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HAZİNE-1 
Düzlemde sabit M(a,b) noktasından 

eşit uzaklıkta bulunan noktaların 

geometrik yeri, M merkezli R 

yarıçaplı çemberdir. 

 

Denklemi;  

(x-a)2+(y-b)2=R2         dir. 

 
1. M (1,5) noktasından sabit ve 8 birim 

 uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(x+1)2+(y+5)2=64 
B) (x+1)2+(y+5)2=8 
C) (x-1)2+(y-5)2=64 
D) (x-1)2+(y-5)2=8 
E) (x-1)2-(y-5)2=64 
 
 

2. O(0,0) başlangıç noktasından 4 birim 
 uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2=4                 B) x2+y2=16 
 C) x2+y2=8               D) x2+y2=1 
                 E) x2+y2=0 
 
 
3. M(5,-2) merkezli ve P(-1,5) 
 noktasından geçen çemberinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(x-5)2+(y+2)2=85 
B) (x+5)2+(y-2)2=85 
C) (x-5)2+(y-2)2=85 
D) (x+5)2+(y+2)2=85 
E) (x-5)2-(y+2)2=85 

 

HAZİNE-2 

O(0,0) merkezli, R yarıçaplı 

çemberin denklemi; 

x2+y2=R2   dir. 

 

 

 
1. O(0,0) merkezli, 3 birim yarıçaplı 

çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A)x2+y2=6         B)x2+y2=3 
C)x2+y2=9         D)x2+y2=8 
              E)x2+y2=0 
 
 
 
 

2. x2+y2=16   denklemi ile verilen 
çemberin yarıçapı kaç birimdir? 

 
A)2     B)3     C)4     D)8     E)16 
 
 
 
 

3. O(0,0) merkezli ve A(3,4) 
noktasından geçen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)x2+y2=5         B)x2+y2=25 
C)x2+y2=10        D)x2+y2=12 
               E)x2+y2=7 
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HAZİNE-3 
M(a,b) merkezli, R yarıçaplı çemberin 

denklemi; 

 

(x-a)2+(y-b)2=R2    dir. 
 
 
 

1. M(3,2) merkezli, 4 birim yarıçaplı 
çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A)(x-3)2+(y-2)2=16 
B)(x+3)2+(y+2)2=16 
C)(x-3)2+(y-2)2=8 
D)(x+3)2+(y+2)2=8 
E)(x-2)2+(y-3)2=16 
 
 

2. M(-4,3) merkezli, 3 birim yarıçaplı 
çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
A)x2+y2+8x+6y+16=0 
B) x2+y2-8x+6y+16=0 
C) x2+y2+8x-6y+16=0 
D) x2+y2-8x-6y+16=0 
E) x2+y2+8x+6y-16=0 
 
 

3. M(1,-2) merkezli ve A(5,1) 
noktasından geçen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A)(x-1)2+(y-2)2=25 
B) (x-1)2+(y+2)2=16 
C) (x+1)2+(y-2)2=25 
D)x2+y2-2x+4y-25=0 
E) x2+y2-2x+4y-20=0 
 
 

 
 

HAZİNE-4 
A(x1,y1) ve B(x2,y2) olmak üzere [AB] 

çaplı çemberin denklemi; 

 

(x-x1)(x-x2)+(y-y1)(y-y2)= 0  

biçimindedir. 
 
 
1. A(1,2) ve B(9,8) olmak üzere [AB] 
çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)x2+y2+10x+10y+25=0 
B) x2+y2-10x+10y+25=0 
C) x2+y2-10x-10y+25=0 
D) x2+y2+10x-10y+25=0 
E) x2+y2-10x-10y-25=0 
 
 
2. A(-1,7) ve B(5,-1) olmak üzere [AB] 
çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(x-2)2+(y-3)2=25 
B) (x+2)2+(y-3)2=25 
C) (x-2)2+(y+3)2=25 
D) (x+2)2+(y+3)2=25 
E) (x-2)2+(y-3)2=50 
 
 
3. A(-6,0), B(0,8), C(0,0) noktalarından 
 geçen çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2+6x+8y=0 
B) x2+y2-6x+8y=0 
C) x2+y2+6x-8y=0 
D) x2+y2+6x+8y=25 
E) x2+y2+6x-8y=25 
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HAZİNE-5 
 

(x-a)2+(y-b)2=R2   çemberi; 

0x-eksenine teğet ise  R=|b| 

0y-eksenine teğet ise  R=|a| 

Her iki eksene de teğet ise  R=|a|=|b|   

dir. 

