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3 Diğer sayfaya geçiniz.

• GENEL YETENEK •

1. C Kalıplaşmamış söz öbeklerinin anlam özellikleri-
ne yönelik bu sorunun öncülünde verilen parçada 
şiirle ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunuldu-
ğu anlaşılmaktadır. Parçanın yazarı “Son yıllarda 
okuduğum şiirlere baktığımda ise bu şiirlerin dil-
lerinde başka toprakların tadını duyumsuyorum.” 
ifadeleriyle yakın dönemde okuduğu şiirlerin nite-
likleri ile ilgili bir saptamasını dile getirmiştir. Buna 
göre parçada geçen altı çizili “başka toprakların 
tadını duyumsamak” sözüyle yakın dönem şiirle-
ri üzerinde farklı kültür ya da coğrafyaların izleri-
nin bulunduğunu vurgulamaya çalışmıştır. Ancak 
bu durum içerik ya da üslup bağlamında gerçek-
leşme olasılığına sahiptir. Bunlardan hangisinin 
kastedildiğini anlamaya ise altı çizili ifadenin için-
de geçtiği cümlede verilen “bu şiirlerin dillerinde” 
ifadesi yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla parçada 
geçen altı çizili sözle şiirlerde kullanılan dillerin 
yabancı diller etkisinde olduğunun vurgulanma-
ya çalışıldığı sonucu elde edilmektedir. Bu anlamı 
veren en uygun ifade de C seçeneğinde verilmiş-
tir.

2. D Öncülde verilen cümlede boş bırakılan yerler dı-
şındaki ifadeler kontrol edildiğinde cümlede bir 
sanat eserinin yorumlanması ile ilgili durumun 
konu edildiği anlaşılmaktadır. Cümle içinde geçen 
“subjektif” anahtar sözcüğü de dikkate alındığın-
da bu kavramın karşıtı ile ilişkili bir kıyas yapıldı-
ğı fark edilmektedir. Bu durumda şiirlere objektif 
yani nesnel değil, subjektif yani öznel bir şekilde 
yaklaşıldığının anlatılmaya çalışıldığı düşünüle-
bilir. Bu değerlendirmelerden hareketle cümlede 
boş bırakılan yerlere sırasıyla “objektif” ve “anlam 
yükleriz” ifadelerinin getirilmesi gerektiği söylene-
bilir. Bu ifadeler yerlerine yazıldıktan sonra ortaya 
çıkan cümle şu şekildedir:
Bir sanat eserine baktığımızda ona objektif değil, 
subjektif bir anlam yükleriz; tıpkı onu yaratanın, 
yaratma sürecinde yaptığı gibi.

3. B Öncülde verilen söz öbekleri anlamlı ve kurallı 
cümle kuralları çerçevesinde değerlendirildiğinde 
yüklemi içeren ifadenin V numaralı “kabul edilen 
bir gerçektir” söz öbeği olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu söz öbeği en sona çekilip diğer ifadeler de dil 
bilgisi ve anlam kuralları çerçevesinde sıralandı-
ğında ortaya çıkan cümle şu şekildedir: 
(III) İnsanların, öğrenme sırasında edilgin (I) alı-
cı olmaktan çok, malzemeleri (IV) etkin bir biçim-
de işleyip (II) düzenlediği, günümüzde herkesçe  
(V) kabul edilen bir gerçektir.
Buna göre sıralama III-I-IV-II-V biçimindedir ve 
baştan dördüncü, II numaralı söz öbeğidir.

4. B Belleğin konu edildiği parçanın I numaralı cümle-
sinde öğrenme ve hatırlama kavramlarının tanım-
lanması, A seçeneğini; III numaralı cümlesinde 
belleğin hayatta kalabilmenin ve hayatı sürdüre-
bilmenin gerekli becerilerden biri olduğunun açık-
lanması, C seçeneğini; V numaralı cümlesinde 
öğrenme ve hatırlamanın hayatta kalma ya da ha-
yatı sürdürmede temel olduğundan söz edilme-
siyle III numaralı cümlede sözü edilen durumun 
pekiştirilmesi, D seçeneğini; VI numaralı cümle-
sinde belleği korumanın dengeli beslenme, aşırı 
stres ve yorgunluktan uzak durmaya bağlı olduğu-
nun açıklanması, E seçeneğini doğrulamaktadır. 
Ancak parçanın II numaralı “Bellek de bilginin de-
polanabilmesi ve bilginin depodan çağrılabilmesi 
yani hem öğrenme hem de hatırlama için gerek-
li unsurdur.” cümlesinde bilgilerin bellekten nasıl 
çağrıldığı ile ilgili herhangi bir açıklamada bulu-
nulmamıştır. Bu durumda A, C, D ve E seçenek-
lerinde verilenler ilgili oldukları cümlelere yönelik 
doğru değerlendirmeler içerirken B seçeneğinde 
verilen yargı, II numaralı cümle için yanlış bir de-
ğerlendirme içermektedir.

5. E Öncülde verilen metinler içerik özellikleri bağla-
mında değerlendirildiğinde I numaralı metinde 
mercanların yok olması durumunun konu edildi-
ği anlaşılmaktadır. Bu durum metinde bir sorun 
olarak ön plana çıkarılmıştır. II numaralı metnin 
değerlendirilmesi sonucunda ise mercan ölüm-
lerinin önüne geçmek için toplumsal farkındalığın 
artırılması gerekliliğinden söz edilmektedir. Bu 
değerlendirmeler sonucunda II numaralı metnin I 
numaralı metinde dile getirilen soruna yönelik çö-
züm önerileri içerdiği anlaşılmaktadır. 
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4 Diğer sayfaya geçiniz.

6. C Öncülde verilen parçada geçen I numaralı “Bakte-
riler” sözcüğü “bakteri” adına getirilen “-ler” çokluk 
eki ile çekimlenmiştir ve bu sözcük bir varlık adı-
dır. II numaralı “kimyasal” sözcüğü “madde” adını 
niteleme göreviyle kullanılarak bir niteleme sıfatı-
nı örneklendirmiştir. IV numaralı “bunlar” sözcüğü 
ise parçanın bağlamından hareketle “bakteriler” 
adının yerini işaret etme yoluyla tuttuğundan bir 
işaret zamirini örneklendirmektedir. V numara-
lı “sayıya” sözcüğü de “-a/-e” yönelme hâl eki ile 
çekimlenmiştir. Buna göre A, B, D ve E seçenek-
lerinde verilenler ilgili oldukları sözcüklere yöne-
lik doğru bilgiler içermektedir. Ancak III numaralı 
“aracılığı” sözcüğü “maddeler” adının (tamlayan) 
tamlananı göreviyle kullanılmıştır ve bu görevi 
üstlenirken de “-ı” üçüncü tekil kişi iyelik eki ile 
(aracılık + ı) çekimlenmiştir. Dolayısıyla sözcükte 
bulunan ek, belirtme hâl eki değildir. Belirtme hâl 
eki (-ı, -i), eklendiği adı yüklemde bulunan fiile iş-
ten etkilenen varlık yani nesne görevi ile bağlar.
 

7. E Seçeneklerde verilen cümleler küçültme eki almış 
sözcüklerin görevleri bağlamında değerlendirildi-
ğinde şu sonuçlar elde edilmektedir: 

 • A seçeneği " Küçültme eki almış sözcük “Geniş-
çe” sözcüğüdür ve cümlede “oda” adını niteleme 
göreviyle yani sıfat olarak kullanılmıştır.

 • B seçeneği " Küçültme eki almış sözcük “Kısa-
cık” sözcüğüdür ve cümlede “hayat” adını nitele-
me göreviyle yani sıfat olarak kullanılmıştır.

 • C seçeneği " Küçültme eki almış sözcük “acımsı” 
sözcüğüdür ve cümlede “tat” adını niteleme göre-
viyle yani sıfat olarak kullanılmıştır.

 • D seçeneği " Küçültme eki almış sözcük “küçü-
cük” sözcüğüdür ve cümlede “çalgı” adını nitele-
me göreviyle yani sıfat olarak kullanılmıştır.

 • E seçeneği " Küçültme eki almış sözcük “mini-
cik” sözcüğüdür ve cümlede bir durum adı olarak 
kullanılmıştır. 
Buna göre A, B, C ve D seçeneklerinde küçültme 
eki almış sözcükler sıfat; E seçeneğinde küçültme 
eki almış sözcük addır. 

8. E Öncülde verilen parçadaki numaralanmış tamla-
maların yapısal analizleri şu şekildedir:
I numaralı tamlama
buhar   motorunun   keşfi  "  Zinc. ad taml.
  ad ad   ad

II numaralı tamlama
Sanayi  Devrimi’nin  başlangıcı  "  Zinc. ad taml.
   ad   ad         ad

III numaralı tamlama
buhar  motoru  "  Belirtisiz ad taml.
  ad        ad

IV numaralı tamlama
sistemlerin  geçmişi  "  Belirtili ad taml.
     ad         ad

V numaralı tamlama
eski  zamanlar  "  Sıfat taml.
sıfat       ad

Buna göre I, II, III ve IV numaralı tamlamalar birbi-
rine aitlik-sahiplik vb. anlam ilgileri ile bağlanan ad 
tamlamalarını; V numaralı tamlama ise sıfat tam-
lamasını örneklendirmektedir. 

9. A Seçeneklerde verilen cümleler analiz edildiğinde 
A seçeneğinde soru anlamının “nedir” soru za-
miri; B seçeneğinde soru anlamının “neden” soru 
zarfı; C seçeneğinde soru anlamının “niçin” soru 
zarfı; D seçeneğinde soru anlamının “ne zaman” 
soru zarfı ve E seçeneğinde soru anlamının “ne 
kadar” soru zarfı ila sağlandığı görülmektedir. 
Buna göre A seçeneğinde soru anlamı ötekiler-
den farklı türde sözcükle sağlanmıştır.
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10. D Öncülde verilen cümlenin öge analizi şu şekilde-
dir:
Türkçe derslerinde / kelimelerin ek kök bilgisini 
    Dolaylı tümleç  Özne
vermek / çağdaş dil bilgisine / uygun olmalıdır.
   Dolaylı tümleç       Yüklem

Bu analize göre cümlenin öznesi “kelimelerin ek 
kök bilgisini vermek” söz öbeğidir ve bu öbek, 
isim-fiille kurulmuştur. İsim-fiille kurulan söz öbek-
leri de isim-fiil grubu (öbeği) olarak adlandırılmak-
tadır.

