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2.

D “Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar” sözü,

4.

A Tarçının konu edildiği parçanın II numaralı cümle-

5.

A Öncülde verilen sözler içerikleri bağlamında kont-

nin eş ya da yakın anlamlısını bulmaya yönelik bu
sorunun öncülünde bir gazeteci ile yazar arasındaki diyaloğa yer verildiği görülmektedir. Parçada geçen altı çizili “deli kızın çeyizi gibi” sözüyle
de sanatçının kendi kitaplığına yönelik bir niteleme yapıldığı anlaşılmaktadır. “Deli kızın çeyizi
gibi” söz öbeği bir deyimdir ve bu deyimin anlamı
da “bir arada sergilenen ve birbirine yakışmayan
(eşya)” biçimindedir. Deyimin anlamından hareket
edildiğinde sanatçının bu sözle kitaplığına yönelik olarak “Belli bir uyumluluk göstermeyen, farklılıkları bir arada bulunduran kitaplardan oluştuğu”
durumunu anlatmaya çalıştığı anlaşılır.

MURAT YAYINLARI

C Parça içinde geçen kalıplaşmamış söz öbekleri-

E Bu soruda cümleden çıkarılabilecek kesin yargıya

ulaşılması istenmektedir. Kesin yargı sorularında,
cümleler bulunan örtük anlamlara ulaşmaya yönelik bilgiler yoklanır. Öncülde verilen “Türkiye’de
2021’de üretilen bal miktarı 109 bin 330 tona ulaştı ve buna 17 bin tonla Ordu, 14 bin tonla Muğla,
11 bin tonla Adana liderlik etti.” cümlesinden çıkarılabilecek örtük anlamlar şu şekilde sıralanabilir:

bir atasözüdür. Bu bağlamda sorunun, atasözlerinin anlamına yönelik bilgi ölçtüğü söylenebilir. Bu
atasözünün anlamı “yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir” şeklindedir.
Seçeneklerde verilen ifadeler bu anlam doğrultusunda kontrol edildiğinde doğru yanıtın D’de verildiği anlaşılmaktadır.

sinde tarçının genelde saleple, sütle içildiğinden
ya da sütlü tatlıların üzerine toz hâlinde serpiştirilerek tüketildiğinden söz edilmesi B seçeneğini; III
numaralı cümlesinde tarçının küçük sopaları andırdığından söz edilmesi C seçeneğini; IV numaralı cümlesinde tarçının menşesi yani kökeninin Sri
Lanka olarak bilindiğinden bahsedilmesi D seçeneğini; V numaralı cümlesinde tarçının Türkiye’ye
Uzak Doğu’dan, Çin ve Malezya gibi ülkelerden
getirildiğinin açıklanması E seçeneğini doğrulamaktadır. Ancak parçanın I numaralı cümlesinde
tarçının en çok kış mevsiminde tüketildiğinden değil kışları anımsandığından yani hatırlandığından
bahsedilmiştir. Bu nedenle A seçeneğinde verilen
yargı, I numaralı cümle için yanlıştır.

• Türkiye’de 2021 yılında üretilen toplam bal miktarı,
100 bini aşmıştır.

• 2021 yılında en çok bal üretimi gerçekleştiren il
Ordu’dur; ikinci sırada Aydın, üçüncü sırada ise
Adana bulunmaktadır.

• 2021 yılında en çok bal üretimi yapılan illerin toplam bal miktarı 42 bin tondur; üretilen toplam bal
miktarının 65 bin 309 tonu ise bu üç ilin dışındaki
illerden elde edilmiştir.
Seçeneklerde verilen yargılar, cümlede yer alan
örtük anlamlara göre kontrol edildiğinde öncüldeki cümleden çıkarılabilecek kesin yargının E seçeneğindeki “Türkiye’de en fazla bal üretilen illerin
toplam üretim miktarı, bu illerin dışında kalanlarda
üretilenlerin toplam miktarından azdır.” ifadesi olduğu anlaşılmaktadır.

MURAT YAYINLARI

1.

3.

rol edilip kurallı bir cümle şekline getirildiğinde ortaya çıkan cümle şu şekildedir:

(V) Bundan binlerce yıl önce eski Mısırlılar, Sümerler (II) Babilliler, Mayalar, Aztekler gibi uygarlıklar vardı (IV) ve bu uygarlıklarda yaşayan pek
çok insan (III) dünya, uzay ve evren üzerine kafa
yoruyordu.

