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1. “Bu yüzden ben de yazımın başında şerh düşme gereksini-
mi duydum” cümlesinde geçen “şerh düşme” sözü bir şeyi 
açıklama gereği duymak anlamıyla kullanılır. “Şerh” sözcü-
ğünün anlamı da açıklamaktır.

Cevap C

2. Paragrafta boşluktan sonraki bölümde verilen örnekler tak-
litle ortaya çıkan ürünlerdir. Bu nedenle ilk bölüme taklit 
etmeye çalışmak sözü gelmelidir. İkinci boşluğa da “ekle-
niyor” sözü uygundur.

Cevap E

3. Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturul-
duğunda ilk cümle I. cümle  olur. Bu cümleyi III. cümle takip 
eder. Sırasıyla diğer cümleler ise II-V-IV şeklinde birbirini 
takip etmelidir.

Cevap B

4. “Fatih ilçesindeki tarihi semtlere ve mekânlara bir yolcu-
luk yapmak istiyorduk.” cümlesinde bir yere gitmeye karar 
verildiğine göre üçüncü cümle dördüncü cümleden sonra 
gelmelidir. Üçüncü ve dördüncü cümleler yer değiştirirse 
anlamlı bir parça ortaya çıkar.

Cevap C

5. Parçadaki “uyku süresi ve şişmanlık arasındaki oranı” ifa-
desinden uyku ile şişmanlık arasında bir ilişkinin olduğu 
ifadesine kesin olarak ulaşmaktayız.

Cevap D

6. Parçadaki “elektrik ve onun ayrılmaz parçası olan manye-
tizma ile ilgili gözlem ve düşünceler, MÖ 600 yıllarına kadar 
uzatılabilir” cümlesinden elektrikle ilgili çalışmaların temeli-
nin MÖ 600 yıllarına kadar gittiği ifadesine ve dolayısıyla bu 
çalışmaların yeni olmadığına kesin olarak ulaşırız.

Cevap B

7. Parçanın genelinde kısa yazı türlerinde yazarın okurun il-
gisini başlangıç cümlesinde çekmesi gerektiği üzerinde 
durulurken beşinci cümlede kısa yazı türlerinin anlam özel-
liklerine değinilmiştir. Bu cümlenin parçanın konusuyla ilgisi 
yoktur.

Cevap E

8. Parçanın dördüncü cümlesinde “İşte bu noktada vücudu-
muz gerçek anlamda yaşlanmaya başlar” vücudun yaşlan-
maya başlayacağından söz edilirken D seçeneğinde insa-
nın her durumda yaşlanacağından söz edilmiştir. Cümlede 
böyle bir anlam yoktur.

Cevap D

9. Mısralarda "deme-y-ecek-im > demeyeceğim" şeklinde ün-
süz yumuşaması örneklenmiştir.

Cevap E

10. Bütün cümlelerde yüklemler sonda olmadığı için cümleler 
devriktir. “Mahalle evlerinin tekdüze bahçelerinde” sözünde 
isim tamlamasının arasında “tekdüze” sıfatı vardır; ”kesil-
miş, okunmuş, gelince” sözcükleri yapım eki aldıkları için 
türemiştir; ”okunmuş gül dikenleri” sözünde sıfat fiil kullanıl-
mıştır. Son cümle sıralı değil, basit cümledir.

Cevap D

11. Beşinci sözcük sadece çekim eki almıştır. Sözcüğün kökü 
“yıldız”dır; “-ın” eki çekim ekidir. Diğer sözcüklerle ilgili açık-
lamalar doğrudur.

Cevap E

12. İlk dört söz ögeler bakımından doğru ayrılmıştır. Son cümle-
de ise “gerekir” ifadesi yüklem, “olumlu beden dilini kullan-
mamız” ifadesi öznedir.

Cevap E

13. “Nehrin denize döküldüğü yerde biriken alivyonlu toprak 
verimi artırıyor.” cümlesinde “alivyon” sözcüğünün yazımı 
yanlıştır. Sözcüğün doğru yazımı “alüvyon” olmalıdır.

Cevap A

14. “Ruhunu eğittiği içindir ki (III)  birtakım zararlı davranışlar-
dan ve zaaflardan uzaktır” cümlesinde üç numaralı yere"ki" 
bağlacı kullanıldığı için herhangi bir noktalama işareti gel-
mez. Bağlaçlardan sonra sıralı bir söz yoksa herhangi bir 
noktalama işareti konmaz.

Cevap C

15. “Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadı ğını panodan 
öğrenebilirsiniz.” cümlesinde yardımcı eylem eksikliğinden 
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cümle “Hangi-
sinin başarılı olduğunu, hangisinin başarılı olmadığını...” 
şeklinde düzeltilmelidir cümle.

Cevap D

16. Parçada "olağanüstü, ele avuca sığmaz" ifadeleri yorum 
içermektedir. Parçanın bütününde bilgi verilmiştir. Anne ve 
babanın çocuk üzerindeki etkisi karşılaştırılmış ve "bilinçli 
davranışlar sergileyebilirse" ifadesinde koşul belirtilmiştir. 
Parçada herhangi bir örnek verilmemiştir.

Cevap D
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17. “Ama tek başına hiçbir şey ifade etmeyecektir.” cümlesin-
den A seçeneğine, ilk iki cümleden B ve D seçeneğine, 
"Okuduğunuz her nitelikli kitap yazarlığınıza yaptığınız bir 
yatırımdır." cümlesinden C seçeneğine ulaşırız. Yaratıcılı-
ğın her yazarda olduğuna yönelik bir ifadeye yer verilme-
miştir.

Cevap E

18. Paragrafta geçen “Mutlaka her insan rastladığı bir şeyin, 
olayın ardını merak eder; sıradan kişiler için bu merak kısa 
sürebilir; olayın ortadan kalkmasıyla ondaki merak da sona 
erebilir. Fakat romancı, keşfetme arzusuyla baş edemeyen, 
adeta ona yenik düşüp emrine girendir.” sıradan birinin 
olayı kısa sürede unuttuğu anlatılırken romancının olayın 
peşini bırakmadığı anlatılmıştır. Buradan da romancının 
çevresindeki olaylardan kendini soyutlamadığı sonucuna 
ulaşabiliriz.

Cevap C

19. Hendek ya da çit korunma amacıyla yapıldığı için güvenli 
bir ortam yaratmak amacıyla bu yola başvurulmuştur.

Cevap D

20. Parçada “atmosferin olmadığı bir yerde canlılıktan söz edi-
lemeyeceğini kanıtlamıştır” cümlesinden B seçeneğine, 
"Yerçekimi nedeniyle yerküreye bağlı olan atmosfer" cüm-
lesinden C seçeneğine ulaşırız. “Güneş’in etkisine bağlı 
olarak meydana gelen hareketlilik, ısı, yağış ve rüzgârlar 
gibi çeşitli iklim olaylarını ortaya çıkarır” cümlesinden D se-
çeneğine ulaşırız. “hiçbir zaman statik (durağan) bir duruma 
getirmemiştir” cümlesinden E seçeneğine ulaşırız.