11. A Öncülde verilen cümlenin yüklemi “ortaya koy-” 
birleşik fiilidir. Cümle “Bedri Rahmi’nin insanda 
renk duygusu ve coşkunluk uyandıran denemele-
ri” öznesi, “bir şair ressamın şahsiyetini” nesnesi 
ve “ortaya koyar” yükleminden oluşmaktadır. Yük-
lemdeki “ortaya koy-” fiili, gerçek özne tarafından 
gerçekleştirildiğinden etken çatılıdır ve cümlede 
işin gerçekleştiği anlamı bulunduğundan, yüklem-
de herhangi bir olumsuzluk unsuru kullanılmadı-
ğından cümle biçimce ve anlamca da olumludur. 
Buna göre B, C, D ve E seçeneklerinde verilen-
ler, öncüldeki cümle ile ilgili doğru bilgilerdir. An-
cak A seçeneğinde verilen bilgi, cümle için yanlış 
bir bilgidir. Çünkü cümlede tek yüklem vardır. Bir 
cümlenin yapı bakımından bağlı olması için en az 
iki cümlenin bağlaçlarla bağlanmış olması gere-
kir. Öncülde tek cümle yer aldığından bu cümlenin 
bağlı olması mümkün değildir. 

12. B Öncülde verilen I numaralı “temmuzda” sözcüğü 
bir ay adını (cins ad) örneklendirdiğinden ve özel 
bir gün ya da tarih anlamı taşımadığından doğru 
yazılmıştır. III numaralı “Kilistra’da” sözcüğü, özel 
adlar ve özel adlara getirilen çekim eki kuralları-
na göre doğru yazılmıştır. IV numaralı “Astrono-
mi Günü” sözcüğü, kutlanan ya da anılan özel bir 
gün, ay, yıl ve benzerini örneklendirdiği için doğ-
ru yazılmıştır. V numaralı “22 Haziran’da” sözcüğü 
bir ayın belli bir gününü kastettiği için doğru ya-
zılmıştır. Ancak II numaralı “Meram İlçesi” sözcü-
ğü, özel ada dâhil olmayan “il, ilçe, köy, belde vb. 
kavramlar küçük yazılır” kuralına uyulmadığından 
yanlış yazılmıştır. Bu sözcüğün “Meram ilçesi” bi-
çiminde yazılması gerekirdi.

13. C Öncülde verilen I numaralı virgül (,) eş görevli söz-
cük ya da söz öbeklerinin arasında kullanılmıştır. 
II numaralı noktalı virgül (;) virgüllerle sıralanmış 
anlamca ilgili ifade gruplarının arasında kullanıl-
mıştır. IV numaralı virgül (,) onay, ret vb. anlamlı 
taşıyan kelimeler grubundan yer alan bir sözcük-
ten sonra kullanılmıştır. V numaralı soru işareti 
(?) soru anlamı taşıyan, tamamlanmış cümlenin 
sonunda kullanılmıştır. Buna göre I, II, IV ve V 
numaralı bu noktalama işaretlerinin kullanımla-
rı doğrudur. Ancak III numaralı kesme işareti (’) 
birim adına gelen yapım ekinin ayrılmasında kul-
lanılarak bir noktalama ve yazım yanlışını örnek-
lendirilmiştir. Birim adlarına gelen ekler, kısaltma 
biçimleri kullanılmadığı müddetçe kesme (’) ile ay-
rılmaz.

14. E Öncülde verilen parçada geçen “…Köşedeki mer-
mer çocuk büstü dudak büktü ama gözleri de par-
ladı…” ifadeleri, kişileştirmeyi; parça genelinde 
niteleme ifadelerine yer verilerek bir tasvir amacı-
nın güdülmesi, betimlemeyi; “…Kitaplar bu bakışın 
verdiği güçle, kahverengi deri ciltli kapaklarındaki 
sanki senelerin serdiği yorgan olan tozları silke-
lediler…” ifadeleri, benzetmeyi; “gözleri parlamak, 
göz ucuyla süzmek” gibi kalıplaşmış sözler, deyim 
kullanımını doğrulamaktadır. Ancak parçada açık-
lama anlatım biçimine yönelik herhangi bir tutum 
yoktur. Açıklama anlatım biçiminde bilgilendirme 
amacı güdülerek kanıtlanabilir yani nesnel bilgi 
aktarımına yer verilir. Bu parçada betimleme ve 
öyküleme özellikleri ağır basmaktadır. 

15. B Selamlaşmanın konu edildiği parçada geçen “…
selamlaşma; güven kapısının anahtarı, koruyucu 
ruh sağlığının da önemli değerlerinden biridir. Baş 
sallama ya da ‘tokalaşma’ denen el sıkışma yoluy-
la birine iyi dileklerini sunmak, insanın karşısın-
daki kişiye onun dostu olduğunu iletmesi, güven 
ifade etmesi bakımından büyük önem taşır…” ifa-
delerinden hareketle parçada selamlaşmayla ilgili 
olarak “sosyal ilişkilerde güven artıran davranış-
lardan biri olduğu” yargısına değinildiği söylene-
bilir. Ancak parçada selamlaşmayla ilgili olarak 
tanışmanın ilk aşamasını oluşturduğu, içtenliğin 
ve sevginin en eski göstergesi olduğu, küçük yaş-
larda edinilmediğinde ilerleyen yıllarda edinmenin 
güç olduğu ya da toplumdan topluma farklı biçim-
lerde gerçekleştirildiği yönünde herhangi bir ifa-
deye yer verilmemiştir. 
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16. D Perslerin konu edildiği parçada geçen “…Persler, 
yaklaşık iki yüz yıl boyunca Anadolu kültür moza-
iğinin de önemli bir parçası oldu. Anadolu’da belli 
başlı valiliklerde kalan ve buralarda kendi saray-
larında oturan Pers satrapları, kendi geleneklerini 
yaşarken egemenlikleri altındaki bölge halklarının 
kültürleriyle de yoğruldu…” ifadeleri Persler ya da 
Pers satraplarıyla ilgili II numaralı “Anadolu coğ-
rafyasının yerli kültürü ile bir sentez oluşturmaları” 
yargısını; “…bu kültür grubunun yansımaları arke-
olojik eserlerden sanatın resim, heykel gibi alan-
larına kadar birçok Pers yapıtında hayat buldu.” 
ifadeleri de III numaralı “Anadolu sahasında belli 
başlı sanatsal ürünler vermeleri” yargısını doğru-
lamaktadır. Ancak parçada Persler ya da Pers sat-
raplarının Anadolu kültüründen etkilendiklerinden 
söz edilse de benliklerini yitirip bölge kültürünü 
yaşamalarından söz edilmemiştir. Kendi kültürleri 
ile Anadolu kültürü arasında sentez oluşturmala-
rı, benliklerini yitirme anlamına gelmeyeceğinden 
I numaralı yargıyı bu parçadan çıkarmak mümkün 
değildir.
 

17. E Öncülde verilen parçada “Karadeniz Bölgesi’nin 
sürekli yağış alması, vadileri dolduran sis, yoğun 
nem, gür orman dokusu sayesinde ahşabın kolay 
elde edilmesi bu bölgedeki yapılarda ahşap kul-
lanımını yaygınlaştırmıştır…” ifadelerine yer ve-
rilerek Karadeniz Bölgesi’ndeki yapılar üzerinde 
coğrafyanın etkisi olduğundan söz edilmiştir. Do-
layısıyla bu parçadan hareketle “Coğrafi koşullar, 
mimari karakter üzerinde etki göstermektedir.” çı-
karımında bulunulabilir. 

18. C Öncülde verilen parçada “Şiirin bir yığın tarifi yapı-
labileceğinden bahsetmek istedim aslında. Fakat 
bu kadar inceliğe git meye lüzum var mı gerçekten? 
Onu nesirden ayırmak yeterlidir bence…” ifadeleri 
dikkate alındığında bu sözlerin “Bir konuşmanız-
da şiirin tarifinin güç olduğundan söz etmiştiniz, 
hâlâ bu görüşte misiniz?” sorusuna karşılık söy-
lendiği anlaşılmaktadır. Çünkü parçada sözlerin 
sahibi, şiirin tarifi hakkındaki düşüncelerini sırala-
makta ve bununla ilgili değerlendirmeler yapmak-
tadır. Dolayısıyla parçada ele alınan konu da bu 
doğrultudadır.

19. D Öncülde verilen parçada “ilk aşk şiiri” olarak ni-
telendirilen bir metinle ilgili bilgiler aktarılmıştır. 
Parçada geçen “Sümer dilinde yazılmış ve dün-
yadaki ‘ilk aşk şiiri’ olarak bilinen metin, Bağdat’ın 
150 kilometre uzağındaki Sümer kenti Nippur’da 
1889 yılında bulundu…” ifadelerinden hareketle 
bu metinle ilgili “hangi dilde kaleme alındığı” ve 
“temasının ne olduğu” yargılarına ulaşılabilir. An-
cak parçada bu metnin kim tarafından çözümlen-
diğinden söz edilse de kim tarafından bulunduğu 
ile ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir.

20. B Öncülde verilen parçada geçen “…Kendimi vak-
tinde bulamadığım için başkalarını keşifle meşgul 
oldum hep. Yahya Kemal ilk büyük keşfimdi. Yah-
ya Kemal’den sonra ilk büyük keşfim Baudelaire 
oldu. Bu büyük şairi daima sevdim… Beni musiki-
ye o götürdü. Resmi onu tesiriyle tatmaya başla-
dım. Fakat asıl büyük ufku, şiir estetiğimde açtı.” 
ifadeleri dikkate alındığında yazarın bu parçada 
sanatsal ilgisinin ve zevkinin oluşmasında etkili 
olan kişilerden söz ettiği anlaşılmaktadır.