 

1. M(3,-4)  merkezli çemberin   
ox-eksenine teğet olduğu bilindiğine 
göre denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(x+3)2+(y-4)2=16 
B)(x-3)2+(y+4)2=9 
C)(x+3)2+(y-4)2=9 
D)(x-3)2+(y+4)2=16 
E)(x+3)2+(y+4)2=25 
 
 

2. M(2,-3)  merkezli çemberin  
0y-eksenine teğet olduğu bilindiğine 
göre denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(x-2)2+(y+3)2=9 
B)(x+2)2+(y+3)2=9 
C)(x-2)2+(y+3)2=2 
D)(x+2)2+(y-3)2=2 
E)(x-2)2+(y+3)2=4 
 
 

3. (x+5)2+(y+5)2=25   çemberinin 
0x ve 0y eksenlerine değme 
noktalarının koordinatları toplamı 
kaçtır? 
 
A)-10     B)-5     C)0     D)5     E)10 
 
 
 

HAZİNE-6 
 
x2+y2+Dx+Ey+F=0      genel çember  

denklemi ile verilen ifadede; 

a=− 푫
ퟐ
  ve    b=− 푬

ퟐ
   olmak üzere 

M(a,b)  çemberin merkezi, 

 

R=ퟏ
ퟐ

푫ퟐ + 푬ퟐ − ퟒ푭  çemberin 

yarıçapıdır. 
 
 
 
1. x2+y2+4x-6y-3=0     çemberinin 

merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(2,3)        B)(-2,3)        C)(-2,-3) 
           D)(2,-3)        E)(3,-2) 
 
 
 
 

2. x2+y2+2x-6y+1=0    çemberinin 
yarıçapı kaç birimdir? 
 
A)1      B)3      C)4      D)6      E)8 
 
 

3. x2+y2-8x+10y+k=0   çemberinin 
yarıçapının 7 birim olduğu bilindiğine 
göre k kaçtır? 
 
A)-8     B)-7     C)2     D)7     E)8 
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HAZİNE-7 
 

x2+y2=R2  çemberine üzerindeki  

A(x1,y1) noktasından çizilen teğetinin 

denklemi; 

 

xx1+yy1=R2   dir. 

 

 
1. x2+y2=25   çemberine üzerindeki 

A(3,-4) noktasından çizilen teğetinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)3x+4y=25              B)3x-4y=25 
C)4x+3y=0                 D)4x-3y=0 
                E)3x-4y=0 
 
 
 
 

2. P(6,8)  noktasından   x2+y2=16  
çemberine çizilen teğetin uzunluğu 
kaç birimdir? 
 
A)4     B)5    C)2√21    D)5√2     E)10 
 
 
 
 
 

3. x2+y2=12   çemberine  T(3,4) 
noktasından çizilen teğetlerin değme 
noktalarından geçen doğrunun 
(Değme kirişinin) denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)4x+3y-12=0        B)4x-3y+12=0 
C)3x+4y+12=0        D)3x+4y-12=0 
                  E)3x-4y+12=0 
 
 
 

HAZİNE-8 
 

(x-a)2+(y-b)2=R2  çemberine 

üzerindeki  A(x1,y1) noktasından 

çizilen teğetinin denklemi; 

 

(x1-a)(x-a)+(y1-b)(y-b)=R2   dir. 

 

 
1. (x-6)2+(y-8)2=25    çemberine 

üzerindeki  A(9,12)  noktasından 
çizilen teğetinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)3x+4y-75=0      B)3x-4y-75=0 
C)3x+47+75=0      D)3x-4y+75=0 
                 E)4x+3y+75=0 
 
 
 

2. (x-4)2+(y+3)2=25   çemberine 
dışındaki  P(16,2)  noktasından çizilen 
teğetin uzunluğu kaç birimdir? 
 
A)5     B)7     C)12     D)13     E)15 
 
 
 
 

3. x2+y2-12x+8y-65=0    çemberine 
üzerindeki  A(-3,2)  noktasından 
çizilen teğetin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)3x-2y+13=0      B)3x+2y+13=0 
C)3x+2y-13=0      D)3x-2y-13=0 
                 E)2x-3y+13=0 
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HAZİNE-9 
Teğet, değme noktasındaki yarıçapa 

diktir. 