Cevap A

21. “(I) Dünya’nın uydusu Ay’a ayak basılmasının ardından ya-
pılan bilimsel deneyler atmosferin olmadığı bir yerde canlı-
lıktan söz edilemeyeceğini kanıtlamıştır.” cümlesinde Ay’a 
ayak basıldıktan sonra atmosferle ilgili yeni bulgulara ulaşıl-
dığı belirtildiği için birinci cümle doğru seçenektir.

Cevap A

22. “Hayatımızı bütünüyle etkisi altına alan internetin edebiyat 
dünyasına etki etmemesi düşünülemez. Bana göre inter-
netin edebiyata en büyük katkısı; edebiyatçının okurlarına 
ulaşmasında sağladığı kolaylıktır.” cümlelerinde internetin 
edebiyata katkısı olduğu belirtildiği için A seçeneğindeki so-
ruya ulaşabiliriz.

Cevap A

23. “Tarihe baktığımızda edebiyatçı olmanın, yazdıklarınızı ya-
yımlamanın çok zor olduğunu görmekteyiz” cümlesinden 
A seçeneğine ulaşırız. “Her ne kadar matbaanın icadı ile 
edebi eserlerin kitlelerle buluşması kolaylaşsa da“ cümle-
sinden B seçeneğine ulaşırız. “Hayatımızı bütünüyle etkisi 
altına alan internetin” cümlesinden C seçeneğine ulaşırız. 
“’Bir yazar her şeyden önce okunmak ister” cümlesinden D 
seçeneğine ulaşırız.

Cevap E

24. “(IV) Bu iki gezegen, Güneş’ten biraz daha küçük ve sönük 
olan yıldızlarının ‘yaşanabilir alanı’ içinde yer alıyor. (V) Bu 
alan, gezegenlerin su bulundurmalarını sağlayacak sıcak-
lıkta olmalarını sağlayan, yıldızlarına olan mesafeyi kapsı-
yor.” cümlelerinde gezegenlerin yıldızlarına olan mesafele-
rinden söz edildiği için mesafe önemli rol oynamaktadır.

Cevap B

25. “(I) Astronomi dünyası, Kepler teleskopu tarafından keşfe-
dilen yeni bir yıldız sisteminin heyecanını yaşıyor. (V) Bu 
alan, gezegenlerin su bulundurmalarını sağlayacak sıcak-
lıkta olmalarını sağlayan, yıldızlarına olan mesafeyi kapsı-
yor” cümlelerinde karşılaştırma yapılmamıştır; “en, daha” 
gibi sözlerin olduğu cümlelerde karşılaştırma yapılmıştır.

Cevap B

26. “Avrupa’da oldukça nemli ve ılıman bir iklim yarattı. Bunun 
sonucunda, gür bir bitki örtüsü yerden mantar gibi biterek 
Kuzey Kutbu’nun altındaki kuşağın mamut, rengeyiği, bizon 
ve birçok öteki etoburlarını beslemeye başladı. Bu durum, 
ilkel insanlar ve avlanarak beslenen hayvanlar için zengin 
yiyecek kaynakları oluşturdu.” cümlelerinde ipuçları veril-
miştir. Buz çekilmişse yeni alan oluşmuştur. Nemli ve ılıman 
iklim dediğine göre C seçeneği de elenir. Ancak yeni kıtala-
rın oluşması söz konusu değildir.

Cevap C

27. “Bunun sonucunda” sözüyle neden ilgisi verilmiştir; “nem-
li, ılıman iklim” sözleriyle betimleyici sözler kullanılmıştır;  
“mantar gibi tetiği çekmek” sözlerinde benzetmelere, dola-
yısıyla mecazlı anlatıma yer verilmiştir. Parçada kanıt olabi-
lecek herhangi bir bulguya yer verilmemiştir.

Cevap E

28. Soruda bize ilk ayda yapılacak sunumlarla ilgili şu bilgiler 
verilmiştir. 

• Demet mayısta sunum yapacaktır.

• Aras, Çiğdem'den hemen sonraki ay sunum yapacaktır.

• Elif Begüm'den hemen önceki ay sunum yapacaktır.

Bu bilgilere baktığımızda Demet'in yeri kesindir. Aras ve 
Çiğdem, Elif ve Begüm birbiriyle yer değiştirebilir.

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

1. Durum Çiğdem Aras Elif Begüm Demet Ferda

2. Durum Elif Begüm Çiğdem Aras Demet Ferda

Tabloya baktığımızda Begüm şubat ya da nisan ayında su-
num yapabilmektedir. Mart ayında sunum yapamaz.

Cevap C

29. Tabloya baktığımızda Ferda kesinlikle haziranda sunum ya-
pacaktır. Begüm'den sonraki bir ayda sunum yapmaktadır.

Cevap E

30. Nisan ayında ya Begüm ya da Aras sunum yapabilmektedir.

Cevap B
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31. 
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ise
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ise x sayısı 8 'i böler ve x = −1 olmaz.

, , , , , ,x 8 4 2 1 8 4 2! − − −" ,
7 tane farklı değer alabilir.

Cevap C

32. Rakamları farklı dört basamaklı en büyük sayı 9876, en kü-
çük sayı 1023'tür. 

9876
1023

8853    bulunur.

Cevap D

33. Sayılar x ile 3x olsun.

.

x x

x

x ise x

B ylece toplamlar bulunur

3 192

64

8 3 24

8 24 32ö ý

2

: =

=

= =

+ =

Cevap C

34. En büyüğünün en az olması için sayıların birbirine yakın 
seçilmesi gerekir.

53 54 56 57 59

Cevap A

35. a < b < c  çift rakamlar ise

en büyük abc sayısı 468

en küçük abc sayısı 246

Böylece toplamları 468 + 246 = 714 bulunur. 

Cevap C

36. (ab)
5
 = (ba)

7

5a + b = 7b + a

4a = 6b

2a = 3b eşitliğine göre

a ve b  5'ten küçük olmalıdır. Yani a = 3, b = 2'dir. 

a + b = 5 bulunur.

Cevap D

279
25

29
25

4

5

55

37. a'nın en küçük olabilmesi için b'nin ve dolayısıyla c'nin en 
küçük olması gerekir.

a

5

b

3

b

6

c

2

en az 7 olur.

.

b

a bulunur

2 7 6 20

3 20 5 65

:

:

= + =

= + =

Cevap A

38. T= 1! + 2! + 3! + ......+ 99! + 100!

3! = 6, 4! = 24 olduğundan 3! 'den sonraki terimler 6'nın 
tam katıdır.

T= 1 + 2 + 6 + 24 + ....+ 100!

T'nin 6 ile bölümünden kalan 3 'tür. Bu durumda T − 3 sayısı 
6 ile tam bölünür.

Cevap C

39. Bilye sayısı B olsun.

B = 3x + 1 = 5y + 1 = 6z + 1

B − 1 = 3x = 5y = 6z

B − 1 sayısı 3, 5, 6 nın tam katı yani EKOK'udur.

EKOK (3, 5, 6) = 30'dur.

400 den fazla ise 30⋅14 = 420 olur.

B − 1 = 420

B = 421 bulunur.