21. A Kara dutun ele alındığı parçada geçen “Kara dut, 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde yetişebilir…” 
ifadeleri B seçeneğini; “…Ekşimsi tada sahip kara 
dut, mayıs ayında kırmızı renge bürünür ve yavaş 
yavaş olgunlaşma sürecine girer…” ifadeleri C ve 
D seçeneklerini; “…Gıda, kozmetik, ecza, tıp ve 
alternatif tıpta faydalanılan kara dut, bu doğrultu-
da önemli bir ham maddedir.” ifadeleri E seçene-
ğini doğrulamaktadır. Ancak parçada kara dutun 
içerdiği birden fazla vitaminle önemli bir besin 
kaynağı olduğuna yönelik herhangi bir açıklama-
da bulunulmamıştır.
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22. D Soru kökünde verilen “Çünkü o, sade ve basit 
bir insanın da mesut olabileceğine ve insanlı-
ğa hizmet edebileceğine inandı.” cümlesinde bir 
gerekçe açıklandığı ve bir kişiye gönderme yapıl-
dığı görülmektedir. Parçada verilen numaralanmış 
cümleler, bu cümle ile içerik özellikleri bakımından 
bağlantısı yönüyle incelendiğinde soru kökünde 
verilen açıklamanın parçadaki IV numaralı “Padi-
şahların sarayına girmekle beraber, bir halk çocu-
ğu olduğunu unutmadı; padişahların otoritesi ve 
göz kamaştırıcı mevkisi onu hiçbir zaman ezme-
di.” cümlesinde ifade edilen durumun gerekçesini 
belirtmeye dönük olduğu anlaşılmaktadır. Bu du-
rumda, soru kökünde verilen cümlenin IV numa-
ralı cümleden sonra getirilmesi, parçanın anlam 
akışını bozmayacaktır.

23. A Öncülde verilen numaralanmış cümleler içerik 
bağlamında değerlendirildiğinde parçanın II, III, IV 
ve V numaralı cümlelerinde modern sonrası dö-
neme geçiş sürecinde karşılaşılan problemlerin 
konu edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu cüm-
leler bu konu etrafında şekillenerek bir konu bü-
tünlüğü meydana getirmektedir. Ancak parçanın 
I numaralı “Batılılaşma, genel olarak Batı ülkele-
ri dışında kalan toplumlarda Batı’nın gelişmişlik 
seviyesine ulaşabilmek için gerçekleştirilen siya-
si, sosyal ve kültürel hareketleri ifade etmek için 
kullanılan bir kavramdır.” cümlesinde Batılılaşma 
kavramı tanımlanarak ayrı bir konu ele alınmıştır. 
Bu durumda I numaralı cümle parçanın anlam bü-
tünlüğünü bozmaktadır. 

 

24. D Öncülde verilen parçanın I, II, III ve IV numara-
lı cümlelerinde bir kişi, bahçede yetiştirdiği çeşitli 
ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunmaktadır ve bu-
nunla ilgili izlenim ve düşüncelerini aktarmaktadır. 
Bu bağlamda cümleler kendi aralarında bir konu 
bütünlüğü meydana getirmektedir. Ancak parça-
nın V numaralı cümlesinden itibaren “hiçbir şey 
yapma tarımı” ile ilgili bilgiler aktarılmaya başla-
narak konu değiştirilmiştir. Bu nedenle parçanın V 
numaralı cümleden itibaren ikiye bölünmesi müm-
kündür.

25. E Öncülde verilen parçada geçen “Bugün atın tarı-
ma geçişten önce evcilleştirildiğine ilişkin tezler 
ortaya atılıyor ancak Batılı pek çok araştırmacı, 
atın ilk kez Hint-Avrupalılar veya İskitler tarafından 
evcilleştirildiğine vurgu yapmaktadır…” ifadelerin-
de atın evcilleştirilmesi konusunda farklı görüş-
lerin olduğundan söz edilmesi A seçeneğini; “…
Atın bir binek aracı olarak kullanılmasını sağlayan 
teknoloji gem olduğundan bu at kuşamının atın 
ağız yapısında ve dişlerinde bıraktığı izleri eksen 
alan araştırmalar ise İÖ 4000 civarında Ukrayna 
steplerinde de atla insan ilişkisinin olduğuna işa-
ret ediyor.” ifadelerinde atlarla ilgili farklı coğraf-
yalardaki bulgulardan söz edilmesi ve atlarla ilgili 
gereçlerden hareketle yorumlamalar yapıldığının 
açıklanması B, C ve D seçeneklerini doğrulamak-
tadır. Ancak parçada “Atların yeryüzündeki var-
lığını insanlardan önceki tarihlere dayandırmak 
mümkündür.” çıkarımını yapmaya olanak tanıya-
cak herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir.

26.  A Öncülde verilen parçada atların evcilleştirilmesi 
süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapılması, kanıtla-
nabilir yargılara yer verilmesi, bu parçanın anlatım 
biçiminin açıklama olduğunu göstermektedir. 
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27 ve 30. soruların çözümleri

İşten çıkış zamanlarına göre yerleştirme yapalım.

Kişi
Meslek

17.10
C/E
M/T

17.40
Begüm
Müdür

17.55
Ayla

Aşçı/KG

18.10
E/C
T/M

18.40
Deniz

KG/Aşçı

27. B Ayla ve Deniz’in arasında 45 dakika fark varsa 
ve Ayla’dan önce ve sonra çıkan kişiler olduğuna 
göre Ayla 17.55, Deniz 18.40’ta işten çıkmış olur-
lar. İki erkek arka arkaya çıkmamış ve muhasebe-
ci ve temizlikçi aynı cinsiyette ve 60 dakika arayla 
çıktıkları için Cihan ve Efe’nin meslekleri olur. Çı-
kış saatleri de 17.10 ve 18.10 olur. Diğer yerleş-
tirmeler alternatifli olur. Buna göre 17.40’ta işten 
Begüm çıkmış olur.

28. D Yukarıdaki yerleştirmeye göre seçenekler incele-
nirse Ayla’nın aşçı veya kat görevlisi olarak çalış-
tığı görülür.

29. E Tablodaki yerleştirmeye göre Ayla 17.55 ve Deniz 
18.40 eşleşmeleri doğrudur. Cihan ise 17.10 veya 
18.10’da çıkmış olabilir. Bu nedenle II ve III doğru-
dur. Ancak I yanlıştır.

30. A Verilen bilgilere göre tekrar yerleştirme yapılırsa

17.10 17.40
Cihan

Temizlikçi
Muhasebeci Cihan

Begüm
Müdür

Ayla
Aşçı

/
Kat Gör.

Efe
Muhasebeci

Temizlikçi

Deniz
Kat Gör

/
Aşçı

17.55 18.10 18.40

Bu aşamaya göre Efe’nin muhasebeci olarak ça-
lıştığı kesindir.

31. E 
9 9 9

9 9 9
2 3 4

2
1

2
3

2
5

+ +

+ +
- - -

- - -

3

3 3 3

3 3
2

2 2 2 3 2 4

2
1

2 2
3

2 2
5

=
+ +

+ +
- - -

- - -_
_

_
_ _

_i
i

i
i i

i

3 3 3
3 3 3

3 3 3 1
3 3 3 1

3

3

3

( )

4 6 8

1 3 5

5 4 2

8 4 2

5 8

5 8

3

=
+ +
+ +

=
+ +
+ +

=

=

=

- - -

- - -

-

-

- - -

- +

^
^

h
h

32. C 
, ,

,

, ,

,

, ,
,

,
,

1 11 0 001
144 0 1

1 1 0 1

12 0 1

1 11 0 1
12 0 1

1 21
12 1

121
1210 10

13 33

2

+
+ =

+

+

+
+ =

=

^
^

h
h

33. A        
64
4 32

x x2 3
= ^ h

x x

x x

x

x

2

2 2

2

2 2

2 2

4 6
2
15

8 12 15

12 7

7
12

x x

x x

x x

6

2 2
5 3

6

4
2
5 3

4 6
2
15

=

=

=

- =

- =

- =

=-

-

_ `

a

i

k

j
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34. B 
,
·

,
·

· ·

2
1 0 1
22 3 1 2

1 1
22 3 1

2
11
220 3 1 2 20 3 1

2 60 1 61

+
+

- = + -

+ - = + -

+ - =

35. D 

x
x x

x x
x

x x
x x
x x

x
x x

x x
x x

x
x x

3
4

1

3
3

3 4
1 1

3

3
4 1

1 1
3

1
4

· ·

·
·

2

2 2

2

-
- +

-
=

-
- -

+ +
-

-
- +

+ +
-

=
+
-^ ^

b

^
^
^

^

^
^
^

h h

l

h
h
h

h

h
h
h

36. E 2 2 3 3 3 216 15 15 16 15 15- + - + -
+ - +

1 2 344 44 1 2 344 44 1 2 344 44

·

2 2 3 3 3 2

2 2 2 3

2 2 3

3

16 15 15 16 15 15

16 15 16

16 16 16

16

= - - + + -

= - +

= - +

=

37. C 

1
2
3

2
5
7

5
0
5

ABC BC

A BC BC

A BC BC

A BC

A BC

2
0

100
2

10

100 5

100 4

25

· ·

· ·

· ·

·

=

+ =

+ =

=

=

En büyük ABC doğal sayısı 375 olur.
3 + 7 + 5 = 15

38. E ab = 24 – 4b
ab + 4b = 24

1
2
3
4
6
8
12
24

20
8
4
2
0
–1
–2
–3

24
12
8
6
4
3
2
1

b ( )a 4+>  = 24 a

alınamaz.

1
4
2
4
3

Dolayısıyla b’nin alabileceği değerler toplamı 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 olur.

39. B x D y = x2 – y2 
5 D a = 8 D b
52 – a2 = 82 – b2

b2 – a2 = 82 – 52

(b – a)(b + a) = 64 – 25
(b – a)(b + a) = 39
a – b = 3 ise b – a = –3 olur.
(–3) · (b + a) = 39
b + a = –13

40. A 12x = 7

42 2
3 2

42 2 2
3 3 2 2

42
3 2 2 3 2 2

6 7
12 3 2

6 7
7 6 6

·
·

· ·
· · ·

· · · · ·
·
· ·

·
·

x

x x

x

x x

x x x x

7

2 9

7

2 9

2 9 7 2 2

2

=

=

=

-

+ +

-

-
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41. B 

 • ·z x y> 2 2

z > (+) · (+)
z > (+)    (  z > 0

 •
x
z 0<

( )
x

0<
+   (  x < 0

 • –x < y
–(–) < y
(+) < y    (  y > 0
x, y,z gerçel sayılar olduğu için tam sayı dışında 
kesirli ifadeleri de düşünmeliyiz. 
Yukarıdaki üç sonuçtan,
x < 0 < y < z veya x < 0 < z < y elde edilir.