 

 
1. x=-3,   x=5  doğrularına ve x eksenine 

teğet olan çemberin merkezi I. 
bölgede olduğuna göre, denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2+6x+12y+45=0 
B) x2+y2-4x-8y+13=0 
C) x2+y2-2x-8y+33=0 
D) x2+y2-2x-8y+1=0 
E) x2+y2-6x+12y+5=0 
 
 

2. x  ve  y  eksenlerine teğet olan, 
merkezi II. bölgede bulunan çember 
3x+4y-24=0  doğrusuna teğet 
olduğuna göre yarıçapı kaç birimdir? 
 
A)4     B)5     C)6     D)7     E)8 
 

 
3. x eksenine A(6√3,0) noktasında 

teğet olan çember aynı zamanda 
y=√3x  doğrusunada teğet olduğuna 
göre  merkezinin koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(6√3,3)                 B)( 6√3,4)       
C) (6√3,5)                 D)( 6√3,6) 
                E)( 6√3,-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZİNE-10 
Ax2+Bxy+Cy2+Dx+Ey+F=0 

Genel konik denklemi ile verilen 

eğrinin çember göstermesi için; 

A=C 

B=0  

D2+E2-4F≥ ퟎ     olmalıdır. 

 

 
1. x2+(m+2)xy+y2+2x-3y+m+2=0 

denkleminin bir çember gösterdiği 
bilindiğine göre yarıçapı kaç 
birimdir? 
 
A)3     B)√      C)√13     D)4     E)√5 
 
 

2. Aşağıdaki denklemlerden hangisi 
gerçek bir çember belirtmez? 
 
A)x2+y2-3x+4y=0 
B) x2+y2-3x+4y-6=0 
C) x2+y2-3x+4y+6=0 
D) x2+y2-3x+4y-1=0 
E) x2+y2-3x-4y-6=0 
 
 

3. x2+y2-4x+6y+k=0  denkleminin bir 
çember denklemi olduğu bilindiğine 
göre  k  için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur? 
 
A)k > 13            B)k < 13          C)k=14 
            D)k=15              E)k=16 
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HAZİNE-11 

(x1,y1) noktasının 

     x2+y2+Dx+Ey+F=0 

çemberine göre kuvveti: 

p= FEyDxyx  11
2
1

2
1   dir. 

 

Bu noktadan çembere çizilen teğetin 

uzunluğu: pt   

 
 
 
 
1. A(-3,2) noktasının 

x2+y2-4x+2y-2=0   denklemi ile 
verilen çembere göre kuvveti nedir? 
 
A)5     B)3√3    C)25     .D)27    E)30 
 
 
 

2. P(-1,3)  noktasının 
(x-1)2+(y+5)2=19  çemberine göre 
kuvveti nedir? 
 
A)5     B)7     C)25     D)36     .E)49 
 
 
 

3. A(6,4)  noktasından 
x2+y2+4x+6y-19=0   çemberine çizilen 
teğetin uzunluğu kaç birimdir? 
 
A)6     B)7     C)8     D)9     E)10 
 
 
 
 

 
 
 

HAZİNE-12 

x2+y2=r2  çemberi ile   

y=mx+n  doğrusu için: 

r2(1+m2)=n2  ise doğru çembere 

teğettir. 

Değme noktası: (
n
r

n
mr 22

, ) 

 

 
1. x2+y2=25   çemberinin eğimi    olan 

teğetlerinden birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)3x-4y+4=0           B)3x-4y-8=0 
B)3x-4y+16=0          D)3x-4y+25=0 
                 E)3x-4y-36=0 
 
 

2. x2+y2=25   çemberinin eğimi    olan 

teğetlerinden birinin değme noktası 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(3,-4)         B)(3,4)         C)(-3,-4) 
             D)(4,3)         E)(-4,3) 
 
 

3. y=√3x+n    doğrusunun 
x2+y2=25   çemberine teğet olduğu 
bilindiğine göre  n  kaç olmalıdır? 
 
A)6      B)7      C)8      D)9      E)10 
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HAZİNE-13 
Merkezleri arasındaki uzaklık: d 

Yarıçapları R1 ve R2 olan çemberler; 

d < R1-R2  ise iç içedir, kesişmezler. 

d = R1-R2  ise içten teğettirler. 

R1-R2 < d < R1+R2 ise farklı iki 

                      noktada kesişirler. 

d = R1+R2  ise dıştan teğettirler. 

R1+R2 < d  ise birbirinin dışındadır, 

                              kesişmezler. 

 

 
1. x2+(y-6)2=R2    çemberi ile 

(x-8)2+y2=225  çemberinin içten 
teğet olduğu bilindiğine göre  
R kaçtır? 
 