Cevap C

40. 
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Cevap D



4 Diğer sayfaya geçiniz.

KPSS / Lise-Ön Lisans 000000001

41. 

.

a b c

a b c

ancak say lar negatif oldu undan

c a b bulunur
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20
41
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( ) ( ) ( )8 6 3
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= − = − = −

Cevap C

42. 

( ) ( )

.

b

x
a x b

x
ab

a x bx ab x

x bx ab a

x b a b

x a bulunur

1
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1 1
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!

−
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= −

Cevap E

43. 
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' .

' .

x y

x y dir
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y d r
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3 4

0 16
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Bu durumda y'nin alabileceği tam sayıların toplamı

.bulunur9 8 7 24− − − = −

Cevap D

44. ü

( ) ( )

.

a b c olmak zere

a b c c a

a c b c a

a c b c a

b c bulunur

0

2

< < <

2 − − − −

= − − − −

= − − + − +

= −

Cevap E

45. 
5 5

1

5 5

1

5

1

25 5
5 5 5 5

5
5

20
2 5

20
4 5

20
2 5

10
5

( ) ( ) ( )

( )

5 5 5 5 5

4

+
−

−
+

−

− − −
+

−
+ = =
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Cevap A

46. 
:
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( )

( )

( )

.

x
xy y

x
x xy

x

y x y

x x y

x

x
y

x
y
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2 1

4 1

2
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=
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Cevap C

47. 9 ve 6 ile doğru 5 ile ters orantılı ise

' .

' .

k k
k

dir

k
ise k dur

9 6
5

152

5
76

152 10

+ + =

= =

En uzun parça k m9 9 10 90:= =

Cevap D

48. 20 kilogramlık kasa x

35 kilogramlık kasa y defa kullanılsın.

' .

x y

x y t r

20 35 200

4 7 40 ý

3 4

+ =

+ =
. .

x + y en az olacaksa 3 + 4 = 7 bulunur.

Cevap B

49.  

Baba Büyük Küçük

8x 3x x

x x x

x

x

8 3 60

12 60

5

+ + =

=

=

Büyük çocuk 3x = 15 yaşında olur.

Cevap C

50. Yol = x olsun

Giderken t saatte, dönüşte (5 − t) saatte yolculuk yapmıştır.

( )

( )

.

x t t

t t

t t

t saat dakika bulunur

70 30 5

70 30 5

7 15 3

2
3

90

: :

:

= = −

= −

= −

= =

Cevap A
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51. 

2 4 6⊗3

K L M⊗X = K ⋅ 4X + L ⋅ 2x + M

= 2 ⋅ (4 ⋅ 3) + 4 ⋅ (2 ⋅ 3) + 6

= 24 + 24 + 6

= 54 bulunur.

Cevap B

52. Malın maliyeti 100x olsun.

%20 zararlı fiyatı 80x

â

x ise x

Maliyet TL

TL k r

20 30
2
3

2
3

100 150

174 150 24

:

= =

= =

− =

150

100 x

24 ise

x = 16 bulunur.

Cevap A

53. Cinsiyet ve özellik varsa tablo yapılır.

Sınıf Kız Erkek

Sarışın x = 3 3x 12

Sarışın
olmayan

5 20

8 24 32

4x = 12

x = 3 bulunur.

Cevap E

54. x = 4   ve    y = 6 yazılırsa;

4 6
4

4
2

6
3

4 6
4

1

∆

∆

= +

=  olduğundan 4 ∆ 6 = 4'tür.

Cevap B

55. A bitkisinin denklemi: y
A 

= 4x + 2

B bitkisinin denklemi: y
B 

=
 
2
1 x + 16

10. yılda x = 10 ise y
A 

= 42

 y
B 

= 21

y
A

 + y
B 

= 42 + 21 = 63

Cevap D

56. A bitkisi 4 yılda 16 cm yani yılda 4 cm büyümüş.

B bitkisi 4 yılda 2 cm yani yılda 
2
1  cm büyümüş.

/V

V

1 2
4

8
B

A = =

Cevap B

57. x = 2 için, y
B 

= 17 ve y
A 

= 10 ise y
B

 − y
A

= 7'dir.

Cevap C

58. 

.

' .

BC

BC ise

AD

x

x bulunur

AG cm dir

180 240

300

150

3 150

50

100

2 2 2= +

=

=

=

=

=

Cevap C 

59. 

.

( )

.

BC r

ise dir

A AOB r

cm bulunur

2
360 3

8

2 12
360 3

8

360
24

3
8

40

360
144

360
80

32

o

2

2

:

: :

: : : :

π
α π

α

α
α

π
α

π

π

= =

= =

= = =

= =

=

!

Cevap A

60. 

12

2x

3x
3k

2k

16 8

24

D E

A B

C

F

ADE dik üçgeni 

12-16-20 üçgenidir.

5k = 20 ise k = 4

|AF| = 12 cm'dir.

Cevap C

C

A

180
2x

x

150 150

240

B D

G
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1. İslamiyet Öncesi Türklerde bugünkü anlamıyla devlet, "il" 
(el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Yine İslam öncesinde boylar 
"bod" kavramıyla ifade edilmiştir.

Millet kavramı ise boyların birleşmesiyle oluşan budun kav-
ramı ile ifade edilmiştir.

Cevap A

2. Türklerin İslam'a girişiyle birlikte kullandıkları hükümdarlık 
alametlerinden bazıları:
Hutbe: Cuma ve bayram namazları esnasında hükümdarın 
adının, unvan ve lakaplarının "hatip" tarafından zikredilerek 
kendisine dua edilmesidir.

Tıraz: Abbasi halifelerinin hükümdara gönderdikleri elbisedir.

Hilat: Abbasi halifeleri tarafından tıraz ile birlikte " külah, 
kemer, kılıç, at, eğer takımı, askeri mızıka, bayrak, para" 
gibi mal ve eşyaların hükümdara gönderilmesidir.

Çetr: Saltanat şemsiyesidir ve Abbasi halifesi tarafından 
hükümdara gönderilirdi.

Kotuz ise börke takılan at tüyüdür ve Türkler İslamiyet'i 
benimsemeden önce de hükümdarlık alameti olarak kotuzu 
kullanmışlardır.

Cevap D

3. Türkiye Selçuklu Devleti'nde örfi yargıya verilen isim Darü'l 
Adl (adalet evi)'dir.

Emir-i Dad: Örfi hukukun başında bulunan kişi (adalet ba-
kanı),

Divan-ı Mezalim: Hükümdarın başkanlığında toplanan ağır 
siyasi suçların görüşülüp karara bağlandığı divan,

Kadıleşker: Türkiye Selçuklularında ordu mensuplarının 
davalarına bakmakla görevli kişi, 

Kadi'l- Kudat: Ataması sultan tarafından yapılan, kadıla-
rın atamasını ve denetimini yapan, şeri hukukun başındaki 
görevlidir. 

Cevap B

4. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi (1520-1566)'nde Fransızlara 
kapitülasyon verilmesinin nedenleri arasında;

• Coğrafi Keşifler ile canlılığını yitiren Akdeniz ticaretini 
canlandırmak,

• Katolik bir ülke olan Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin 
yanına çekerek Avrupa'da Türkler aleyhine oluşan 
Hristiyan İttifakını parçalamak yer alır. 