Buna göre, öncülde verilen V-II-IV-III numaralı söz
öbeklerinin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğu görülmektedir. I numara ile verilen “gözlem ve
deneyler sonucundaki bulgularla” ifadesinin ise
cümleye -cümlenin bağlamı düşünüldüğündeherhangi bir şekilde yerleştirilmesi mümkün değildir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
A “Çok” sözcüğü cümle içerisinde isimleri çeşitli

yönlerle tamamlar biçimde kullanılırsa “sıfat”; fiil,
fiilimsi, sıfat ya da zarf görevli sözcükleri miktar
yönüyle tamamlar biçimde kullanılırsa “zarf” türünde sözcük olur. Buna göre “çok” sözcüğü B
seçeneğinde “yorul-”, C seçeneğinde “beğen-”, D
seçeneğinde “gül” ve E seçeneğinde “ye-” fiillerini miktar yönüyle tamamlamaktadır. Dolayısıyla
sözcük, bu cümlelerde zarf göreviyle kullanılmıştır. Ancak A seçeneğindeki cümlede “çok” sözcüğü “kitap” adını belirtme göreviyle kullanılmıştır ve
bu nedenle sıfat görevli sözcüğü örneklendirmiştir.

8.

D Öncülde verilen cümlenin öge çözümlemesi şu

şekildedir:

Belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda
canlanan düşüncelerin sonucu olarak verdiğimiz
psikolojik tepkiler / duygularımızdır.
Özne

MURAT YAYINLARI

6.

TG-14. DENEME

   Yüklem

Seçeneklerde verilen cümlelerin öge çözümlemesi ise şu şekildedir:
A seçeneği

Ortaya çıkan sorunları doğru bir şekilde çözebilme

Özne

			

gerekliliği / denizcilikte / var.

Dolaylı tüml. Yüklem

B seçeneği

Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki
sınıra inşa edilen duvar / sanatsal faaliyetler için /
Özne		 Zarf tümleci

kullanılıyor.
Yüklem

C Öncülde verilen parçada geçen I numaralı “Ka-

yaklı” sözcüğü “kay-” fiil köküne getirilen “-ak” fiilden isim yapım eki ve “-lı” isimden isim yapım eki
ile; II numaralı “koşu” sözcüğü “koş-” fiil köküne
getirilen “-ı” fiilden isim yapım eki ile; III numaralı “düzlükte” sözcüğü “düz” isim köküne getirilen
“-lik” isimden isim yapım eki ile; IV numaralı “yapay” sözcüğü “yap-” fiil köküne getirilen “-ay” fiilden isim yapım eki ile; V numaralı “uzun” sözcüğü
“uza-” fiil köküne getirilen “-ın” fiilden isim yapım
eki ile türetilmiştir. Bu durumda I, II, IV ve V numaralı sözcükler fiil kökünden türetilirken III numaralı
sözcük, isim kökünden türetilmiştir.

C seçeneği

Araştırmacılar / 1975-2000 yılları arasındaki her
Özne

yılda ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini /
Nesne

			

belirlediler.
Yüklem

D seçeneği

Akarsuların oluşturduğu vadiler / suyun yeryüzünü
Özne

		

MURAT YAYINLARI

7.

nasıl şekillendirdiğinin en çarpıcı örneklerindendir.
Yüklem

			

E seçeneği

Evcil hayvan besleyen insanların kişilik özellikleri /
Özne

			

besledikleri hayvanlarla ortaklık / taşıyabiliyor.
		

Nesne

         Yüklem

Bu çözümlemelere göre, öncülde verilenle öge dizilişi özdeş olan cümlenin D seçeneğinde yer aldığı anlaşılmaktadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
E Fiilimsiler, fiil kök ya da gövdelerine getirilen belli

başlı eklerle elde edilen ve fiil anlamı taşımasına
rağmen fiil çekimine giremeyen sözcüklerdir. Öncülde verilen parçadaki I numaralı cümlede “buharlaşarak, ulaşan, olarak” sözcükleri, II numaralı
cümlede “beslediği, geçerek” sözcükleri, III numaralı cümlede “depolanabilmesi, kullanılabilmesi” sözcükleri, IV numaralı cümlede “sulamak,
elde etmek” sözcükleri birer fiilimsidir. Ancak V
numaralı “İzmir’deki Çeşme, Kırıkkale’deki Yahşihan, Elâzığ’daki Baskil ve Ankara’nın Kalecik ilçesindeki Malıboğazı yer altı barajları, bunlardan
bazılarıdır” cümlesinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır.

