýç Anadolu Bölgesi’nde platolar

geniþ yer tutmasýndan dolayý bölge içinde yer alan

Ankara-Yozgat arasýndaki yol yapým maliyetleri diðer

seçeneklerde verilen kentlere göre daha azdýr. 

Cevap:  D

41. I. Ýç Batý Anadolu Bölümü —> Yetiþtirilen ürün-

ler haþhaþ, tahýl, baklagil, üzüm ve þekerpan-

carýdýr.

II. Yukarý Fýrat Bölümü —> Yetiþtirilen ürünler

kayýsý, tahýl, þekerpancarý, tütün ve pamuktur.

III.Orta Fýrat Bölümü —> Yetiþtirilen ürünler

pamuk, antep fýstýðý, zeytin, tütün, tahýl, mer-

cimek ve susamdýr.

Verilen bölümlerde yetiþtirilen ürünlerin ilk sýrasýnda

I.haþhaþ, II.kayýsý, III.pamuk yer alýr.

Cevap:  B

42. • Grafikteki bilgi enerji tüketimini vermektedir.

Üretimin bilgisi verillmediði için üretimin tüke-

timi karþýladýðý sonucunu çýkaramayýz.

• Üretilen enerjinin nereden saðlandýðýný grafik-

te belirtilmediði için bu bilgiye ulaþamayýz.

• Grafikte evlerde tüketilen enerji miktarý %23,

ticarethanelerde %11, sokak aydýnlatmasý

%5, resmi kurumlarda %4 olarak verilmiþtir.

Toplamda bu üç alanýn enerji tüketimi %20

olduðu için evlerdeki elektrik tüketiminden

daha azdýr.

• Kýyý bölgeler ile iç bölgelerin elektrik üretimini

bu grafikten çýkaramayýz.

• Sadece 2003 yýlý tüketim grafiði verildiði için

sonraki yýllarla ilgili bir kýyaslama yapamayýz.

Cevap:  C

43. Sardes - Ege Bölgesi sýnýrlarý içindedir. Manisa’nýn

Salihli ilçesinde bulunmaktadýr. B, C, D, E seçenek-

lerindeki eþleþtirmeler doðrudur.

Cevap:  A
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44. I. Nüfus miktarý yýldan yýla artýþ göstermektedir. 

II. Kentlerdeki nüfus kýrsal alanlardaki nüfusun

iki katýndan fazladýr.

III.Nüfus artýþ hýzý azalmaktadýr.

IV.Çalýþan nüfusun yarýdan fazlasýný erkek nüfus

oluþturmaktadýr.

Cevap:  D

45. Akarsularýn ve göllerin kirliliðin artmasý sanayi ve

evsel atýklarýn fazla olmasýyla ilgilidir. Sanayi ve

kentleþme düzeyi düþük olan bölümlerdeki su kirliliði

azdýr. Bu nedenle Yukarý Murat-Van Bölümü diðer

bölümler içinde kirliliðin en az görüldüðü bölümdür.

Cevap:  D

46. Ýç Anadolu Bölgesi’nde bulunan endüstri kollarý;

Ankara: Þeker, içki, besin, traktör, çimento, elektrik-

elektronik

Eskiþehir: Lokomotif, uçak, þeker, çimento, beyaz

eþya, besin

Konya: Besin, þeker, çimento, dokuma, civa

iþletmesi

Kayseri: Dokuma, þeker, kurþun iþletmesi, çimento

Kýrýkkale: Demir-çelik, petrol rafinerisi, silah, cephane

Kýrþehir: Lastik fabrikasý bulunur.

Fakat sigara sanayi Ýç Anadolu Bölgesi’nde yoktur.

Cevap:  B

47. • Türkiye’de daðlarýn uzanýþ yönü doðu-batý

doðrultusundadýr.

• Akdeniz iklimin görüldüðü her iki bölgede de

turunçgil tarýmý yapýlýr.

• Daðlarýn uzanýþý Ege Bölgesi’nde denize dik,

Akdeniz Bölgesi’nde ise denize paraleldir. Her

iki bölgede de daðlarýn güney yamacý, kuzey

yamacýna göre daha fazla yaðýþ almaz.

Daðlarýn denize dönük yamacýna düþen yaðýþ

fazladýr.