Milliyetçilik akımı ise 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkmıştır 
ve Osmanlı Devleti'ni 19. yy. da etkilemiştir. Bu yüzden 16. 
yy. da Fransızlara verilen kapitülasyonda milliyetçilik akımı-
na mani olmak gibi bir neden söz konusu değildir.

Cevap C

5. 1474 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapımı başla-
tılan ve zamanla çeşitli bölümler eklenerek genişletilen Top-
kapı Sarayı'nda eğitim veren kurumlardan bazıları:

Enderun: Resmi daireler ve okulların bulunduğu bölümdür. 
Burada devlete sadrazam, vezir, ordu komutanı, vali gibi 
yöneticiler yetiştirilmektedir.

Harem: Padişahın özel hayatının geçtiği bölümdür. Ayrıca 
bu bölümde padişahın kızları, cariyeleri, hizmetkarları kal-
falar denetiminde eğitim almaktadır.

Şehzadegân Mektebi: Osmanlı şehzadelerinin eğitim gör-
düğü kurumdur. Bu okul Topkapı Sarayı'nın harem kısmın-
dadır.

Cevap E

6. Osmanlı Devleti'nde bir göreve atanan, aylık bağlanan, ni-
şan ve ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buy-
ruğuna Berat ismi verilir.

Diğer seçeneklerde yer alan;

Ferman - Hatt-ı Hümayun: Padişahın herhangi bir konuda 
tuğra veya nişanını taşıyan yazılı emirdir.

Adaletname: Devlet memurlarının görevlerini kötüye kul-
lanmaları ve kanunlara aykırı hareket etmeleri durumunda, 
halkı zulme karşı korumak amacıyla padişah tarafından ya-
yınlanan belgedir. 
Fetva: İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinsel hukuk kural-
larına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü 
tarafından verilen dini belge.

Cevap C

7. Tımar Sistemi: Osmanlı mali sisteminde bir kısım asker ve 
memura geçim, hizmet veya masraflarına karşılık belirli böl-
gelerin vergi kaynaklarının tahsil edilmesidir.

Tımar sistemi uygulamasıyla;

• Hazineye yük olmadan güçlü ordular kurularak ülkenin 
iç ve dış güvenlik sorunları çözülmüştür.

• Ülke bayındır hale getirilmiştir.

• Göçebeler yerleşik hayata geçirilmiş, böylece göçebe-
lerin yerleşik halkla çatışmaları engellenmiştir.

• Birçok yöneticinin maaşı hazineye yük olmadan karşı-
lanmıştır.

• Üretimde süreklilik sağlanmış va toprağın boş kalması 
engellenmiştir.

I. ve II. öncüldeki bilgiler ise yanlıştır. Çünkü tımar toprak-
larının gelirleri toplandığı bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanılırdı. Buradan hazineye para akışı söz konusu 
değildir. Ayrıca kapıkulu ordusunun maaşı ise merkez ha-
zineden ödenirdi.

Cevap C
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8. Osmanlı Devleti'nde 1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü 
ile başlayan ve 1699 Karlofça Antlaşması'nın imzalanması 
arasından geçen dönem "Duraklama Dönemi" olarak ad-
landırılır. Bu yüzyılda sorunlara çözüm bulmak için yapılan 
ıslahatların genel özellikleri:

• Yapılan Islahatlar kişilere bağlı kalmıştır. Islahatçıların 
hayatıyla sınırlıdır. Devamlılığı olmadığı için sonuca 
ulaşılamamıştır.

• Sorunların gerçek nedeni sorgulanmamıştır.

• Baskı ve şiddet yoluyla devlet otoritesi sağlanmak is-
tenmiştir. Ancak bu yöntem ıslahatların halk tarafından 
benimsenmesine engel olmuştur.

• Yapılan ıslahatlar daha çok askeri alanda yapılmıştır.

• Islahatlara yeniçeri, devlet adamları, saray kadınları ve 
ulema engel olmaya çalışmıştır.

Ancak bu dönemde Avrupa'daki gelişmeler takip edilmemiş 
ve Avrupa'dan geri kalındığı kabul edilmemiştir. Bu yüzden 
XVII. yy. ıslahatları için "Batı'nın etkisine açıktır." demek 
yanlış olur. 

Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü ise 1718'de imzaladğı 
Pasarofça Antlaşması ile kabul etmiştir.

Cevap B

9. Osmanlı Devleti, XVII. yüzyılda devlet bütçesinde olu-
şan açığı kapatmak amacıyla günümüz hazine bonosuna 
benzer bir şekilde esham adıyla iç borçlanmaya gitmiş-
tir. Esham Senetlerini düzenleyen Osmanlı Padişahı III. 
Mustafa'dır. Bu uygulamayı başlatan ise I. Abdülhamit'tir.

Cevap C

10. Nizamiye Mahkemeleri Tanzimat Dönemi'nde Müslümanla-
rın va gayrimüslimlerin davalarına bakmak için kurulmuştur. 
Başkanı kadı olup üyeleri Müslüman va gayrimüslimlerden 
meydana gelmiştir. Hukuk ve cinayet davalarıyla ticaret 
mahkemelerinin yetkileri dışında kalan davalara bakmıştır.

Diğer seçeneklerde:

Cemaat Mahkemeleri: Müslüman olmayanların özel hukuk 
alanındaki davalarına kendi dinlerine göre bakıldığı mah-
kemedir.

Konsolosluk Mahkemeleri: Kapitülasyonlardan yararla-
nan yabancı devletlerin, kendi vatandaşları arasında çıkan 
anlaşmazlıkları çözümlemekle görevlidir.

Ticaret Mahkemeleri: Osmanlılar ile yabancı ülkelerin va-
tandaşları arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle görevlidir. 
1897'de yabancı üyelerin katılmasıyla Karma Ticaret Mah-
kemesi adını almıştır.

Şeriye Mahkemeleri: Tanzimat'tan önce  Müslümanlar ara-
sındaki bütün davalara, gayrimüslimlerin sadece hukuk ala-
nındaki anlaşmazlıklarına, Osmanlı tebası ile yabancı dev-
letlerin tebaası arasındaki davalar bakar iken Tanzimat'tan 
sonra Müslümanların evlenme, boşanma ve miras hukuku 
ile ilgili davalara bakacak şekilde yetkileri daraltılmıştır.

Cevap C

11. II. Mahmut merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla;

• 1808 yılında âyanlarla Sened-i İttifak'ı imzalamıştır. 
Böylece âyanları bir merkezde toplayıp, devletin 
eyaletler üzerindeki etkisini güçlendirmeyi ve ıslahat-
ların başarılı olmasını amaçlamıştır. Fakat zamanla 
âyanların artan gücünü merkezi otorite için sakıncalı 
bulan II. Mahmut âyanlığı ortadan kaldırmıştır.

• 1826 yılında ise yeniliklerin ve ıslahatların önündeki 
en büyük engel olan Yeniçeri Ocağını kaldırarak devlet 
yönetimindeki otoritesini yeniden güçlendirmiştir.