Daima 
x

y z
0<

+

            ( )
( )

( ) .olur

0

0

<

<

-
+

-

B seçeneği doğrudur.

42. E f(x) = 5x + 3
g(x) = 2x – 7
f g x x

f g x x

f g x x

f g a a

a

a

a

5 2 7 3

10 35 3

10 32

10 32

27 10 32

5 10

2
1

= - +

= - +

= -

= -

- = -

=

=

^

^
^
^
^

^
^
^

^h
h
h
h

h
h
h
h

h

·f

f

f

2
1 5

2
1 3

2
1

2
5 3

2
1

2
11

= +

= +

=

b

b

b

l

l

l

43. B Toplam mercimek: x kg olsun.
x
4

’ünü 3 kg’lık satış yaparak

.

x
x

x x TL gelir

3
4

12

12
21

4
7·

4

7

=

=

Kalan x
4
3 ’ünü 5 kg’lık satış yaparak

.

x
x

x x

x x

x

x kg

TL gelir

5
4
3

20
3

20
3 30

2
9

4
7

2
9 750

4
25 750

120

·

( ) ( )1 2

30

=

=

+ =

=

=

44. D Bu tür sorularda miktarları eşitleyerek karar vere-
biliriz.
  8 / 900 gram  2 TL
10 / 720 gram  2 TL   
7200 gram  16 TL
7200 gram  20 TL 4 TL artış

16 TL’de   4 TL artış
100’de         ?       

? ·
16

100 4 25= =

%25 artış olmuştur.
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45. C Bir aritmetik dizi ardışık sayılardan oluşur. Bu ne-
denle baştan ve sondan eşit uzaklıktaki ikili tüm 
terimlerin toplamı birbirine eşittir. Terim sayısı tek 
olduğunda tüm terimlerin toplamı bulunurken pra-
tik olarak ortanca terim, terim sayısı ile çarpılır. 
Ayrıca baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimle-
rin toplamı daima ortanca terimin 2 katı olur.
1.   2.   3.   4.   ...    13.   ...    22.   23.   24.   25.

39
Toplam = 78

78 : 2 = 39 ortanca terim olur.
39 · 25 = 975 terimler toplamı olur.

46. D Toplar {1, 2, 3, 5, 7} ise 1, 3, 5, 7 tek ve 2 çift sa-
yıdır. Üç tane topun toplamı tek sayı olacaksa an-
cak üçünün de tek sayı olması ile gerçekleşmesi 
mümkündür.
Buna göre, torbada 2 sayısı kesinlikle kalır. Diğer 
top ise 1, 3, 5, 7 sayılarından biri olabilir.
2 · 1 = 2
2 · 3 = 6
2 · 5 = 10
2 · 7 = 14

olabilir. 12 sonucu olamaz.

1
4
2
4
3

47. E ·( )

·

·

·

· ·

n
n n

1 2 3
2

1

1 2 3 21
2

21 21 1

2
21 22

21 11

3 7 11

3 3 3 3
2

3 3 3 3
2

2

2

2

f

f

+ + + + =
+

+ + + + =
+

=

=

=

^ h

;

;

:

6
6

@

D

@

E

E

3, 7, 11 asal bölenler olur.
3 + 7 + 11 = 21

48. C 13 + 23 + 33 + ... + n3 = 64

      = 62 2^ h
      = (36)2

·( )
( )

·

·

n n

n n

n n

n

2
1

36

2
1

36

1 72

8

2
2+

=

+
=

+ =

=

^

^

h

h

; E

49. B A odası B odası
Erkek 3 3
Kadın 3x x
Yaş ortalaması 25 20
Yaş toplamı (3 + 3x) · 25 (3 + x) · 20

( )· ( )·x x

x x

x

x

3 3 25 3 20 325

75 75 60 20 325

95 190

2

+ + + =

+ + + =

=

=

B odasında   3 + 2 = 5 kişi
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50. E Şekilde verilenlere göre,
AC BC r= =  metre ise

.

ADB r r metre

ACB AC BC r metre

AB r metre olur

4
2

2

2

2

r r= =

= + =

=

)

r r r2
2

2< <r  sıralaması oluşur.

x = V · t   (    
V
x t=

Yol ile hız doğru orantılıdır.
V2 < V1 < V3 olur.

51. D 
( ) ( ) ( )3 3 4

· ·t
8
1 1

8
1

6
1 1+ + =b bl l

ç ›fl ü

t

t

t Birlikte al ma s resi

24
3

24
7 1

24
7

24
21

3

·+ =

=

=

Ahmet 1 + 3 = 4 saat çalışarak
           4 · 10 = 40 TL ücret alır.
Mustafa 3 saat çalışarak
              3 · 12 = 36 TL ücret alır.
İkisinin toplamı 40 + 36 = 76 TL olur.

52. B Zeynep Gülru
Şimdi 3x x
a yıl önce 3x – a x – a

3x – a = 5(x – a)
3x – a = 5x – 5a
      4a = 2x
        a = x

2

Zeynep Gülru Yeni 
doğan 1

Yeni 
doğan 2

x
2

 yıl 

önce

x x3
2

x
2
5

-
>

x x
2

x
2

-
< 0 0

   

x x

x

x

4
2
5

2
0 0

3

4
3 3

4

+ + +
=

=

=

Şimdi Zeynep ve Gülru toplam

·

fl› .

x x x

ya nda olur

3 4

4 4

16

+ =

=

=

53. C 

x + 6 = 3 · (6 + y)
x + 6 = 18 + 3y
    x = 3y + 12 1. denklem
x + y + 6 = 30
           x = 24 – y 2. denklem
1. ve 2. denklemden
y y

y

y

3 12 24

4 12

3

+ = -

=

=

1. denklemden
  x = 3 · 3 + 12
x 21=

Futbol Basketbol

x 6 y
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54. C Etiket
800

–%20

800
100
80 640· =

Satış

  Maliyet      Satış   
       x  ·

·

x

x

x

100
125 640

640
125
100

512

=

=

=

Maliyet
512

+%20

· , TL512
100
120 614 4=

Yeni Satış

55. E A olayı: 3 zarın toplamının 17’den az olması
(6, 6, 6)
(6, 6, 5),  (6, 5, 6),  (5, 6, 6)
İstenmeyen 4 durum var.
6 · 6 · 6 = 216 tüm durumlar
216 – 4 = 212 istenen durum sayısı

( )P A
216
212

54
53

=

=

56. D Kira + gıda + faturalar + eğitim = 360°
150° + 90°   +     x     +      x      = 360°
                 2x = 120°
                   x = 60°

150°  1200 TL
 60°      ?     

 ? · TL
150

60 1200 480= =

57. C 90° – 60° = 30°
60° 30°
100  ?   

? ·
60

100 30 50= =    %50 fazla
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58. A A C

ED

S

m 2m

n

n k

k

B

F

2S
4S

2S

AC // FE  ve  CE EB=   ise

.

.

· ç

.

ABC FBE olur

AF FB n olsun

FE DF i in FE m

DF m olur

2 2

+

= =

= =

=

& &

( ) ( )

( )

( )

( ) .

A ADF S ise A AFE S

A FBE S

A AEC S

A ABC S olur

2

2

4

8

= =

=

=

=

& &

&

&

&

( )

( )

A ABC

A ADF
S
S
8

8
1

=

=

&

&

59. B 

O A x1 =  ise

O2 FG üçgeninde pisagor
102 = (10 – x)2 + (12 – x)2

100 = 100 – 20x + x2 + 144 – 24x + x2

0 = 2x2 – 44x + 144
0 = x2 – 22x + 72
0 = (x – 18)(x – 4)   x = 4  olur.   O G cm62 =

O O

O O cm

12 6

6 5

1 2

1

2 2 2

2

= +

=

60. D 

10

20

Vsilindir = rr2h
          = r · 102 · 20
          = 2000 r cm3

E

A

x x

F

x

x

B

C 10

10 10–x
12–x

12–x

x

G

D

Zemin

O1

O2

Çözüm Bitti.
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• GENEL KÜLTÜR •

1. C İslamiyet öncesi Türklere ait terimler incelendiğin-
de; taht için örgin, hükümet için ayukı, devlet için 
il terimleri kullanılmıştır. Kurultay üyelerine toygun 
adı verilmiştir.
Ancak “Yarlığ - Halk” eşleştirmesi yanlış verilmiş-
tir. İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar emirle-
rine “Ferman” teriminin karşılığı olarak “Yarlığ”; 
“Halk” teriminin karşılığı olarak da “Kün” terimi 
kullanılmıştır. 

2. B Nizamiye Medresesi, Büyük Selçuklu Devle-
ti hükümdarı Sultan Alp Arslan döneminde vezir 
Nizâmülmülk tarafından kurulmuştur.
Selçuklu Devleti, Nişabur’da ardından da 
Bağdat’ta ve diğer önemli şehirlerde açtığı 
bu kurumlar aracılığıyla, Fatımilerin ve Hasan 
Sabbah’ın Batınilik tarikatının İslam dünyası üze-
rindeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek için mücadele 
etmiştir.
Diğer seçeneklerdeki okullardan Darulhikme, Fa-
tımilere; Yağıbasan Medresesi, Danişmentlilere; 
Semerkant Medresesi, Karahanlılara; Beytülhik-
me ise Abbasilere ait eğitim kurumlarıdır.

3. A Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Şebin-
karahisar, Erzincan, Divriği ve Kemah yöresinde 
Oğuz komutanlarından Ahmet Gazi tarafından 
kurulan Anadolu beyliği Mengücekliler’dir. 1071-
1228 tarihleri arasında hüküm süren Mengücekli-
lere (Mengücekoğulları) Anadolu Selçuklu sultanı 
I. Alaeddin Keykubat son vermiştir. 
Malazgirt Meydan Muharebesi sonucunda Erzu-
rum, Kars, Bayburt ve Artvin yöresinde, Saltuk-
lular; Sivas, Amasya, Malatya, Kayseri, Tokat ve 
Niksar yöresinde, Danişmentliler; Mardin, Bat-
man, Hasankeyf ve Diyarbakır yöresinde, Artuk-
lular; Ahlat ve Van Gölü civarında Sökmenoğulları 
(Ahlatşahlar) hüküm sürmüştür.