A)5     B)10     C)15     D)20     E)25 
 
 

2. (x-6)2+(y-4)2=9    ve 
(x+2)2+(y-10)2=4  çemberleri 
arasındaki en kısa uzaklık kaç 
birimdir? 
 
A)5     B)10     C)15     D)20     E)25 
 
 

3. (x-2)2+(y+1)2=1   ve 
(x+4)2+(y-7)2=R2   çemberleri 
arasındaki en kısa uzaklık 3 birim 
olduğuna göre R kaç olabilir? 
 
A)3     B)4      C)5     D)6     E)7 
 
 
      

 
 
 

HAZİNE-14 
Merkezleri arasındaki uzaklık: d 

Yarıçapları R1 ve R2 olan çemberler; 

 

d2=R12+R22   ise  dik kesişirler. 
 

Dik kesisişen 

x2+y2+Dx+Ey+F=0  , 

x2+y2+D1x+E1y+F=0  çemberlerinde 

D.D1+E.E1=2(F+F1)   dir. 

 

 
1. x2+y2+8x-6y-11=0  çemberi ile dik 

kesişen ve merkezi M(-1,-3) olan 
çemberin yarıçapı kaç birimdir? 
 
A)2     B)3     C)4     D)5     E)6 
 
 

2. x2+y2+2x+6y+1=0   çemberi ile 
x2+y2+8x-6y+k=0   çemberinin dik 
kesişen çember olması için k kaç 
olmalıdır? 
 
A)-22     B)-11     C)1     D)11     E)22 
 
 

3. x2+y2-2x+2y+k=0  ve 
(x-4)2+(y+5)2=16  çemberlerinin dik 
kesişmeleri için k kaç olmalıdır? 
 
A)-7     B)-4     C)4     D)7     E)10 
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HAZİNE-15 
x2+y2+D1x+E1y+F1 =0   ve 

x2+y2+D2x+E2y+F2 =0   çemberlerinin 

kesim noktalarından geçen 

çemberlerin denklemi  

 
x2+y2+D1x+E1y+F1+k(x2+y2+D2x+E2y+F2)=0 

 

biçimindedir.  (Çember demeti) 

 
1. x2+y2-2x+4y-20=0  ve 

x2+y2+6x+8y-25=0    çemberlerinin 
kesim noktalarından geçen ve P(-1,3) 
noktasından geçen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) x2+y2+30x+20y-40=0 
B) x2+y2-30x+20y-40=0 
C) x2+y2+30x-20y-40=0 
D) x2+y2+30x+20y+40=0 
E) x2+y2-30x+20y+40=0 
 

2. x2+y2-7x+12=0   ve 
x2+y2+8x+12=0   çemberlerinin kesim 
noktalarından ve A(1,2) noktasından 
geçen çemberin merkezinin ordinatı 
kaçtır? 
 
A)4      B)3      C)2      D)1     E)0 
 

3. x2+y2-4x-8y+16=0   ve 
x2+y2+6x-4y-3=0  çemberlerinin 
kesim noktalarından ve O(0,0) 
noktasından geçen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2+4x-5y=0 
B)19x2+19y2+84x-88y=0 
C) 19x2+19y2-84x+88y=0 
D) 19x2+19y2+84x+88y=0 
E) 19x2+19y2+88x-84y=0 

HAZİNE-16 
x2+y2+D1x+E1y+F1 =0   ve 

x2+y2+D2x+E2y+F2 =0   çemberlerinin 

kesim noktalarından geçen doğrunun 

(kuvvet ekseninin) denklemi  

 
x2+y2+D1x+E1y+F1-(x2+y2+D2x+E2y+F2)=0 

 

biçimindedir.   
 

1. x2+y2=16  ve  x2+y2-10x-6y+9=0 
çemberlerinin ortak kirişlerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)10x+6y+25=0 
B)10x+6y-7=0 
C)10x+6y+7=0 
D)6x+10y-25=0 
E) 6x+10y+25=0 
 

2. x2+y2=4    ve    x2+y2-8x+15=0 
çemberlerinin kuvvet ekseninin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)8x=19y                    B)19x=8y 
C)8x-19y+1=0              D)x=  
                     E)y=  
 

3. x2+y2+4x+6y+4=0  ve 
x2+y2+6x+4y+4=0  çemberlerinin 
ortak kirişlerinin uzunluğu kaç 
birimdir? 
 
A)4      B)5     C)√34     D)6    E)4√3     
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HAZİNE-17 

Analitik düzlemde, verilen bir ortak 

özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının 

apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya 

Geometrik yer denklemi denir. 