Cevap E

12. Osmanlı Devleti'nde belediyecilik anlamında ilk ka-
nun II. Beyazit Dönemi'nde yapılmıştır. Ancak Tanzimat 
Dönemi'nde iltizam sisteminin kaldırılması ve il genel mec-
lislerinin açılmasıyla birlikte modern manada ilk belediye 
teşkilatı 1850 yılında Galata-Beyoğlu bölgesinde Sultan 
Abdülmecit (1839-1861) Dönemi'nde kurulmuştur.

Cevap C

13. İtalyanların 1911'de Trablusgarp'ı işgal etmesine İngilte-
re ve Fransa İtalya'yı kendi yanlarına çekmek için destek 
vermiştir. Rusya ise 1909 Racconigi Antlaşması'yla Boğaz-
lardaki Rus egemeliğini kabul etmesi üzerine İtalya'ya bu 
işgalde destek vermiştir.

Cevap E

14. Mustafa Kemal; I. Balkan Savaşı sırasında Akdeniz Boğa-
zı Birleşik Kuvvetler Harekât Şubesi Müdürlüğü görevinde 
bulunmuştur. 

Diğer seçeneklerde yer alan;

Kafkas Cephesi'nde 16. Kolordu komutanı olarak, 

Trablusgarp Cephesi'nde gönüllü subay olarak,

Çanakkale Cephesi'nde 19. Tümen Komutanı olarak, 

Suriye - Filistin Cephesi'nde Yıldırım Orduları Grup Komu-
tanı olarak görev yapmıştır.

Cevap A

15. Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda toprak kazancı 
sağladığı tek cephe KAFKASYA olmuştur.

1917 Mart'ında Rusya'da ihtilal çıkması üzerine Ruslar 
Doğu Anadolu Bölgesi'ni boşalttılar. Önce taraflar arasın-
da Erzincan Ateşkes Antlaşması imzalandı sonra 3 Mart 
1918'de Brest-Litowsk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma 
ile Osmanlı Devleti doğuda işgal edilen yerleri kurtarmak-
la kalmamış, 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya'ya bıraktığı 
Kars, Ardahan, Batum'u (Elviye-i Selase) geri almıştır.

Cevap C
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16. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşmasını imzala-
masında;

• Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi ile Osmanlı-Alman 
kara bağlantısının kesilmesi,

• Wilson İlkeleri'nin yarattığı iyimser hava,

• Savaşın bittiği günlerde İngiltere başkanı L. George'un 
"Biz Türkleri ne başkentinden ne de çoğunlukta olduk-
ları Anadolu ve Rumeli topraklarından mahrum etmek 
için dövüşüyoruz." açıklaması üzerine İngiltere'ye 
duyulan güven etkili olmuştur.

Cevap E

17. Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olarak yürüttüğü etkinlik-
ler arasında Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) ve Amasya 
Genelgesi (22 Haziran 1919) yer alır. Fakat Mustafa Ke-
mal 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ni 8-9 
Temmuz gecesi askerlik mesleğinden istifa ettiği için sivil 
olarak yürütmüştür.

Cevap D

18. 23 Nisan 1920'de açılan ve 1 Nisan 1923'e kadar görev ya-
pan I. Meclis

• 14 Eylül 1920 Men-i Müskirat Kanunu (içkinin yasak-
lanmasına dair kanun)

• 25 Kasım 1920 Men-i İsrafat Kanunu (israfı önlemeye 
dair kanun)

• 5 Eylül 1920 Nisab-ı Müzakere kanunu (Meclis iç 
tüzüğüyle ilgilidir.)

• 29 Nisan 1920 Hıyanet-ı Vataniye Kanunu çıkartmıştır.

İzale-i Şekavet Kanunu (Eşkıyalığın önlenmesi) ise 18 Ekim 
1923'te yani 11 Ağustos 1923 - 1 Ekim 1927 tarihleri arasın-
da görev yapan II. Meclis tarafından çıkarılmıştır.

Cevap D

19. Millî Mücadele Dönemi'nde gösterdikleri kahramanlıktan 
ötürü İnebolu, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e istiklâl ma-
dalyası verilmiştir.

Cevap E

20. 11 Ekim 1922'de TBMM ve İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa 
ve İtalya) arasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaş-
ması ile Türk-Yunan savaşı sona ermiştir, Doğu Trakya ve 
İstanbul savaş yapılmadan kurtarılmıştır, İngiltere Başkanı 
Lloyd George görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır, İstan-
bul ve Boğazların yönetiminin TBMM Hükûmeti'ne bırakıl-
ması ile de Osmanlı Devleti hukuken son bulmuştur.

E seçeneğinde yer alan Boğazlar ve bölgesinin yönetimin-
den sorumlu başkanı Türk olan uluslararası komisyonun 
kurulması ise Lozan Barış Antlaşması'nın doğurduğu bir 
sonuçtur.

Cevap E

21. 13 Ekim 1923'te alınan kararla Ankara'nın başkent ilan edil-
mesinin nedenleri arasında;
• etrafının dağ ve nehirlerle çevrili oluşu,
• sınırlardan uzak ve iç bölgelerde oluşuyla, güvenlik 

açısından elverişli durumu,
• ulaşım ve iletişim imkânlarının elverişliliği,
• merkezî konumu,
• TBMM'nin burada açılmış oluşu, 
• Millî Mücadele'nin bu kentten yönetilmiş oluşu (Ahde 

vefa duygusu)
• Hilafet kurumunu yalnızlaştırmak ve sembolik bir hale 

getirmek düşüncesi yer alır.

Cevap E

22. Cumhuriyet Dönemi'nde devletçilik özellikle 1930'dan sonra 
uygulanmıştır. Devletçi ekonomik politikanın benimsenme-
sinde;
• teknik eleman sıkıntısı,
• teknik bilgi eksikliği,
• sermaye yetersizliği,
• Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan istenilen sonucun alına-

maması,
• 1929 dünya ekonomik kirizi gibi gelişmeler etkili 

olmuştur.

Cevap D

23. Atatürk Dönemi'nde açılan bankalar arasında;

1924 ⇒ İş Bankası

1925 ⇒ Sanayii Maadin Bankası

1926 ⇒ Emlak ve Eytam Bankası

1930 ⇒ Merkez Bankası

1933 ⇒ Sümerbank

1933 ⇒ Belediyeler (İller) Bankası

1935 ⇒ Etibank

1937 ⇒ Denizbank

1938 ⇒ Halkbank yer alır.

Fakat Vakıfbank 1954 yılında Demokrat Parti Dönemi'nde 
kurulmuştur.

Cevap D

24. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmış-
tır. Lozan'ın imzalanmasından sonra Türkiye'nin katıldığı 
uluslararası ilk konferans Mart 1928'de katıldığı Cenev-
re Silahsızlanma Konferansı'dır. Diğer seçeneklerde yer 
alan gelişmelere Türkiye;

Briand-Kellogg Paktına = 27 Ağustos 1928'de,

Balkan Antantına = 9 Şubat 1934'te,

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne = 20 Temmuz 1936'da,

Sadabat Paktına = 8 Temmuz 1937'de katılmıştır.