4. E Osmanlı Devleti’nde kapıkulu ordusu maaşlı, tı-
marlı sipahiler ise maaşsız birliklerdir. Tımarlı 
sipahilerin giderleri salyanesiz eyaletlerde (Ana-
dolu, Rumeli, Bosna, Budin, Musul gibi) dirlik sis-
temi yoluyla karşılanmıştır. 
XVII. yüzyılda tımar sistemin bozulması hem top-
rak sisteminin bozulması hem de tımarlı sipahi sa-
yısının azalması anlamına geldiği için, devlet bu 
durum karşısında savaşlarda asker ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla maaşlı merkezi ordu olan kapı-
kulu birliklerine ağırlık vermiştir.
Tımarın bozulması sonucunda devletin kapıkulu 
ordusuna ağırlık vermesi merkezi hazine giderle-
rinin artmasına yol açmıştır. 
Ancak tımarlı sipahi sayısının azalması ile lon-
ca örgütlerinin güç kaybetmesi arasında bir bağ 
kurulamaz. Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda 
esnaf ve zanaatkar birliği olan loncaların güç kay-
betmesi Coğrafi Keşifler ve onun getirmiş olduğu 
sonuçlarla ilgilidir.

5. C Osmanlı Devleti’nde yöneten sınıfa beraya adı ve-
rilmiştir. Beraya sınıfı kendi içerisinde Seyfiye, İl-
miye ve Kalemiye olarak üçe ayrılmıştır. Seyfiye 
sınıfı idari ve askeri bürokrasi işlerinden sorumlu-
dur. Bu sınıfta padişahtan sonra devletin en yetkili 
kişi olan Sadrazam (Vezir-i Azam) ve onun em-
rinde çalışan Kubbealtı Vezirleri, Kaptan-ı Derya 
(Donanma komutanı) ve Beylerbeyi (Eyalet yöne-
ticisi) gibi devlet görevlileri yer almıştır. 
Ancak padişah fermanlarına tuğra çeken, devlet 
yazışmalarını düzenleyen, toprak kayıtlarını ve 
dirlik dağıtımını yapan Nişancı, Seyfiye sınıfından 
değildir, mali ve yazışma bürokrasisinden sorum-
lu olan Kalemiye sınıfı üyelerindendir.

6. B Mimar Sinan (1489-1588) Yavuz Sultan Selim dö-
neminde devşirilip Kanuni, II. Selim ve III. Murat 
dönemlerinde başmimar olarak görev almıştır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mehmet 
adına yaptığı Şehzadebaşı Camii, Mimar Sinan’ın 
çıraklık eseridir. Kalfalık eseri Kanuni Sultan Sü-
leyman adına yaptığı Süleymaniye Camii, ustalık 
eseri de II. Selim adına yaptığı Selimiye Camii’dir.
Mimar Mehmet Ağa (Sedefkar Mehmet Efendi) 
Sultan Ahmet Camii’nin, Mimar Hayrettin ise Mos-
tar Köprüsü’nün mimarıdır. Her iki mimar da Mi-
mar Sinan’ın öğrencilerindendir.
Topkapı Sarayı’nda yer alan Bağdat Köşkü, Bağ-
dat fatihi IV. Murat tarafından yaptırılmıştır. 
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7. C Koçi Bey XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı bürok-
ratlarındandır. Kendi adıyla hazırlamış olduğu 
“Koçi Bey Lahiyaları”nı IV. Murat (1623-1640) ve 
Sultan İbrahim’e (1640-1648) sunmuştur. Söz edi-
len lahiyalarda Koçi Bey XVI. yüzyılın sonlarından 
başlayarak devletin içine düşmüş olduğu kötü du-
rumu ve çözüm önerilerini somut bir şekilde orta-
ya koymuştur.
Evliya Çelebi; 17. yüzyılda yaşamış ünlü seyyahtır 
(gezgindir). Seyahatname adlı 10 ciltlik eseri Os-
manlı tarihinin bu alanda yazılmış en önemli ese-
ridir.
Tarhuncu Ahmet Paşa; IV. Mehmet döneminin 
sadrazamlarından olup 1652 yılının sonlarında 
hazine gelir ve giderlerine yönelik bütçe hesapla-
ması yapmıştır.
Humbaracı Ahmet Paşa; I. Mahmut döneminde 
batıdan gelen ilk askeri uzman olup gerçek adı 
Comte de Bonneval’dir.
Sokullu Mehmet Paşa; Kanuni, II. Selim ve III. Mu-
rat dönemlerinde sadrazamlık yapmış devşirme 
kökenli Osmanlı bürokratıdır.

8. D Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda;  askeri, ida-
ri, mali/ekonomi, eğitim, teknik, sağlık ve sosyal 
alanlarında ıslahatlar/yenilikler yapılmıştır. XVIII. 
yüzyılın ıslahatçı son padişahı III. Selim’dir.
Nizam-ı Cedit Dönemi (1789-1807) olarak da ad-
landırılan III. Selim döneminde eğitim, teknik ve 
askeri alanlarındaki yeniliklere Mühendishane-i 
Berri Hümayun’un (Kara Mühendis Okulu) açıl-
ması; diplomatik alanında yeniliği de Avrupa’da ilk 
daimi elçilliklerin açılması örnek gösterilebilir. An-
cak Osmanlı Devleti’nde hukuk alandaki yenilikler 
XIX. yüzyılda II. Mahmut Dönemi (1808-1839) ile 
başlamıştır. 

9. B Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut ile ayanlar ara-
sında imzalanan Sened-i İttifak (1808) ile ilk kez 
padişah yetkisi kısıtlanmış ve ayanların hukuki 
varlığını resmen kabul edilmiştir. Fakat bu belge-
de Avrupa’daki herhangi bir gelişmenin etkisinden 
söz edilemez.
Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik nitelikli isyanla-
rın çıkmasında özellikle Fransız İhtilali sonucun-
da güç kazanan demokrasi kavramlarının rolü 
büyüktür. Bu nedenlerden dolayı Osmanlı, Tanzi-
mat Fermanı (1839) ve I. Meşrutiyet’in İlanı (1876) 
yayınlayarak milliyetçilik nitelikli azınlık isyanlarını 
önlenmeyi amaçlamıştır. Ancak bu belgeler, azın-
lık isyanlarını önleyememiş ve toprak bütünlüğünü 
koruyamamıştır. 

10. E Yusuf Akçura Türkçülük akımının temsilcilerin-
dendir. Üç Tarz-ı Siyaset adlı eserinde Osman-
lı Devleti’nin eski gücüne yeniden kavuşabilmesi 
için Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık olarak 
nitelendirdiği üç ana düşünceyi analiz etmiştir. 
Mısır’da “Türk” isimli gazetede 1904 yılında ya-
yımladığı Üç Tarz-ı Siyaset eser, Türkçülük akımı-
nın manifestosu olarak kabul edilmiştir.
Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Mehmet 
Emin Resulzade Türkçülük akımının diğer temsil-
cilerindendir.
Namık Kemal ise Osmanlıcılık fikir akımının tem-
silcileri arasında yer almıştır. 

11. A Osmanlı Devleti’nde II. Abdülhamit Jön Türkle-
rin Meşrutiyet isteklerinden dolayı V. Murat’ın ye-
rine 1876 yılında tahta çıkarılmıştır. Bu dönemde 
23 Aralık 1876’da Kanun-ı Esasi (1876 Anaya-
sası) kabul edilip I. Meşrutiyet’in ilan edilmiştir. 
Osmanlı’da Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan 
açılarak parlamenter monarşi rejimine (meşruti 
monarşi) geçilmiştir.
I. Meşrutiyet Dönemi (1876-1878), 93 Har-
bi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sürecinde  
II. Abdülhamit’in  Kanun-ı Esasi’yi askıya alarak 
meclisi kapatmasıyla 1878 yılında son bulmuş ve 
otuz yıl boyunca mutlak monarşi dönemi yaşan-
mıştır. Ardından II. Abdülhamit’in yeniden Kanun-ı 
Esasi’yi yürürlüğe koymasıyla 23 Temmuz 
1908’de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Dönemin en 
güçlü siyasi oluşumu İttihat ve Terakki Fırkası ol-
muştur. Bu dönemde II. Meşrutiyet’e karşı 31 Mart 
Vakası (13 Nisan 1909 Olayı) çıkmıştır. İsyanı İtti-
hat ve Terakki Fırkası bastırmış ve meşrutiyet dö-
neminin devamını sağlamıştır. Ardından İttihat ve 
Terakki Fırkası’nın girişimiyle 1909’da II. Abdülha-
mit tahttan meclis kararıyla indilirip yerine kardeşi  
V. Mehmet Reşat tahta çıkarılmıştır. Sultan Reşat 
Temmuz 1918’de vefatına kadar tahtta kalmıştır.
Trablusgarp Savaşı (1911-1912) ve İttihat ve Te-
rakki Fırkası’nın hükümet darbesi olan Babıali 
Baskını (23 Ocak 1913) Sultan Reşat dönemi ge-
lişmelerindendir.
Dolayısıyla ne Trablusgarp Savaşı ne de Babıali 
Baskını Osmanlı’da padişah değişikliğine neden 
olmamıştır.  
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12. A Osmanlı Devleti’nde I. Dünya Savaşı sürecinde 
(1914-1918) görev alan hükümetler şunlardır;

 • Sait Halim Paşa Hükümeti (1913-1917)
 • Talat Paşa Hükümeti (1917-1918)
 • Ahmet İzzet Paşa Hükümeti (14 Ekim 1918-8 Ka-

sım 1918)
Osmanlı Devleti’nde Sait Halim Paşa Hüküme-
ti döneminde Ermeni isyanlarına karşı 27 Mayıs 
1915’te Sevk İskan Yasası (Tehcir Yasası) çıka-
rılmıştır. Bu dönemin Dahiliye Nazırı ise Talat 
Paşa’dır.