• Her iki bölgeninde nüfusu kýyýlarda fazladýr. 

• Akdeniz ikliminin görüldüðü bu bölgelerde

bitki örtüsü makidir.

Cevap:  C

48. • Yukarý Fýrat Bölümü: Maden rezervi ve çeþi-

dinin en fazla olduðu bölümdür. Yükseltisi

fazla olduðu için hidroelektrik enerji potan-

siyeli fazladýr.

• Elbistan Termik Santrali linyitle çalýþmaktadýr.

• Antalya, Orta Fýrat ve Doðu Karadeniz

Bölümlerinde termik santral bulunmaz.

• Ege Bölümü’nde akarsularýn akýþ hýzlarýnýn az

olmasý nedeniyle hidroelektrik enerji potan-

siyeli azdýr.

Cevap:  D

49. 2008 yýlý Cumhurbaþkanlýðý Kültür ve Sanat Büyük

ödüllerini edebiyat dalýnda Yaþar Kemal, mimari

dalýnda Tugut Cansever, müzik dalýnda ise Dr.

Alaeddin Yavaþça almýþtýr.

Cevap:  C
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50. Hukuk, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere

iki ana bölüme ayrýlýr.

Kamu Hukuku’nun dallarý; Anayasa Hukuku, Ýdare

Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Ýþ Hukuku,

Devletler Umumi Hukuku ve Yargýlama Hukukudur.

Ticaret Hukuku, Özel Hukuk içerisinde yer alýr. Özel

Hukukun diðer dallarý ise þunlardýr; Medeni Hukuk,

Borçlar Hukuku ve Devletler Özel Hukukudur.

Cevap:  B

51. 1982 Anayasasý’na göre, bir kimsenin

Cumhurbaþkaný seçilebilmesi için mutlaka taþýmasý

gereken nitlelikler þunlardýr;

• 40 yaþýný doldurmuþ olmak

• Yüksek öðrenim yapmýþ olmak

• Milletvekili seçilme yeterliliðine sahip olmak

• Türk vatandaþý olmak

Seçimlerin yapýldýðý sürece kadar hiçbir þekilde bir

siyasi partiye üye olmamak diye bir koþul bulunma-

maktadýr. Daha önce bir siyasi partiye üye olan veya

milletvekili olan bir kimse de Cumhurbaþkaný

seçilebilir. Ancak Cumhurbaþkaný seçilen kiþinin

varsa siyasi partisi iliþiði kesilir, meclis üyeliði sona

erer.

Cevap:  E

52. Baþkanlýk sistemi, yasama ve yürütme iliþkisinin

mutlak ve sert ayrýmýna dayanan hükümet sistemidir.

Baþkanlýk sistemi, ABD, Brezilya, Arjantin, Þili gibi

ülkelerde uygulanmaktadýr. Baþkanlýk sisteminde

yürütme organý tek kiþiden oluþur, o da baþkandýr.

Baþkan, halk tarafýndan seçilir.

Cevap:  D

53. Anayasa deðiþiklilkleri hakkýnda açýlan iptal davalarýna

Anayasa Mahkemesi bakar. Anayasa Mahkemesi’nin

vermiþ olduðu kararlar kesin olduðu için, baþka bir

merci veya tekrar Anayasa Mahkemesine itiraz

edilemez.

Cevap:  C

54. Görevleri ile ilgili suç iþledikleri gerekçesi ile

baþbakan veya bakanlar yüce divan da yargýlanabilir.

Yüce Divan sýfatýný kullanan merci , Anayasa

Mahkemesidir. Meclis soruþturmasý sonucunda

Yüce Divan’a sevk edilen bakan, bakanlýktan düþer.

Baþbakanýn yüce divana sevki halinde hükümet istifa

etmiþ sayýlýr. 

Cevap:  D

55. 1982 Anayasasý’nda, deðiþtirilemeyecek hükümlerin

sayýsýnýn artýrýlmasý, Anayasa deðiþikliklerine onay

safhasýnýn eklenmesi, Cumhurbaþkaný’na Anayasa

deðiþikliklerine iliþkin kanunlarý geri gönderme yetkisinin

verilmesi gibi hükümlerin yer almasý bu Anayasa’nýn

sert nitelikli bir Anayasa olduðunu gösterir.