Cevap C
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25. Zeki Veli Togan 10 Aralık 1890 'da Başkurdistan'da doğdu. 
1909 yılında "Türk Tarihi ve Arap Edebiyatı Tarihi Muallimi" 
oldu. 1911 sonlarında Türk ve Tatar Tarihi adlı kitabı ya-
yınladı. Bu çalışmaları sonucunda Kazan Üniversitesi Ar-
keoloji ve Tarih Cemiyetine üye seçildi. Rusya'da Bolşevik 
İhtilali'nin çıkması üzerine Türklerin durumunun düzelmesi 
için mücadele verdi ve Basmacı Harekatı'nın içinde yer aldı. 
Türkistan Milli Birliğinin kurucusu ve ilk başkanı oldu.

Cevap A

26. Birleşmiş Milletler Teşkilatının temelleri ABD Başkanı Roo-
sevelt ile İngiltere Başkanı Churchill arasında gerçekleşen 
görüşmelerden sonra yayımlanan Antlantik bildirisi ile atıl-
mıştır (14 Ağustos 1941). Diğer seçeneklerde yer alan;

• Schuma Bildirisi: Almanya ve Fransa arasında 
kömür-çelik birliğinin kurullmasını sağlayan bildirgedir. 
Avrupa Birliğinin temelleri bu bildiri ile atılmıştır.

• Kurtulan Avrupa Üzerine Bildiri: II. Dünya 
Savaşı'nın sonunun yaklaşması üzerine toplanan Yalta 
Konferansında ilan edilmiştir. II. Dünya Savaşı'nın Av-
rupa üzerindeki olumsuzlukları silinmeye çalışılmıştır.

• Balfour Bildirisi: Filistin'de bir Yahudi devleti olan 
İsrail'in kurulmasını amaç edinen bildiridir.

• İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi: 26 Ağustos 
1789'da Fransız Devrimi'nin temelini oluşturan bildiri-
dir.

Cevap C

27. Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri 
Gandhi 2 Ekim 1869 günü Porbandar'da dünyaya gelmiştir. 
Gandhi, Hindistan ve dünyada, yüce ruh anlamına gelen 
mahatma ve baba adlarıyla anılır. Hindistan'da resmî olarak 
"Ulus'un Babası" ilan edilmiştir ve doğum günü olan 2 Ekim 
"Gandhi Jayanti" adıyla millî tatil olarak kutlanır. Birleşmiş 
Milletlerde 2007'de 2 Ekim gününü "Dünya Şiddete Hayır 
Günü" ilan etmiştir.

Gandhi, gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru 
içermeyen pasif direniş ilkesinin simgesi olmuştur.

30 Ocak 1948'de bir Brahman tarafından uğradığı silahlı 
saldırı sonucu öldürülmüştür.

Cevap E

28. Türkiye Kuzey Yarım Kürede ve Yengeç Dönencesi dışın-
da yer alır. Buna bağlı olarak ülkemize güneş ışınları hiçbir 
zaman dik düşmez ve gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz.

Ülkemizdeki tüm iller için gölge boyunun en kısa olduğu 
tarih güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne (Kuzey Yarım   
Küre) öğlen vakti dik düştüğü 21 Haziran, en uzun olduğu 
tarih ise güneş ışınlarının OğlakDönencesi'ne (Güney Ya-
rım küre) dik düştüğü 21 Aralık tarihidir.

Cevap B

29. 
İstanbul

Ankara

İzmir

Rize

Erzurum

Harita gösterilen iller arasındaki sıcaklık farkında;

• İstanbul-İzmir: Enlem,

• İzmir-Ankara: Denizellik-Karasallık, Yükselti,

• Rize-Erzurum: Denizellik –Karasallık, Yükselti,

• İstanbul-Rize: Nemlilik,

• Ankara-Erzurum: Yükselti

faktörleri etkilidir.

Cevap A

30. Türkiye’de ova oluşumları çeşitlilik gösterir. Ülkemizde delta 
ovası, karstik ova, dağ eteği ovası, taban seviyesi ovası, 
tektonik ova, graben ovası gibi ova örnekleri yer almaktadır.

Soruda verilen;

I. Bafra: Delta ovası (Kızılırmak),

II. Çarşamba: Delta ovası (Yeşilırmak),

III. Çukurova: Delta ovası (Seyhan-Ceyhan),

IV.  Ergene: Tektonik ova,

V. Silifke: Delta ovası (Göksu)'dır.

Cevap D

31. Türkiye’de yağış miktarı kıyılarda fazla iç kesimlerde ise az-
dır. Kıyı kesimlerde de yağış miktarının fazla ve az olduğu 
alanlar mevcuttur. En fazla yağış alan kıyı bölgeleri Karade-
niz ve Akdeniz iken Ege ve Marmara’da yağış miktarı azdır.

Bu durum üzerinde dağların kıyı çizgisine uzanış doğrultu-
su, yükseltileri ve hakim rüzgar yönlerinin dağ uzanışlarına 
göre esiş yönü etkilidir.

Cevap B

32. Türkiye’de genellikle doğu batı doğrultusunda uzanan dağ-
lar Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında kıyı çizgisine paralel, 
Ege’de ise kıyı çizgisine dik olarak uzanır. Bu durum sonu-
cunda Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında;

• Kıyı girinti çıkıntısı, doğal koy ve liman sayısının az 
olması, (A)

• Kıyı ile iç kesimler arasında iklim ve bitki örtüsü farklılı-
ğı yaşanması, (B)

• İç kesimlere ulaşımda geçitlere ihtiyaç fazla olması, 
(C)

• Kıta sahanlığı genellikle dar olması (E)

gibi sonuçlar söz konusudur. Ancak yağış rejiminin düzen-
li olması etkili cepheler ile ilgilidir. Dağların kıyı çizgisine 
uzanışı paralel olan Karadeniz’de yağış rejimi düzenli iken 
Akdeniz’de düzensizdir.

Cevap D
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33. Türkiye’deki akarsuların genel özellikleri arasında;

• Aşındırma güçleri fazladır. (A)

• Genellikle doğu batı yönünde akar. (B)

• Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. (C)

• Taşıdıkları alüvyal yük miktarı fazladır. (D)

yer alır. Ancak ülkemizdeki akarsuların çok az bir kısmı 
delta ovası oluşturmuştur. Delta oluşumu için kıyıda bir-
çok özelliğin bir arada olması yanında akarsuyun da yeterli 
alüvyal yükü taşıması gerekir.

Cevap E

34. 

K Ý Y S

%
15

%
30

%
37

%
18

I

K Ý Y S

%
28

%
36

%
17

%
18

II

İ İY YS SK K

I.grafikte verilen kentte en fazla yağış yaz, en az yağış kış 
mevsiminde düşmektedir. Bu yağış rejimi ülkemizin kuzey 
doğusunda görülür (Erzurum – Kars Bölümü).

II. grafikte ise en fazla yağış ilkbahar, en az yağış yaz 
mevsiminde düşmektedir. Bu yağış rejimi ise İç Anadolu 
Bölgesi'nin genelinde görülen yağış rejimidir.