10. D Öncülde verilen cümlenin öge çözümlemesi şu

12. C Öncülde verilen parçadaki birinci ve ikinci boş-

MURAT YAYINLARI

9.
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şekildedir:

lere yönelik olarak değerlendirildiğinde şu bulgular elde edilmektedir:
hasadın " hasat – ın
kanadın " kanat – ın

         Dolaylı tümleç

Bu örneklerde sert ünsüzle (t) ile biten sözcüklerden sonra ünlü ile başlayan ekler gelince sert ünsüzler yumuşak ünsüze (d) dönüşmüştür.

bacak ile iki tüylü anten ve dar kanat / bulunur.
              Yüklem

Buna göre cümlenin öznesi “altı uzun bacak ile iki
tüylü anten ve dar kanat” söz öbeğidir. Bu öbek
“ile” ve “ve” bağlaçları ile birbirine bağlanan varlık
adları ile oluştuğundan “bağlama grubu”nu örneklendirmektedir. Bağlama grubu/öbeği, bağlaçlarla birbirine bağlanan söz öbeklerinin oluşturduğu
yapıdır.

Ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi)
sestir " ses – dir

yaptın " yap – dı – n

Bu örneklerde sert ünsüzle (p, s) biten sözcükten
sonra yumuşak ünsüzle (d) başlayan ek gelince
yumuşak ünsüz (d) sert ünsüze (t) dönüşmüştür.

11. A Öncülde verilen parçadaki II numaralı “keşfedildi”

Ünlü düşmesi

ömrün " ömür – in

Bu ifadede ikinci hecesi dar ünlü (ü) olan sözcüğe
ünlü ile başlayan ek getirilince ikinci hecedeki dar
ünlü düşmüştür.
MURAT YAYINLARI

sözcüğü, “Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça
kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak,
olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğradıklarında bitişik yazılır” kuralı gereğince doğru
yazılmıştır. III numaralı “el değmemiş” sözcüğü
ise “el değmeme-” deyimidir ve üzerine “-miş” sıfat-fiil eki getirilmiştir. Deyimlerin ayrı yazılması
gerekliliği kuralına göre bu sözcüğün ayrı yazılması doğrudur. IV numaralı “Yeni Dünya” sözcüğü
Amerika ana karası için kullanılan bir başka addır.
Özel adı örneklendirdiği için yazımında herhangi
bir yanlışlık yoktur. V numaralı “bugünkü” sözcüğünün yazımında da herhangi bir yanlışlık yoktur.
Ancak I numaralı “anakara” sözcüğünün yazımında bir yanlışlık vardır. Bu sözcüğün “alt, üst, ana,
ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük,
sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift sözlerinin başa
getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır” kuralı gereğince “ana kara” şeklinde yazılması gerekmektedir.

13. C Öncülde verilen dizeler ses olayı yaşamış sözcük-

Ünsüz yumuşaması

Yetişkin bir sivrisineğin gövdesinde / altı uzun

              Özne

luk anlamca tamamlanmış ve soru ya da ünlem
anlamı taşımayan cümlenin sonunda yer aldığından bu boşluklara nokta (.), üçüncü boşluk soru
anlamı taşıyan bir cümlenin sonunda yer aldığından bu boşluğa soru işaret (?), dördüncü boşluk
da cümlenin öznesinin sonunda yer aldığından bu
boşluğa virgül (,) getirilmelidir. Buna göre boşluklara getirilmesi gereken noktalama işaretleri sırasıyla (.) (.) (?) (,) biçimindedir.

Yardımcı ünsüz

tarlanı " tarla – n – ı

geceye " gece – y – e

pencereye " pencere – y – e

Bu örneklerde ünlü ile biten sözcüklerden sonra
ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma
ünsüzü/yardımcı ünsüz (y, ş, s, n) girmiştir.
Buna göre öncülde verilen dizelerde ünlü daralmasını örneklendiren herhangi bir kullanım söz
konusu değildir. Ünlü daralması; a, e geniş ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda da a ünlüsünün ı, u; e ünlüsünün
de i, ü olmasıdır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

ğerlendirildiğinde parçanın I, III, IV, V ve VI numaralı cümlelerinin kendi aralarında bir düşünce
ve konu birliği sağladığı görülmektedir. Bu cümlelerde edebiyatın insan üzerindeki etkisinden ve
bunu yapma şekillerinden söz edilmektedir. Buna
göre parçada savunulan düşünce, edebiyatın insanı karmaşık bir iç hesaplaşmanın içine çektiğinden söz edilmektedir. Ancak parçanın II numaralı
“Bilim de zaman zaman bu tür yollara başvurur ve
insanda merak duygusunu kamçılar.” cümlesinde
konu dışına çıkılarak bilimle ilgili bir değerlendirmede bulunulması, bu cümlenin parçadaki anlam
akışını bozduğunu göstermektedir.