Geometrik yer üzerindeki noktalar 

verilen ortak özelliği sağlar. 

 
1. A(1,2) ve B(3,4) noktalarından 

uzaklıklarının kareleri toplamı 12 olan 
P(x,y) noktalarının geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2-4x-6y-9=0 
B) x2+y2-6x-4y-9=0 
C) x2+y2-4x-6y+9=0 
D) x2+y2+4x-6y-9=0 
E) x2+y2-6x+4y+9=0 
 
 

2. A(-2,0) ve B(2,0) noktalarından 

uzaklıkları oranı   olan noktaların 

geometrik yerinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)x2+y2-10x+4=0 
B) x2+y2-10x+10y+4=0 
C) x2+y2+10x-10y+42=0 
D)5x2+5y2-52x+20=0 
E) 5x2+5y2+52x-20=0 
 
 

3. A(-3,0) ve B(3,0) noktalarından 
geçen, yarı çapı 5 birim olan 
çemberin merkezi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 
 
A)(0,5)          B)(0,-5)         C)(0,4) 
            D)(4,0)          E)(-4,0) 

 

HAZİNE-18 
 

Verilen  A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) 

noktalarından geçen çember 

denklemini bulmak için; 

x2+y2+Dx+Ey+F=0    denkleminde 

noktaların koordinatları yerlerine 

yazılarak oluşan denklem sisteminden 

D,E,F katsayıları bulunur. 

 

 
1. (3,2),(2,3) ve (1,6) noktalarından 

geçen çemberin yarı çapı kaç 
birimdir? 
 
A)4      B)5      C)6      D)7     E)8 

 

 
2. (0,0),(6,0) ve (0,4) noktalarından 

geçen çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)(x-2)2+(y-3)2=13 
B) (x-3)2+(y-2)2=13 
C) (x+2)2+(y-3)2=13 
D) (x-2)2+(y+3)2=13 
E) (x+2)2+(y+3)2=13 
 
 

3. (3,0),(0,1),(0,6)  noktalarından geçen 
çemberin merkezi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)(5,7)         B)(7,5)        C)( , ) 
       D)( , )         E)(− , − ) 
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HAZİNE-19 
Çember üzerinde verilen P(x1,y1) 

noktasından çembere çizilen teğet 

denklemi, nokta çember dışında ise; 

bu noktadan çembere çizilen 

teğetlerin değme noktalarından 

geçen doğrunun (değme kirişinin) 

denklemini verir. 

 
1. (x+4)2+(y-5)2=20   çemberine  O(0,0) 

noktasından çizilen teğetlerin değme  
noktalarından geçen doğrunun 
(Değme kirişinin) denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)4x+5y+21=0        B)4x-5y+21=0 
C)4x+5y-20=0         D)4x-5y+20=0 
                 E)4x-5y+41=0 
 
 

2. P(-6,4) noktasından  x2+y2=16  
çemberine çizilen teğetlerin değme 
kirişlerinin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A)3x-2y+8=0        B)3x+2y-8=0 
C)3x-2y-8=0         D)2x-3y+8=0 
             E)2x+3y-8=0 
 
 

3. x2+y2=25  çemberinin denklemi 
3x-4y+12=0 olan kirişinin uçlarından 
çizilen teğetlerinin kesim noktasının 
ordinatı kaçtır? 
 
A)5     B)      C)      D)      E)25 
 
 
 
 
 

HAZİNE-20 
M(a,b) merkezli bir çember ve bir  

d doğrusu verildiğinde; 

M nin d den uzaklığı h ve  

Çemberin yarıçapı R iken 

 

h > R  ise doğru çemberi kesmez. 

h =R   ise doğru çembere teğettir. 

h < R  ise  doğru ile çember farklı iki 

               noktada kesişir. 

 
1. y=x+4 doğrusunun x2+y2-2x-6y+6=0 

çemberi içinde kalan parçasının 
uzunluğu kaç birimdir? 
 
A)2     B)2√2     C)3     D)2√3     E)4 
 
 

2. 3x-4y-5=0  doğrusunun   x2+y2=R2 
çemberine teğet olabilmesi için 
R  kaç olmalıdır? 
 
A)1      B)2      C)3      D)4      E)5 

 
 
3. y=2x-3   doğrusunun     x2+y2=R2 

çemberini farklı iki noktada kestiği 
bilindiğine göre  R  için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 
A)R>1          B)R>            C)R>

√
 

           D)R>
√

       E)R>2 
 
 