13. B I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’ni pay-
laşmak amacıyla İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya 
ve İtalya gizli antlaşmalar yapılmıştır. İstanbul 
Antlaşması (1915), Londra Antlaşması (1915), St 
Petrograd Protokolü (1916), Sykes-Picot Antlaş-
ması (1916) ve St. Jean de Maurienne Antlaş-
ması (1917) gizli antlaşmalardandır. Yunanistan, 
Anadolu’nun paylaşımını amaçlayan gizli antlaş-
malarda yer alan devletlerden biri değildir.
Gizli antlaşmaları açıklayan/duyuran devlet ise 
1917 Ekim İhlilali (Bolşevik Devrimi) sonucunda 
Çarlık Rusya’nın yerine kurulan Sovyet Rusya ol-
muştur. (3 Mart 1918 tarihli Brest-Litowsk Antlaş-
ması ile)

14. E 1911 yılında aralarında Miralay Sadık, Mustafa 
Sabri, Dr. Rıza Nur ve Damat Ferit Paşa’nın da 
yer aldığı kişiler tarafından kurulan, İngiliz man-
dası yanlısı Milli Mücadele karşıtı örgüt Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası’dır. İttihat ve Terakki Fırkası’nın en 
büyük rakibi olan parti, Bab-ı Ali Baskını (23 Ocak 
1913) sonucunda İttihatçılar tarafından kapatıl-
mıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından yeni-
den kurulan parti, işgallerin önlenmesi için İngiliz 
mandater yönetimini savunmuş ve Milli Mücade-
le karşıtı siyasi örgütlerden biri olmuştur. Partinin 
faaliyetleri 1922’de Büyük Taarruz sonrasında ta-
mamen son bulmuş ve parti üyelerinin çoğu yurt 
dışına kaçmıştır. 
Diğer seçeneklerde verilen cemiyetlerin her biri 
Milli Mücadele karşıtı faaliyetlerde bulunan ku-
ruluşlardır. Teceddüt Fırkası; 1918 yılında İtti-
hat ve Terakki Fırkası’nın kapanmasından sonra 
bu partinin devamı olarak kurulmuştur. Hüsnü 
Paşa,Yunus Nadi, Reşit Paşa ve Tevfik Rüştü Bey 
partinin yöneticileri arasında yer almıştır.
Sulh ve Selamet-i Osmani Fırkası; 1918 yılında 
İstanbul’da Toygarzade Naşit ve Satvet Lütfi ta-
rafından kurulan parti ulemanın bir kısmının da 
desteğini alarak padişah ve hilafet taraftarı faali-
yetlerde bulunmuştur.
Wilson Prensipleri Cemiyeti; 1919 yılında 
İstanbul’da Halide Edip Hanım, Celalettin Muhtar,  
Refik Halit, Celal Nuri, Ahmet Emin ve Yunus Nadi 
gibi Amerkan mandasını savunan aydınlar tarafın-
dan kurulmuştur.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti; 1919 yılında İstanbul’da 
Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil 
Paşa, Sait Molla tarafından İngilizlerin desteği ile 
kurulmuştur. Millî varlığa düşman cemiyetler ara-
sındaki en etkililerinden biridir. Dönemin Sadraza-
mı Damat Ferit Paşa ve bazı devlet adamlarınca 
desteklenmiştir.
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15. D Milli Mücadele Dönemi’nde Mustafa Kemal tara-
fından Heyet-i Temsiliye’nin (Temsilciler Kurulu) 
ilk kez kurulması kararı Amasya Genelgesi’nde 
(Amasya Genelgesi) alınmıştır. Erzurum Kongresi 
(23 Temmuz-7 Ağustos 1919) ile kurulan bu heye-
tin görevi TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920) ile 
sona ermiştir.
Amasya Tamimi, Heyet-i Temsiliye’nin kurulma-
sından önceki bir gelişme olduğu için Heyet-i 
Temsiliye’nin yetkili olduğu döneme ait değildir.
Ancak Sivas’ta Komutanlar Toplantısı’nın düzen-
lenmesi (16-28 Kasım 1919) ve Anadolu Ajansı’nın 
kurulması (6 Nisan 1920) Heyet-i Temsiliye’nin 
yetkili olduğu dönemde gerçekleşen olaylardan-
dır. 

16. A Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından  
21 Aralık 1918 tarihinde Sultan Vahdettin tarafın-
dan kapatılan Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 
1920 tarihinde yeniden açılmıştır. Mebusan Mecli-
si 28 Ocak 1920 tarihinde Misak-ı Milli Kararları’nı 
kabul etmiştir.
Misak-ı Milli Karaları’ndan “Osmanlı Devleti’nin 
Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzaladığı tarihte 
(30 Ekim 1918) düşman işgaline uğramamış yer-
ler bir bütündür, bölünemez.” maddesi ulusal sı-
nırların belirlendiğinin kanıtıdır.
Misak-ı Milli’de ülke genelinde değil Batı Trakya, 
Elviye-yi Selase (Kars, Ardahan, Batum) ve Arap-
ların çoğunlukta olduğu yerlerde referanduma gi-
dilmesi kararı alınmıştır. Ayrıca saltanat idaresine 
her hangi bir şekilde karşı çıkılmadığı gibi man-
dater yönetime yönelik bir karar da alınmamıştır.
Misak-ı Milli Kararları’ndan sonra İstanbul’u res-
men işgal eden (16 Mart 1920) İtlilaf Devletleri’nin 
baskısıyla Sultan Vahdettin tarafından Mebu-
san Meclisi kapatılmıştır. (11 Nisan 1920) Ancak 
Kanun-ı Esasi’nin (1876 Anayayası) yürürlükten 
kaldırılması 1924 Anayasası’nın kabulüne kadar 
sürmüştür.  

17. B Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan 
sonra meclisin varlığını ortadan kaldırmak için 
bir takım isyanlar çıkarılmıştır. Seçeneklerde ve-
rilenlerden; Balıkesir, Manyas, Ulubat ve Gönen 
civarındaki, Ahmet Anzavur; Erzincan ve Sivas 
civarıdaki, Koçgiri Aşireti; Afyon ve Denizli civa-
rındaki, Çopur Musa; İzmit ve Geyve civarında-
ki Kuvay-ı İnzibatiye isyanları I. TBMM Dönemi 
ayaklanmalarındandır. 
Ali Galip, 1919 yılında Damat Ferit Paşa Hüküme-
ti tarafından Sivas Kongresi’nin toplanmasını en-
gellemek üzere görevlendirilen dönemin Elazığ 
valisidir. Dolayısıyla Ali Galip Olayı/İsyanı Heyet-i 
Temsiliye dönemine ait bir gelişmedir. I. TBMM’ye 
karşı çıkarılan isyanlar arasında yer almaz. 

18. C Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM tarafından 
göreve getirilen ilk Genelkurmay Başkanı İsmet 
Paşa’dır. Aynı zamanda düzenli orduların Batı 
Cephesi Komutanı olan İsmet Paşa, Eskişehir-
Kütahya Muharebeleri sonucunda TBMM tarafın-
dan Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınmış 
ve yerine 1921 yılında Fevzi Paşa getirilmiş-
tir. Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanlığı görevini 
1944 yılına kadar sürdürmüştür. 
Milli Mücadele Dönemi’nde Kazım Karabekir 
Paşa, Doğu Cephesi Komutanı’dır.
Ali Fuat Paşa, Sivas Kongresi ile Batı Cephe-
si Komutanlığı görevine getirilen ilk kişidir. Gediz 
Taarruz’ndan sonra görevden alınıp Moskova Bü-
yükelçilisi olmuştur.
Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele lideridir.
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19. E Seçeneklerdeki neden-sonuç ilişkileri incelendi-
ğinde; Mustafa Kemal’in 19 Eylül 1921’de Mareşal 
olması Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuç-
larındandır. Dumlupınar Zaferi (30 Ağustos 1922) 
ise TBMM’nin son savaşı olan Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26 Ağustos- 
9 Eylül 1922) ile ilgili bir gelişmedir. 
Eskişehir-Kütahya Savaşları (10-24 Temmuz 
1921) sonucunda TBMM tarafından 5 Ağustos 
1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa için Başko-
mutanlık Yasası kabul edilmiştir. Bu kanun ile 
TBMM’nin bütün yetki ve sorumluluğu 3 aylığına 
Mustafa Kemal Paşa’ya devredilmiştir. 
Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921) sonu-
cunda TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 
tarihinde Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Bu 
anlaşma ile Güney Cephesi kapanmıştır. 
Mudanya Mütarekesi (4-11 Ekim 1921) ile 
TBMM’ye Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar sa-
vaşılmadan bırakılmıştır. 
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) ile Bo-
ğazların statüsü Türkiye’nin başkanlığında ulus-
lararası bir komisyona devredilmiştir. Antlaşma 
gereğince Türkiye, Boğazların her iki yakasında 
da asker bulundurmayacaktır.

20. A TBMM, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kal-
dırmıştır. Osmanlı Devleti resmen yıkılmış ve  
VI. Mehmet Vahdettin’in padişahlığı son bulmuş-
tur. Vahdettin 17 Kasım 1922’de ülkeden ayrılmış-
tır. Saltanatın kaldırılmasından sonra 19 Kasım 
1922 tarihinde TBMM’nin aldığı kararla Abdülme-
cit Efendi halife seçilmiştir. Abdülmecit Efendi’nin 
halifeliği ise TBMM’de kabul edilen 3 Mart 1924 
tarihli 431 nolu yasayla (Halifeliğin kaldırılması) 
son bulmuştur. Bunun sonucunda da Osmanlı 
hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması kara-
rı alınmıştır. 
Diğer seçeneklerdekiler incelendiğinde TBMM’nin 
açılması sonrasında güçler birliği uygulamaya ko-
nulmuştur. Genel seçimlerinin yenilenmesi kara-
rı Lozan Görüşmeleri’nin kesilmesinden sonra 
1 Nisan 1923 tarihinde alınmıştır. Bu doğrultuda 
seçimler yapılmış ve II. TBMM 11 Ağustos 1923 
tarihinde açılmıştır. 

21. B II. TBMM Dönemi’nde (1923-1927) sırasıyla;
 • Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması (23 

Ağustos 1923)
 • Halk Fırkası’nın kurulması (9 Eylül 1923)
 • İstanbul’un TBMM tarafından teslim alınması  

(6 Ekim 1923)
 • Ankara’nın resmen başkent oluşu (13 Ekim 1923)
 • Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) gerçekleştiril-

miştir.
Bu doğrultuda Cumhuriyetin ilanı diğerlerinden 
sonraki bir gelişmedir. 