17. C Öncülde verilen parçada boş bırakılan yere kadar

MURAT YAYINLARI

14. A Öncülde verilen cümleler içerik bağlamında de-

yazarın esinlendiği bir sözden bahsettiği ve bunun da yazarlığı üzerindeki etkilerinden söz ettiği
görülmektedir. Boşluktan hemen sonra da bazılarının beğeneceği, bazılarının beğenmeyeceğini
açıklanması yazın dünyasında eleştirel tutumların
olacağının yazarca kabul edildiğini göstermektedir. Parçanın buna uygun olarak anlam akışı kontrol edildiğinde boşluğa gelecek en uygun sözlerin
hem düşünce hem de içerik bakımından C seçeneğindeki “Gerçekten de edebiyat dünyasında çok farklı anlayışlar, tercihler, görüşler olabilir”
cümlesinde verildiği anlaşılmaktadır.

15. D Öncülde verilen cümleler paragraf kuralları çer-

18. E Öncülde verilen diyalogdaki ilk kısımda verilen ya-

16. B Öncülde verilen numaralanmış cümleler incelen-

19. B Soru kökünde verilen “Çünkü ürünleri kullanırken

çevesinde incelendiğinde parçanın I, II, III ve IV
numaralı cümlelerinde 536 yılında yaşanan çeşitli
felaketlerin konu edildiği anlaşılmaktadır. Parçanın V numaralı cümlesinden itibaren bir volkanik patlama sonrasında yaşanabilecek felaketler
konu edilmiştir. Paragraf kurallarına göre, V numaralı cümleden itibaren konu değiştiği için, öncülde verilen paragrafın V numaralı cümleden
itibaren ikiye bölünmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

MURAT YAYINLARI

diğinde I numaralı cümlenin giriş cümlesi niteliği
taşıdığı anlaşılmaktadır. Bir konu cümlesi olan bu
ifadelerde hatıraları saklamanın yollarından söz
edilmektedir. II numaralı cümle kontrol edildiğinde
ise cümleye “Bir anne de…” ifadesi ile başlandığı görülmektedir. Bu ifade, II numaralı cümlenin I
numaralı cümleyi sürdüremediğini göstermektedir.
Buna göre II numaralı cümle kesinlikle yer değiştirmelidir ve bu değişikliğin yapılabileceği tek seçenek B’dir. III numaralı cümlenin içerik özellikleri
kontrol edildiğinde bu cümlenin I numaralı cümleyi
sürdürdüğü ve II numaralı cümlenin de III numaralı
cümleden sonra gelmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

nıtta yazarın temel aldığı durumdan bahsettiği görülmektedir. Yazarın bu kısımdaki sözlerine dikkat
edildiğinde de eserlerindeki olayların aslında bir
değerlendirme, eleştirel tutum içerdiğini anlatmaya çalıştığı sezilmektedir. İkinci kısımda ise yazar,
tipler üzerine değil de karakterler üzerine eğildiğini ve buna daha çok önem verdiğini gerekçeli
ifadelerle açıklamıştır. Bu durumda söz konusu
diyalogda boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler ancak bu içeriklere uygun olmalıdır. Bu ifadelerin de E seçeneğindeki “Eserleriniz, içinde
hep bir eleştiri taşıyor; şunu eleştiren bir roman
yazacağım diyerek mi çıkıyorsunuz yola?” ve “Bir
romanda aslında tipler mi çizilir, karakterler mi yaratılır; bu anlamda siz nasıl hareket ediyorsunuz?”
cümlelerinde yer aldığı görülmektedir.
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ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybedebilir ve diğer insanlarla, ailemizin üyeleri ile
ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşayabiliriz.” cümlesinde bir gerekçenin açıklandığı görülmektedir.
Bu cümlede açıklanan gerekçe ise bir grup ürünün aşırıya kaçan kullanımı sonucunda nelerle
karşılaşılabileceği üzerinedir. Parçadaki numaralanmış cümleler içerik özellikleri ve anlam akışı
bağlamında değerlendirildiğinde de soru kökünde
verilen cümlenin ancak II numaralı “Ancak bireyler
olarak teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekiyor” cümlesinden sonra
getirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