Cevap D

35. Ülkemizde özellikle ekonomik sebeplere bağlı olarak kırsal 
kesimden kentlere doğru göçler yaşanmaktadır.

Bu durum kentlerde hızlı ve aşırı nüfuslanmaya sebep ol-
makta, bu da beraberinde birçok sorunu ortaya çıkarmak-
tadır. 

Bu sorunlar arasında;

• canayi tesislerinin kentlerin içinde kalması, (A)

• doğal kaynakların hızlı tükenmesi, (B)

• sosyal sorunların ortaya çıkması, (D)

• çarpık kentleşme ve altyapı sorunlarının artması (E)

yer alır.

Ancak erozyonun artması daha çok, bitki örtüsü tahribatı 
veya nadas uygulaması ile ortaya çıkan bir sorundur.

Cevap C

36. Türkiye nüfusu ile ilgili olarak verilen;

• Nüfus kıyı kesimlerde toplanmıştır. (A)

• Engebenin fazla olması nüfusu seyrekleştirir. (B)

• Göçler doğudan batıya, iç kesimlerden kıyı kesimlere 
doğru gerçekleşir. (C)

• Nüfus miktarı sürekli artmaktadır. (E)

bilgileri doğrudur. Ancak D seçeneğinde yer alan "Büyük 
şehirlerde doğum oranı yüksektir." bilgisi yanlıştır. Büyük 
şehirlerde nüfusun fazlalığı daha çok göçlerle ilgilidir.

Cevap D

37. Aritmetik nüfus yoğunluğu sınırları belirli bir alandaki top-
lam nüfusun yüz ölçüme bölünmesi ile elde edilir. Nüfusu 
fazla veya yüz ölçümü küçük olan yerlerde aritmetik nüfus 
yoğunluğu çok, nüfusu az veya yüz ölçümü büyük yerlerde 
aritmetik nüfus yoğunluğu azdır.

Bu duruma göre aritmetik nüfus yoğunlukları aynı, ancak 
yüz ölçümleri farklı iki bölgenin nüfus miktarlarının kesinlikle 
farklı olması gerekir.

Cevap E

38. İklim elemanlarından sıcaklığı kontrol altına almayı  amaç-
layan seracılık faaliyeti ülkemizin 76 ilinde yapılmasına rağ-
men iç bölgelerde yeterince gelişmemiştir. 

Seracılık faaliyetleri kışların ılık geçtiği (Seradaki ısıtma 
maliyetini düşürür.), güneşlenme süresinin fazla olduğu yer-
lerde gelişmiştir. Kıyı bölgelerde kışlar genellikle ılık geçtiği 
için seracılık faaliyetlerine daha uygundur (Ülkemizde en 
fazla Akdeniz Bölgesi'nde gelişmiştir.). Ancak iç bölgelerde 
kışlar soğuk geçtiği için ısıtma maliyeti yüksektir ve buna 
bağlı olarak da seracılık faaliyetleri daha az gelişmiştir.

Cevap B

39. Türkiye tarımın öncelikli sorunları arasında sulama ve güb-
releme yer alır. Tarım alanlarında sulama sorunun ortadan 
kaldırılması ile;

• üretilen ürün çeşidinin artması, (A)

• nadas alanlarının azalması, (B)

• tarımsal üretimde verimin artması, (C) 

• tarımdan elde edilen gelirin artması (E)

gibi sonuçlar oluşur. Ancak sulama ile tarımsal üretime, ik-
lime bağımlılık azaldığı için tarımsal üretimde dalgalanma 
artmaz, azalır.

Cevap D

40. Bir tarım alanında yılda birden fazla ürün alınabilmesi için 
yaz mevsiminin uzun sürmesi ve sulama olanaklarının fazla 
olması gerekmektedir. Ülkemizde başta Akdeniz, Ege ve 
Güneydoğu Anadolu’da yaz mevsimi uzun sürdüğü ve su-
lama olanakları fazla olduğu için aynı tarım alanından yılda 
birden fazla ürün alınabilmektedir.

Cevap A

41. Türkiye’deki hayvan sayısı Avrupa’daki birçok ülkeden faz-
ladır. Bu duruma rağmen ülkemizde hayvancılıktan elde 
edilen et ve süt üretimi azdır. Bu durum üzerinde hayvan-
lardan elde edilen et ve süt veriminin düşük olması etkilidir.

Verimi arttırmak için;

• besi hayvancılığını yaygınlaştırmak, (B)

• hayvan soylarını ıslah etmek, (C)

• yem endüstrisini geliştirmek, (D)

• çiftçiye verilen krediyi arttırmak (E)

gibi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Erken kesim ise ülkemizdeki hayvansal verimi düşürdüğü için 
(süt kuzusu veya buzağı kesimi) önlenmesi gereken bir sorundur.

Cevap A
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42. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde birçok farklı enerji 
kaynağı kullanılmaktadır, başta doğal gaz olmak üzere lin-
yit, mazot, rüzgar, taş kömürü, asfaltit, hidrolik, biyokütle, 
jeotermal bu enerji kaynaklarından bazılarıdır.
Kullanılan enerji kaynakları hallerine göre katı yakıtlar (taş 
kömürü, linyit, asfaltit) ve sıvı ile gaz (petrol, doğal gaz bio-
kütle) yakıtlar olarak  gruplandırılır.

Haritada gösterilen;

• Berke Barajı-Su gücü,

• Alaçatı-Rüzgâr,

• Hamitabat-Doğal gaz, 

• Karakaya Barajı-Su gücü ile çalışan elektrik santralleri 
arasında yer alır. 

Ancak Soma’da (Manisa) bulunan termik santralde katı ya-
kıt olan linyit kullanılmaktadır.

Cevap E

43.  : İthalatMilyar 
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: İhracat

Grafikte Türkiye’nin 2007-2011 yılları arasındaki ithalat ve 
ihracat miktarları verilmiştir.
Dış ticaret açığı; ithalatın (dış alım), ihracattan (dış satım) 
fazla olmasıdır.

Dış ticaret hacmi; ithalat ve ihracat toplamıdır.

Buna göre yalnızca grafikteki bilgilere bakılarak;

• Verilen tüm yıllarda dış ticaret açığı gerçekleşmiştir. (A)

• En fazla dış ticaret açığı 2011 yılında gerçekleşmiştir. (B)

• Dış ticaret hacmi en az 2007 yılında olmuştur. (C)

• Verilen yıllarda ihracat ve ithalat 2 kattan fazla artmış-
tır. (D)

bilgilerine ulaşılabilir. Ancak grafikte dış ticaretteki mal 
grupları ve bu mal gruplarının parasal değerleri gösteril-
mediği için dış ticaret açığında en büyük etkenin petrol ve 
doğal gaz alımı olduğu söylenemez.

Cevap E

44. Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık %90’ı kara 
yolu ile yapılmaktadır. Bu durumun sebebi ülkemizde kara 
yolu ağının her noktaya ulaşabilmesidir. Demir yolu daha 
ucuz ve güvenli taşımacılık çeşidi olmasına rağmen her 
noktada bulunmaması daha az tercih edilmesine neden 
olur.