22. D Türkiye Cumhuriyeti’nde rejim karşıtı ilk ayaklan-
ma 13 Şubat 1925 tarihinde ortaya çıkan Şeyh 
Sait İsyanı’dır. Bu dönemde Ali Fethi Okyar hükü-
meti isyanı bastıramadığı için istifa etmiş yerine 
İsmet Paşa hükümeti kurulmuştur. TBMM isyanın 
bastırılması,huzur ve asayişin sağlanması için İs-
met Paşa hükümetine 4 Mart 1925 tarihinde Tak-
rir- i Sükun Yasası ile geniş yetkiler vermiştir.
Bu yasa kapsamında Ankara ve Diyarbakır’da İs-
tiklal Mahkemeleri kurulmuş,bölgesel seferberlik 
ilan edilmiş,bazı basın-yayın organlarına yasak 
getirilmiştir. İsyancı Şeyh Sait ve adamları yaka-
lanıp isyan bastırılmıştır.
İsyanın çıkmasında Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın da etkisinin olduğu, partinin bölge teş-
kilatlarına üye bazı kişilerin isyanda yer aldığı 
gündeme gelmiştir. Bu nedenlerle Takrir-i Sükun 
Yasası’na dayanılarak parti kapatılmıştır.(5 Hazi-
ran 1925) 
Serbest Cumhuriyet Fırkası ise 1930 yılında Ali 
Fethi Okyar tarafından kurulup aynı yıl yine ken-
disi tarafından feshedilen partidir. 1925 yılında 
çıkan Şeyh Sait İsyanı ile Serbest Cumhuriyet 
Fırkası’nın kapatılması arasında bir bağ kurulamaz.
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23. D Atatürk’ün altı ilkesi Atatürkçü düşünce sisteminin 
temeli oluşturur. Atatürk devrimleri de bu ilkelere 
göre şekillenmiştir.
Atatürk’ün ilkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, 
Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık) içerin-
de ulusal bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliği 
amaçlayan Milliyetçilik ilkesidir.
Milliyetçilik ilkesi Milli Mücadele Dönemi’nin baş-
ladığı 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren uygula-
nan ilk ilke olmuştur.
Altı ilke 1931 yılında Halk Fırkası’nın parti prog-
ramına alınmıştır. Altı ilke (Atatürk İlkeleri) 1924 
Anayasası’na 5 Şubat 1937 tarihli değişiklikle gir-
miştir. 

24. C Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile (17 Şubat 
1926) Osmanlı medeni kanunu olan Mecelle yü-
rürlükten kaldırılmış, Patrikhane ve Konsolosluk 
mahkemeleri kapatılmıştır. Böylece hukuk ikiliği  
son bulmuştur. Medeni Kanun kapsamında din, 
dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bütün Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına kanun önünde eşitlik 
getirilmiş, sosyal hayatta kadın erkek eşitliliği sağ-
lanmıştır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü ile  
(3 Mart 1924) Eğitim-Öğretim birliği sağlanmış-
tır. Osmanlı’dan kalan medrese-mektep ikiliği  
11 Mart 1924 tarihinde medreselerin kapatılma-
sıyla son bulmuştur. Aynı kanun kapsamında 
azınlık ve yabancı okullarının devlet kontrolüne 
bağlı olmayan, ikiliğe sebep olan özelliklerine de 
son verilmiştir.
Halifeliğin kaldırılması ile (3 Mart 1924) bu ma-
kamla özellikle cumhuriyetin ilanından sonra yeni 
devlet yapısı arasındaki ikilik son bulmuştur.
Soyadı Kanunu’nun kabulü ile (21 Haziran 1934) 
yapılan düzenleme sonucunda özelikle resmi iş-
lerde yaşanılan sorunlar giderilip ikilik ortadan 
kaldırılmıştır. Her bireye soyadı verilmesiyle top-
lumdaki karışıklıklar da önlemiştir.
Üniversite Reformu’nda (1933) ise ikilikleri ön-
leme amacı yoktur. Darülfünun kendinden bek-
leneni verememesi nedeniyle, reform için rapor 
hazırlamak üzere, İsviçre’den Prof. Albert Malc-
he getirilmiştir. Hazırlanan rapor doğrultusunda  
31 Temmuz 1933’te Darülfünun kapatılarak,  
1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniversitesi açılmıştır. 

25. E İskenderun Sancağı’nın vatana katılması Atatürk 
Dönemi’nin (1923-1938) Türk dış politikasında ya-
şanan gelişmelerden biri değildir. 
İskenderun Sancağı’nda(Hatay),Ankara Anlaşma-
sı (20 Ekim 1921) özerk bir statü oluşturulmuştur.
1936 yılında Fransa’nın  kendi mandaterliği altın-
da bulunan Suriye’ye bağımsızlığını vermesinin 
ardından Hatay’ı Suriye’ye bırakmasına Türkiye 
karşı çıkmıştır.
Atatürk Dönemi’nde Hatay Cumhuriyeti Devleti 
kurulmuştur. (2 Eylül 1938) Ancak Hatay’ın vatana 
katılması (30 Haziran 1939) İsmet İnönü Dönemi 
(1938-1950) gelişmelerindendir.
Bozkurt-Lotus Olayı’nın çıkması (1926), Etabli so-
rununun çözülmesi (1930), Milletler Cemiyeti’ne 
üyeliğin sağlanması (1932) ve Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi’nin imzalanması (1936) Atatürk Dö-
nemi Türk dış politikası gelişmelerindendir.

26. D Kıbrıs ile ilgili kısa bir tarih verilecek olursa; Kıb-
rıs, 1571 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından fet-
hedilmiştir. İngiltere Kıbrıs’ı 1878’de işgal etmiş, 
1914 yılında da ilhak ettiğini (topraklarına kattı-
ğını) ilan etmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nda 
(1923) İngiltere’nin ilhak statüsünü korumuştur.
1954 yılına gelindiğinde Yunanistan’ın Kıbrıs’ta 
hak talepleri ve adayı kendi ülkesine katma (eno-
sis/ilhak) politikaları artmıştır.
Kıbrıs sorunu nedeniyle başlayan Türkiye-Yuna-
nistan gerilimi Selanik’te Atatürk’ün evinin tahrip 
edildiği yönündeki Yunanistan’ın asılsız propa-
gandaları üzerine Türkiye’de 6-7 Eylül Olayları 
(1955) çıkmıştır. 6-7 Eylül Olayları ile İstanbul’da-
ki Türkler ile Rum ve diğer azınlıklar karşı karşıya 
getirilmeye çalışılmıştır.
1959 yılında Türkiye ile Yunanistan adada bağım-
sız bir devletin kurulması yönünde görüşmeler 
başlatmıştır. (1959 Zürih Antlaşması) 
1960 yılında İngiltere’nin devreye girmesiyle Tür-
kiye, Yunanistan ve İngiltere Londra Antlaşması’nı 
imzalamışlardır. Londra Antlaşması’yla Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulmuş ve adada bu üç devlet ga-
rantör durumuna geçmiştir.
Kıbrıs’taki Türklere baskıların artması nedeniyle 
adadaki Türkler kendi bölgelerinde 1967 yılında 
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’ni kurmuşlardır.
15 Temmuz 1974 tarihine gelindiğinde adada-
ki Yunanistan’a bağlı subaylar askeri darbe so-
nucunda Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni kurup adayı 
Yunanistan’a bağladıklarını duyurmuşlardır.
Bütün bu gelişmelerin sonucunda Türkiye adadaki 
Türkleri korumak için 20 Temmuz 1974’te I. Kıbrıs 
Barış Harekatı’nı başlatmıştır. 14 Ağustos 1974’te 
de II. Kıbrıs Barış Harekatı’nı düzenlemiştir.
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ABD ise bu süreçte 1975-1978 yılları arasında 
Türkiye’ye ambargo uygulayan devlet olmuştur.
Barış Harekatlarından sonra adadaki Türkler bu-
lundukları bölgede 1975 yılında Kıbrıs Türk Fede-
re Devleti’ni kurmuştur. 
15 Kasım 1983 tarihinde Kıbrıs Türk Federe Dev-
leti mecliste aldığı karar sonucunda  Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etmiştir. 
Soru öncülleri incelendiğinde, 1974 Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygula-
masına zemin hazırladığı söylenebilir.
Ancak 6-7 Eylül Olayları’nın yaşanması (1955) ve 
Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi’nin kurulması (1967) 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın öncesindeki gelişmeler-
dendir.  

27. A Soğuk Savaş sonrasında 1991 yılında Yugoslav-
ya Sosyalist Cumhuriyeti’nin parçalanmasıyla;  
Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Bosna-Her-
sek, Sırp Cumhuriyeti (Sırbistan), Karadağ ve Ko-
sova bağımsızlıklarını ilan etmiştir.
1991 yılında bağımsızlığını kazanan Makedonya 
Devleti, kurulduğu tarihten beri komşusu Yunanis-
tan ile isim konusunda sorun yaşamıştır.
Yunanistan, kendi sınırları içinde “Makedonya” 
isimli bir bölge bulunduğunu, bu adın kullanılma-
sının günün birinde Yunanistan’tan toprak talep 
etmeye kadar varacağını da savunarak bu ülkenin 
isminin değiştirilmesini talep etmiştir. Bu nedenle  
Makedonya’nın AB ve NATO üyeliği sürecinde da-
ima veto hakkını kullanmıştır.
İki ülke arasında yaşanan isim sorunu 2019 yılın-
da imzalanan Prespa Antlaşması ile sona ermiştir.
Bu antlaşma ile Makedonya Devleti kendi devlet 
adını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak de-
ğiştirmiştir. 
İsim değişikliği sonucunda Yunanistan veto hakkı-
nı geri çekmiş ve 2020 yılında Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti NATO üyesi olabilmiştir. Ancak şuan 
2021 yılı itibariyle Kuzey Makedonya henüz AB 
üyesi değildir. 

28. E Rize’de yıllık yağış miktarının Trabzon’dan fazla 
olması yükselti yani özel konumla açıklanan bir 
durumdur. Soruda verilen diğer açıklamalar ise 
mutlak konumun sonuçlarıdır.

29. C Haritada;
I numaralı yer " Anamur
II numaralı yer " Bitlis
IV numaralı yer " Kastamonu (Devrekani)
V numaralı yer " Yıldız Dağları masifi iken III nu-
marayla gösterilen Ankara masif özelliği taşımaz.