insandan bağımsız olamayacağı görüşü üzerine
değerlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Parçada geçen “Edebiyat, hayatın içinden süzülmüş kesitleri, bir başkasının göremediğini görme biçimiyle
ortaya koymaya başlar. İsmi çağları aşmış yapıtların
hepsi bunu yapmıştır…” ifadeleri de dikkate alındığında bu metinde vurgulanmak istenen düşüncenin ancak E seçeneğindeki “Edebiyatta yazılanların
özü ve büyüklüğü, hayatın içinden çıkanların o güne
dek yazılmamış oluşundan gelir” cümlesine uygun
düşeceği görülmektedir.

22. A Bisikletlerin konu edildiği parçada geçen “…Gü-

MURAT YAYINLARI

20. E Öncülde verilen parçada edebiyatın ve ürünlerinin

21. B İnsan Neyle Yaşar adlı eserin konu edildiği parça-

23. C Edebî kitapların konu edildiği parçada geçen “…

MURAT YAYINLARI

da geçen “…Nasıl iyi insan olunur sorusuna insan
doğasındaki iyilikle kötülüğü, bencillikle paylaşımcılığı irdeleyerek herkese rehber olacak bir yanıt
verir: Sevgi…” ifadeleri I numaralı “temel izleğin
ne olduğu”; “…Soğuk bir kış günü sokakta tuhaf
bir adama rastlayan yoksul ayakkabı ustası Semyon, kim olduğunu ve nereden geldiğini açıklamayı reddeden adama yardım ederken kendisinin ve
ailesinin kaderini değiştirecek bir seçim yaptığının
farkında olmasa da insanı insan yapan nitelikleri
yücelterek yeni bir ahlak anlayışını ortaya koyar.”
ifadeleri de II numaralı “kurgu ile ilgili özetleme”
durumunu doğrulamaktadır. Ancak parçada bu
yapıtın, sanat dünyasındaki değerinin ne olduğu
noktasında herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

nümüzde dağ bisikletlerinden yarış bisikletlerine
çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere çok sayıda bisiklet üretiliyor. Çevre kirliliği yaratmaması,
ekonomik ve pratik olması bisikletin birçok insan
tarafından kullanılmasını sağlıyor…” ifadeleri B
seçeneğini; “Bisikletin ne zaman icat edildiği hakkında farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte günümüzdeki bisiklet tasarımına yakın ilk örnek 1790’lı
yıllarda Fransız Comte de Sivrac tarafından üretilen ve ‘celeripede’ olarak adlandırılan iki tekerlekli
araçtı…” ifadeleri C seçeneğini; “…Dünya genelinde şu anda 800 milyondan fazla bisiklet bulunuyor. Bu rakam yollardaki araba sayısının iki katına
denk geliyor…” ifadeleri D seçeneğini ve “…O
günlerden bu yana bisiklet tasarım olarak büyük
değişiklikler geçirdi. Günümüzde dağ bisikletlerinden yarış bisikletlerine çeşitli amaçlar için kullanılmak üzere çok sayıda bisiklet üretiliyor…” ifadeleri
de E seçeneğini doğrulamaktadır. Ancak parçada
bisikletlerin ulaşım için kullanılan en eski araçlar
olduğuna yönelik herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

7

Edebî kitaplar, insanların bütün duygularını bir
dev aynası gibi büyütür. Böyle kitapları açan insan, bir dev aynasının derinliklerinde ikinci bir hayata bakar. Kitapta kendine uygun bir kahraman,
düşüncelerine bir yankı arar; elinden olmadan kitaptaki insanın sonu ile kendi sonunu, erdemleri
ile kendi üstünlüklerini kıyaslar…” ifadeleri I ve II
numaralı yargıları doğrulamaktadır. Ancak parçada edebî kitapların okurlarda tekrar tekrar okuma
duygusu yaratmaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu nedenle III numaralı yargıya
parçadan ulaşmak mümkün değildir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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24. C Edebî kitapların konu edildiği parçada kitapların