Cevap D

45. Harita gösterilen numaralı alanlarda yer alan turizm alanları:

I. Selimiye Camii (Edirne)

II. Kapadokya (Nevşehir)

III. Balıklı Göl (Şanlıurfa)

Cevap B

46. İhmal, suçun maddi unsurlarındandır, gereken ilgiyi gös-
termemektir.
Kabahat, toplum düzenini sarsacak kadar ağır olmayan 
suçlardır.
Cürüm, toplum düzenini sarsacak kadar ağır olan suçlardır.
Kast, kanunun suç saydığı bir fiili bilerek isteyerek işleme 
iradesidir.
Taksir, suç saydığı bir eylemi, onun sonuçlarını bilmeden 
ve istemeden işlemektir.

Cevap E

47. Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya 
gayrımuayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi 
dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt eder.

Toplu iş sözleşmesi, işçi sendikaları ile işverenler veya 
işveren sendikaları arasında akdedilen ve iş şartları ile ta-
rafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlaşmadır.

Grev, işçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışma-
mak, faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde işi aksatmak amacıyla toplu olarak çalışmayı bırak-
malarıdır.
Lokavt, bir iş yerinde veya iş kolunda faaliyetin tamamen 
durmasına neden olacak şekilde, işçilerin işveren tarafın-
dan topluca işten uzaklaştırılmalarıdır.

Sözleşme, karşılıklı iki tarafın birbirine uygun irade açıkla-
masında bulunmasıdır. 

Cevap B

48. Toplumsal yaşamın bir düzen ve güven içerisinde de-
vamlılığını sağlamak için kurulan kurallara “sosyal düzen 
kuralları”denir.

• Görgü Kuralları

• Hukuk Kuralları

• Ahlak Kuralları

• Din Kuralları

• Örf-adetler 

Cevap D

49. 1982 Anayasası'nın ilkeleri:

• Cumhuriyetçilik

• Laik devlet

• Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet

• İnsan haklarına saygılı  devlet

• Demokratik devlet ilkesi

• Sosyal devlet

Cevap C
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50. Yüksek Seçim Kurulu, seçim çevrelerini ve seçim çevresi-
nin çıkaracağı milletvekili sayısını saptama görevini yerine 
getirir. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin 
düzen içerisinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili tüm işlemle-
ri yapar, yaptırır. 7 asıl, 4 yedek üyesi vardır. Üyelerinin 6’sı 
Yargıtay, 5’i Danıştay Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.

Cevap B

51. Uyuşmazlık Mahkemesi, adli, idari ve askeri yargı mercile-
ri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak 
çözümlemeye yetkilidir. Başkanlığını, Anayasa Mahkeme-
since kendi üyeleri arasından görevlendirilen üye yapar.

Cevap E

52. Yerel Yönetimler

İl Özel İdaresi

• Vali

• İl Genel Meclisi

• İl Daimi Encümeni

Belediyeler

• Belediye Başkanı

• Belediye Meclisi

• Belediye Encümeni

Büyükşehir Belediyeleri

• Büyükşehir  Belediye Başkanı

• Büyükşehir Belediye Meclisi

• Büyükşehir Belediye Encümeni 

Köy

• Muhtar

• İhtiyar Heyeti

• Köy Derneği

* İlçe idaresi yerel yönetimler değil, taşra teşkilatı 
içerisinde yer alır.

Cevap C

53. T.C. Devlet İdaresinin görevleri:

• Kolluk faaliyetleri

• Planlama faaliyetleri

• İçdüzen faaliyetleri

• Kamu faaliyetleri

• Millî güvenliğin korunması faaliyetleri

• Özendirme ve destekleme faaliyetleri 

Cevap A

54. Geçici işgal, bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında ih-
tiyaç duyulan taş, kum, kireç gibi maddeleri çıkarmak veya 
bazı eşyaları koyabilmek için özel mülkiyette bulunan bir 
taşınmaza bedeli ödenmek koşuluyla idarece geçici olarak 
el konmasıdır.

• Özelleştirme, kamu mülkiyetinde bulunan işletmelerin 
özel sektöre aktarılmasıdır.

• Devletleştirme, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel 
teşebbüslerin kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde 
gerçek karşılığı ödenerek kamu mülkiyetine geçirilme-
sidir. 

• Kamulaştırma, devlet veya kamu tüzel kişilerinin, 
bedelini peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan 
taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına kamu 
yararı nedeniyle zorla el koymasıdır.

• İstimval, olağanüstü dönemlerde özel mülkiyetteki 
taşınır malların  mülkiyetinin ya da kullanım hakkının 
zorla, bedeli ödenerek kamuya geçirilmesidir.

Cevap D

55. 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanı, Tür-
kan Şoray’dır.

Cevap B

56. G-5 ülkeleri Almanya, Fransa, ABD, İngiltere, Rusya ve 
Çin’dir.

Cevap C

57. 2014 Dünya Kupası  Avrupa Kıtası play-off eşleşmeleri:

• Portekiz-İsveç

• Ukrayna-Fransa

• Yunanistan-Romanya

• İzlanda-Hırvatistan 

Cevap A

58. Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Ku-
rulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak 2014 itibarıyla as-
kerlik 12 ay olacaktır.

Cevap E

59. 2014 Türkiye yerel seçimlerinin 30 Mart 2014 tarihinde ya-
pılması planlanmaktadır.

Cevap B

60. 25.07.2005 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen M. Nihat 
Ömeroğlu, 27.04.2012 tarihinde emekli olduktan sonra 
TBMM Genel Kurulunca Kamu Başdenetçisi olarak seçil-
miştir. Halen bu görevi yürütmektedir. 

Kamu Başdenetçisi TBMM tarafından gizli oyla ve 4 yıllı-
ğına seçilir.

Cevap C
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00000001CEVAP ANAHTARI

GENEL YETENEK

1. C 21. A 41. C

2. E 22. A 42. E

3. B 23. E 43. D

4. C 24. B 44. E

5. D 25. B 45. A

6. B 26. C 46. C

7. E 27. E 47. D

8. D 28. C 48. B

9. E 29. E 49. C

10. D 30. B 50. A

11. E 31. C 51. B

12. E 32. D 52. A

13. A 33. C 53. E

14. C 34. A 54. B

15. D 35. C 55. D

16. D 36. D 56. B

17. E 37. A 57. C

18. C 38. C 58. C

19. D 39. C 59. A

20. A 40. D 60. C

GENEL KÜLTÜR

1. A 21. E 41. A

2. D 22. D 42. E

3. B 23. D 43. E

4. C 24. C 44. D

5. E 25. A 45. B

6. C 26. C 46. E

7. C 27. E 47. B

8. B 28. B 48. D

9. C 29. A 49. C

10. C 30. D 50. B

11. E 31. B 51. E

12. C 32. D 52. C

13. E 33. E 53. A

14. A 34. D 54. D

15. C 35. C 55. B

16. E 36. D 56. C

17. D 37. E 57. A

18. D 38. B 58. E

19. E 39. D 59. B

20. E 40. A 60. C