Anayasalar içinde en sert olaný 1982 Anayasasýdýr. 

Cevap:  D
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56. Sosyal devlet, devletin sosyal barýþý ve sosyal

adaleti saðlamak amacýyla sosyal ve ekonomik

yaþama aktif müdahalesini gerekli ve meþru gören

bir anlayýþtýr. Sosyal devlet anlayaýþý hukukumuza

1961 Anayasasý ile girmiþtir. 

Temel haklarýn güvence altýna alýnmasý ise Hukuk

Devleti anlayýþýnýn bir gereðidir.

Sosyal Devlet olmanýn amaçlarý þunlardýr;

• Emek - Sermaye dengesi

• Çalýþanlarýn insanca yaþamasý

• Ýþsizliðin önlenmesi

• Fýrsat eþitliðinin saðlamasý

• Milli gelirin adaletli bir þekilde daðýtýlmasý

Cevap:  E

57. TBMM seçimleri 4 yýlda bir yapýlýr. Bu seçimler 3

halde gerçekleþebilir.

• Meclisin seçim döneminin sona ermesiyle

yani sürenin dolmasýyla .

• Meclisin, 4 yýllýk süre dolmadan, seçimin

yenilenmesine karar vermesiyle

• Anayasa’da belirtilen hallerde, Cumhurbaþkanýnýn

meclis seçimlerinin yenilenmesine karar ver-

mesiyle.

Savaþ kararýnýn alýnmasý, meclis seçimlerinin

yenilenmesine neden olmaz aksine savaþ nedeni ile

yeni seçimlerin yapýlmasýna olanak bulunamamasý

durumunda seçimlerin bir yýl ertelenmesine meclis

karar verebilir.

Cevap:  E

58. Türkiye idaresinin görevleri þunlardýr;

• Milli güvenliðin saðlanmasý

• Kolluk faaliyetleri

• Kamu hizmetleri

• Özendirme - destekleme faaliyetleri

• Planlama faaliyetleri

• Ýç düzen (öz yönetim) faaliyetleri

Din ve vicdan hürriyetini korumak laik devletin

gerekleri arasýnda yer alýr.

Cevap:  E

59. Üç yýlda bir ABD dýþýnda ypýlan IMF - Dünya Bankasý

yýllýk toplantýsýnýn 53’üncüsüne Türkiye 2009’da ikinci

defa ev sahipliði yapacaktýr. Ýstanbul toplantýnýn

düzenleneceði þehrimizdir.

Cevap:  B

60. 2009 Avrupa Erkekler Voleybol Þampiyonasý

Türkiye’de yapýlacaktýr. Þampiyonada, müsa-

bakalarýn bir kýsmý Ýstanbul’da bir kýsmý ise Ýzmir’de

yapýlacaktýr.

Cevap:  B
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GENEL  KÜLTÜR
CEVAP

ANAHTARI

1 C 31 E

2 B 32 D

3 E 33 C

4 A 34 C

5 D 35 A

6 A 36 C

7 E 37 B

8 D 38 E

9 B 39 D

10 C 40 D

11 E 41 B

12 D 42 C

13 C 43 A

14 A 44 D

15 C 45 D

16 A 46 B

17 D 47 C

18 E 48 D

19 B 49 C

20 D 50 B

21 B 51 E

22 E 52 D

23 B 53 C

24 D 54 D

25 A 55 D

26 E 56 E

27 B 57 E

28 D 58 E

29 C 59 B

30 C 60 B

GENEL  YETENEK
CEVAP

ANAHTARI

1 B 31 C

2 D 32 C

3 E 33 D

4 A 34 A

5 C 35 B

6 C 36 D

7 D 37 D

8 A 38 A

9 E 39 C

10 B 40 D

11 E 41 C

12 B 42 C

13 D 43 D

14 A 44 B

15 B 45 C

16 C 46 C

17 E 47 A

18 D 48 B

19 E 49 E

20 C 50 E

21 D 51 A

22 A 52 E

23 D 53 E

24 B 54 B

25 A 55 B

26 D 56 A

27 C 57 D

28 C 58 A

29 B 59 B

30 A 60 E
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