27 - 30. soruların cevapları

Mersin
Alanya

MURAT YAYINLARI

insanlar üzerindeki etkilerinden ve onları sürüklediği muhasebe sürecinden söz edilmektedir. Parçadaki boşluktan hemen önce ifade edilen “Kitap
okurken duygulanan, acılanan ağlayan, gülen, kızan, kuşkulanan, kısacası kitapla soluyan bir insan çıkar ortaya. İşte kitabın büyüsü bu noktada
başlar” sözleri de düşüncenin bu yönde ilerlediğini göstermektedir. Buna göre parçanın sonuna
bu düşünceyi destekleyen veya sürdüren ifadelerin gelmesi gerekmektedir. Seçeneklerde verilen
cümleler bu bakımdan incelendiğinde bu parça
ile konu ve düşünce örtüklüğü gösteren ifadelerin ancak C seçeneğindeki “Bu konuda Tolstoy
“Kitaptaki duygular, salgın bir hastalık gibi okuyucuya geçer.” demiştir” cümlesinde verildiği anlaşılmaktadır.

da savunulan düşünce ortaya çıkan bilgi bombardımanının arasında, çalışma hayatında bireysel
değil de ekiple hareket edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Parçada geçen “…Bir bilgi enflasyonunun içindeyiz. Bu durum bazen bireysel
anlamda cesaret kırıcı olabiliyor. Dolayısıyla az
çok belirli bir alana yöneltilmiş ekipler oluşturmak
ve bu anlamda adımlar atmak hem fayda sağlıyor
hem de mecburi görünüyor…” sözleri de dikkate
alındığında bu parçadan ulaşılabilecek yargının
ancak D seçeneğindeki “İçinde bulunulan dönemin şartları, insanların çalışma şekilleri üzerinde
bazı zorunluluklar ortaya çıkarabilmektedir” ifadeleri olduğu anlaşılmaktadır.

Nermin

Leyla

Mert

Yiğit

Çanakkale

Yiğit / Çiğdem

Balıkesir

Çiğdem / Yiğit

Didim

Nermin

Leyla

Almanya

Mert

Yiğit / Çiğdem

Belçika

Mert

Hollanda

Çiğdem / Yiğit

27. D Tatil planında Alanya olan kişiler Mert ve Yiğit ol-

duğundan Leyla’nın tatil planında Alanya olamaz.

28. C Didim, Nermin ile Leyla’nın tatil planında olduğun-

dan Çiğdem’in tatil planında olamaz.

MURAT YAYINLARI

yiz” ifadeleri ile içinde bulunulan çağa yönelik bir
saptama dile getirilmiştir. Bu ifadelerde geçen
“enflasyon” sözcüğünün temel anlamının “para
şişkinliği”, mecaz anlamının da “gereğinden fazla
artış, şişkinlik” olduğu düşünüldüğünde parçadaki altı çizili ifade ile aklın erebileceği olgu, gerçek
ve ilkeler bütününde yani bilgide gereğinden fazla artış, şişkinlik yaşandığının vurgulanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum parçada işlenen
konuya da vurgulanmak istenen düşünceye de örtüklük göstermektedir.

İkinci kişiler

Mert ve Yiğit’in tatil planında üç yer, diğerlerinin
tatil planında iki yer vardır. Yiğit’in tatil planında
yer alan iki yer yurt içinden, biri ise yurt dışındandır. Öncülleri dikkate alınırsa Mert’in tatil planında Almanya ve Belçika olduğu sonucu çıkar. Tatil
planında Belçika olan kişi Mert’tir. Mert’in tatil planında Alanya olduğundan Yiğit’in tatil planında da
Alanya vardır. Geriye kalanlar ihtimalli olarak yerleştirilirse yukarıdaki tablo oluşturulur.

25. D Çağa yönelik değerlendirmelerin yapıldığı parça-

26. B Parçada geçen “Bir bilgi enflasyonunun içinde-

Birinci kişiler

29. C Yiğit’in tatil planında iki yurt içi, bir yurt dışı oldu-

ğundan Yiğit’in tatil planında Alanya ve Balıkesir
olursa tatil planında Çanakkale olan Çiğdem’dir.