30. B Türkiye’de güncel buzullar Ağrı, Süphan, Kaçkar, 
Erciyes, Munzur gibi daha az dağda bulunurken 
volkanik yapılara ülkenin batısında da rastlanır, 
bunlar Uludağ ve Kula volkanlarıdır. Soruda veri-
len diğer seçenekler ise doğrudur.

31. C Soruda verilen ovalardan Tavas, Elmalı, Acıpa-
yam, Korkuteli karstik kökenli, Erzincan’da bulu-
nan Tercan Ovası Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 
bulunan tektonik bir ovadır.

32. A Lapya, dolin ve uvala karstik aşındırma şekilleri-
dir. Haritada I numara ile gösterilen Antalya çev-
resinde bu tür oluşumlara daha fazla rastlanır.

33. D Türkiye’nin farklı yerşekillerine sahip olması ve 
orta kuşakta yer alması iklim çeşitliliğini artırmış-
tır. Fakat bitki türlerinin çeşitli olması iklimin nede-
ni değil sonucudur.

34. C Soruda verilen izoterm haritası indirgenmiş oldu-
ğu için yükselti sıcaklık üzerinde etkili olmamıştır. 
Bu yüzden Doğu Anadolu’nun soğuk olmasında 
yükseltinin etkisi bulunmamaktadır.

35. B Soruda önemli özellikleri verilen toprak türü Terra-
rossadır.

36. C Türkiye’de nüfus artış hızının en yüksek olduğu 
dönem ‰28,5 ile 1955-1960 dönemidir.
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37. C Haritada
I numaralı yer " Hakkari
II numaralı yer " Taşeli Platosu
IV numaralı yer " Yıldız Dağları
V numaralı yer " Sinop çevresi
seyrek nüfuslu iken III numaralı İzmir çevresi yo-
ğun nüfuslanmıştır.

38. B Soruda önemli özellikleri verilen tarım ürünü Ayçi-
çeğidir.

39. C Haritada II numaralı Ankara ve III numaralı Mar-
din, Diyarbakır çevresinde tiftik keçisi yetiştiriciliği 
daha fazla yapılmaktadır.

40. D Soruda verilen yerlerden Malatya Hekimhan’da 
demir madeni çıkartılırken diğer yerlerde petrol çı-
kartımı yapılmaktadır.

41. E Manisa Soma’da linyit çıkartılmaktadır. Soruda 
verilen diğer eşleştirmeler ise doğrudur.

42. C Türkiye’de sanayi kuruluşlarının dağılışında bitki 
örtüsünün etkisi oldukça azdır fakat diğer unsur-
ların etkisi belirleyici olmuştur.

43. A KOP kapsamında;
 • Konya
 • Karaman
 • Niğde
 • Aksaray
 • Kırşehir
 • Kırıkkale
 • Nevşehir
 • Yozgat

ileri bulunurken Kayseri yer almaz.

44. C Antalya’da bulunan Phaselis Antik Kenti UNESCO 
Dünya Kültür Mirasları listesinde yer almaz ancak 
diğer yerler listede bulunur.

45. B Zigana Geçidi Karadeniz’de Trabzon ile Gü-
müşhane arasında bulunurken diğer geçitler 
Akdeniz’de bulunmaktadır.

46. C Evlat edinme ya da yapay hısımlığın kaynağı 
mahkeme kararıdır. Evlatlık ilişkisi sadece evlat 
edinen ile evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi do-
ğurur. Kişinin kan hısımları şunlardır: Baba, anne, 
büyük anne, büyük baba, teyze, amca, hala, dayı, 
kuzen, kardeş, yeğen, çocuk, torundur.

47. E Hukukun yazısız kaynağı örf ve adet hukukudur. 
Bilimsel görüşler ve içtihatlar (mahkeme kararları) 
hukukun yardımcı kaynaklarıdır. Cumhurbaşkanlı-
ğı kararnameleri, yönetmelik hukukun yazılı kay-
nağıdır.

48. A Taksirli suç hükümlüsü seçimlerde oy kullanma 
hakkına sahiptir. Kısıtlılar, silah altındaki er ve er-
başlar, askeri öğrenciler, ceza evlerindeki taksirli 
suç hükümlüsü haricindeki (kast) mahkumların oy 
kullanma hakkı bulunmamaktadır. 

49. D 1982 Anayasası’na göre siyasi partiler hakkın-
da kapatma davasını Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı açar. Dava Anayasa Mahkemesine açılır. 
Anayasa Mahkemesi, siyasi parti hakkında dava 
konusu fiilin ağırlık derecesine göre ya devlet yar-
dımının kısmen veya tamamen kesilmesine ya da 
kapatılmasına karar verir.

50. B 1982 Anayasasına göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen kanunları 15 gün-
lük süre içersinde Resmi Gazete’de yayımlama 
yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir. Cumhurbaşkanı 
tarafından yayımlanmayan kanun tekrar görüşül-
mek üzere TBMM’ye geri iade edilebilir.
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51. A 1982 Anayasası’na göre, HSK 13 üyeden mey-
dana gelir. HSK’nin başkanı Adalet Bakanıdır. 
Bakanın ilgili yardımcısı (müsteşar) kurulun do-
ğal üyesidir. Kurulun 4 üyesini Cumhurbaşkanı, 
7 üyesini ise TBMM seçer. Üyeler 4 yıl vazife ifa 
eder.

52. E 1982 Anayasası’na göre OHAL Cumhurbaşkanlı-
ğı kararnameleri kanun hükmündedir ve normlar 
hiyerarşisinde kanunlarla aynı basamakta yer alır. 
OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için yargı 
denetimi yapılamaz. OHAL Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnameleri Aksi belirtilmedikçe Resmi Gazete’de 
yayımlandığı gün yürürlüğe girer. OHAL Cum-
hurbaşkanlığı kararnameleriyle Anayasada sert 
çekirdekli hakların dışındaki tüm temel hak ve 
hürriyetlerde düzenleme, durdurma yapılabilir. 
OHAL Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi 
Gazete’de yayımlandığı gün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunulur.

53. C 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aday 
memurluk süresi en az 1 yıl, en çok ise 2 yıldır. 
Adaylık süresi içinde memur süresi sona ermeden 
adaylıktan çekilirse 3 yıl süreyle tekrar memuriye-
te alınmaz.

54. E İdarenin özel mülkiyete ait taşınmaz mallara kamu 
yararı amacıyla bedelini nakden ve peşin ödemek 
koşuluyla el koymasına kamulaştırma denir. İda-
renin olağanüstü durumlarda taşınır mallara el 
koymasına istimval denir. İdarenin kamu hizme-
ti niteliği taşıyan özel teşebbüslere kamu yararı 
amacıyla el koymasına devletleştirme denir. İda-
renin bayındırlık hizmetleri için boş arazilerdeki 
taş, kum, çakıla el koymasına geçici işgal denir.
İdarenin üstün gücüne dayanmadan mal edindiği 
yola satın alma denir.

55. A İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği-
ne Çad’ın adayı Hüseyin İbrahim Taha seçilmiş-
tir. İİT’nin Nijer’in başkenti Niamey’de yapılan 47. 
Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, görev 
süresi 2021’de dolacak olan İİT Genel Sekreteri 
Yusuf  bin Ahmed el-Useymin’in yerine gelecek 
isim için yapılan oylamada Çad’ın adayı Hüseyin 
İbrahim Taha, oy birliği ile teşkilatın 12’nci genel 
sekreteri olarak seçilmiştir.

56. C Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960 tari-
hinde Arjantin’in Buenos Aires kentinde dünyaya 
gelmiştir. Kariyeri sayısız başarılar ile dolu olan 
Maradona geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Kasım 
2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Arjantin adı-
na kaptanlık yaptığı 1986 Dünya Kupası’nda, Batı 
Almanya’yı finalde 3-2 yenip kupaya uzanmıştır. 
Aynı turnuvada çeyrek finalde İngiltere’ye iki gol 
atarak 2-1’lik galibiyeti sağlamıştır. İlk golü eliyle 
atan Maradona’nın o golüne “Tanrı’nın Eli” adı ve-
rilmiştir.

57. E 2020 yılında Suudi Arabistan’ın dönem baş-
kanlığında toplanan G-20 zirvesi 2021 yılında 
ise İtalya’nın dönem başkanlığında toplanacak-
tır. 2021 G-20 zirvesi 30-31 Ekim 2021 tarihinde 
Roma’da yapılacaktır.

58. B Adalet Ağaoğlu roman ve öykü türündeki eser-
leriyle tanınan 20. Yüzyıl Türk edebiyatının en 
önemli romancılarından biridir. Yazar 14 Tem-
muz 2020 tarihinde hayata gözlerini yummuştur. 
Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Ölme-
ye Yatmak, Yüksek Gerilim, Yeni Karşılaşmalar, 
Mektuplaşmalar, yazarın önemli eserleri arasında 
gösterilir.

59. A Wolfgang Amadeus Mozart Klasik Batı Müziği’nde 
dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. 
Beş yaşında piyano ve keman konusunda yetkin 
hale gelmiştir. Mozart 17 yaşında Salzburg sara-
yında müzisyen olarak görev yapmaya başlamış-
tır. 35 yaşında öldüğünde geride 600’den fazla 
bestelediği eser bırakmıştır. Beethoven ilk eser-
lerini Mozart’ın gölgesinde bestelemiştir. Yazdığı 
operalarından bazıları şunlardır: “Saraydan Kız 
Kaçırma”, “Figaro’nun Düğünü”, “Don Giovanni”, 
Sihirli Flüt”, Mozart Türklerle, müzik ve töreleriy-
le gençlik çağlarında ilgilenmiştir. Osmanlıların 
Viyana’yı kuşatması ve sonrasında Mozart Türk-
lerle yakın ilişkilere girmiştir. Mehter Marşı’ndaki 
ritimden esinlenen Mozart, 1783 yılında 11 nu-
maralı la majör piyano sonatı’nın 3. Bölümünde 
“Rondo alla Turca” (Türk Marşı)’nı besteler.

60. C Kızılay hareketinin eski adı Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’dir. Kızılay’ın temel ilkeleri, insanlık, ay-
rım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır 
kurumu niteliği, birlik ve evrenselliktir. 1877 yılın-
da resmen kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin adı 
1935 yılında Türkiye Kızılay Cemiyeti, 1947’de ise 
Türkiye Kızılay Derneği olarak değişmiştir. 

Çözüm Bitti.
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