30. A Mert’in

tatil planındaki yurt dışı tatil yeri
Almanya’dır. O halde Yiğit’in tatil planındaki yurt
dışı yeri Almanya değilse Hollanda’dır. Çiğdem’in
tatil planındaki yeri ise Almanya’dır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
31. C 1 - 0, 8

1
32

TG-14. DENEME
34. B

$ 25 - 1

1 2x - 1 ^ 5hx + 1
b l
= 3
9

bb 1 l l
3

2 2x - 1

0, 2
$ 25 - 1
=
5
2

1 4x - 2
b l
= 35x + 5
3

1

2 2 1
$ $ 25 - 1
10 5
5
1

=1

x=

Tabanlar eflitse üsler eflitlenir.

1

= 2-1

32. A

3-4x + 2 = 35x + 5
- 4x + 2 = 5x + 5

MURAT YAYINLARI

=

- 3 = 9x
-

35. E

0, 0018
30

1
=x
3

15
3
+
-3
6-1
5- 6

^ 6 + 1h

18
x=
300000

=

6
100000

=

x=

= 35x + 5

x = 0, 00006
=

^ 5 + 6h

3^ 5 + 6h
15 ^ 6 + 1h
+
2
2-3
2
^ 6 h - 12 ^ 5 h - ^ 6 h
15 ^ 6 + 1h 3 ^ 5 + 6h
+
-3
6-1
5-6

15 ^ 6 + 1h 3 ^ 5 + 6h
+
-3
-1
5

= 3 ^ 6 + 1h - 3 ^ 5 + 6 h - 3
= 3 6+3-3 5-3 6-3

33. D

62 ^62 - 1h
362 - 62
= 2
3
2
3 $ 35 - 3 $ 35 3 $ 35 ^3 - 1h
2

36 $ 35
=2
9 $ 35 $ 2

MURAT YAYINLARI

=-3 5

36. A

3

1 x-2
32x + 2 = b l
3

^3 h

2x + 2
3

= ^3h-x + 2 Tabanlar eflitse
üsler eflitlenir.

2x + 2
=-x + 2
3
2x + 2 = - 3x + 6
5x = 4
x=

9

4
5

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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40. D

37. A a, b ve c ardışık tek doğal sayı

a< c < b
.
a

.
a+2

.
a+4

^a - bh2 $ ^b - ch3

=

^a - ^a + 4hh2 $ ^^a + 4h - ^a + 2hh3

^a - a - 4h2 $ ^a + 4 - a - 2h3

=

^- 4h2 $ ^2h3

c-a

2

10A + B - 10B - A = 54

9 ^A - Bh = 54

a+2-a

A-B = 6

2

16 $ 8
= 64
2

			
MURAT YAYINLARI

38. D

b 2021

b = 9 ve a = 10 için
a + b = 10 + 9
= 19

39. B 522 $ 252a
2h2

132 $ ^2

42. B

Asal çarpanlar›na ay›ral›m.
2h2a

$ 54a

132 $ 24 $ 54a Üsleri birer art›r çarp.
^2 + 1h $ ^4 + 1h $ ^4a + 1h = 135

3 $ 5 $ ^4a + 1h = 135
4a + 1 = 9

9 + 3 = 12

8

2

8 + 2 = 10

7

1

7+1 = 8

2
2
23
= 2020 + 1 +
= 2021
21
21
21

=4

MURAT YAYINLARI

2

3

2 2
2
- 2019 l = ^2h2
21
21

olur.

13 $ 4 $ ^5
2

9

2020

b

y = 9 seçilirse

.

^x + yh2 - 4xy = ^x - yh2

a

-

A+B = ?

.

A + B = 12 en fazla

41. C

xxy xx

xxy xx
- xx 10
0y

AB - BA = 54

10A + B - ^10B + Ah = 54

A = 2x - 6 + 3x + 15
A = 2 $ ^3h - 6 + 3 $ ^3h + 15

2x - 6 = 0
2x = 6

A = 6 - 6 + 9 + 15

x = 3 için
=

A = 2 $ ^- 5h - 6 + 3 $ ^- 5h + 15

3x + 15 = 0
3x = - 15

4a = 8

x =-5

a=2

=

A = 0 + 24
A = 24

A = - 10 - 6 + - 15 + 15
için

A = - 16 + 0
A = 16

A’nın en küçük değeri 16 olur.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
43. A

a=

TG-14. DENEME
46. E Almanca ‹talyanca Toplam

1
1
1
=
=
3 6 33 6 27

3x

5x

8x

1
1
1
=
=
5 6 52 6 25

3x $

80
‹talyanca bilenler.
100

1
1
1
=
=
15 6 15 6 15

3x $

20
‹talyanca bilmeyenler.
100

b=

3

c=

6

5

• • Kök dereceleri eşitse içi büyük olan büyük sayıdır.

• a < b < c olur.

a4b = 2a9b
x42 = 2x92

3 - 23

1

k = 7, 5

47. A

44. C a9b = ^a - bh^a2 + ab + b2h = a3 - b3

256 = 2x

1

MURAT YAYINLARI

• • Paylar eşitse paydası büyük olan küçük sayıdır.

2
20
k
3x $
= 8x $
100
100

Tabanlar eflitse

Anne 2 çocuk fark
Bugün

6f

f

16 y›l sonra

8f

f

8f - 6f = 16

üsler eflitlenir.

2f = 16

56 = x3 - 23

f=8

56 = x3 - 8

6f = 6 $ 8 = 48

3

64 = x

4 + 8 = 12

4=x

•

48. B Etiket fiyatı = 100x

f ^ x h + g ^ x h = x + 2x
2

+

2 $ f ^3 h = 3 + 7
2

2 $ f ^xh = x + 7

2 $ f ^3h = 16

2

f ^3h = 8

• 			
f ^ x h + g ^ x h = x + 2x
2

- 1/

% 10 indirimli satış fiyatı = 90x

x = 3 için

f ^xh - g ^xh = 7 - 2x

x = 5 için

f ^xh - g ^xh = 7 - 2x 2 $ g ^5h = 52 + 4 $ 5 - 7

f ^xh + g ^xh = x + 2x 2 $ g ^5h = 38
+ - f ^xh + g ^xh = - 7 + 2x
g ^5h = 19
2 $ g ^xh = x2 + 4x - 7

MURAT YAYINLARI

45. C

2

Etiket fiyatının % 8 fazlası = 108x
90x + 216 = 108x
216 = 18x
12 = x
90x = 90 $ 12
= 1080 TL

f ^3h $ g ^5h = 8 $ 19
= 152
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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52. A

49. D

5 kırmızı, 6 mavi, 1 siyah
12 tane toplam
1. top 2. top 3. top

400 m
600 m
14444444444444444444444444244444444444444444444444443

k

1000 m

3! = 6 farklı durumla karşılaşırız.
MURAT YAYINLARI

1

.
6k

3

5 6 1
3
$
$
=
12 11 10 22
2
1

2

Dış yüzeyler boyandığı için içteki küplere bakmalıyız.

2x = 3y = 5z = 6t
.
10k

1

6$

53. D Yeni oluşan küp: 4 x 4 x 4

50. E x + y + z + t = 216
.
15k

s

Yer değiştirmeleri düşünülürse

1000
t
= 100 $
1000
60 $ 60
t = 36 saniye

m

.
5k

‹çteki küpler: ^4 - 2h # ^4 - 2h # ^4 - 2h

15k + 10k + 6k + 5k = 216

= 2#2#2

36k = 216

= 8 tane olur.

k=6

51. C Erkek K›z Toplam

10x

3x

13x

3x > 13
.

5 en küçük tam say› seçilir.

MURAT YAYINLARI

z = 6k = 6 $ 6 = 36 bilye vard›r.

10x = 10 $ 5 = 50

54. B 2021 yılı toplamı

35 + 30 + 31 + 24 + 30 = 150 kişi
150 kifli

360°

30 kifli

?

?=

12

30 $ 360
= 72° olur.
150

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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57. D 3x - 2y

55. C 40 – 30 = 10 azalmış

40
100

=-6 - 8
= - 14

olur.

% 25 azalm›fl

MURAT YAYINLARI

100 $ 10
= 25
?=
40

en küçük

= 3 ^- 2h - 2 ^4h

10
?

58. B

56. B x tam sayısı ve y tam sayısı için x·y

-3 < x ≤ 4

"-2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4 ,

-6 ≤ y < 5

A

8

"-6, - 5, - 4, - 3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4 ,

En büyük tam sayı: 4 · 4 = 16

8

E

En küçük tam sayı: 4 · (–6) = –24

D
3x

K

3

F
2x

16 + (–24) = –8

B

8

3

H

G

2

C

6DH@ ' 6AB@ ' 6FG@ olsun.

2 $ DF = 3 $ FC
MURAT YAYINLARI

.
3x

13

.
2x

DKF üçgeni, FGC üçgeni ile benzerdir.
GC = 2 cm ise KF = 3 cm olur.
KF = 3 cm ise HG = 3 cm olur.
BG = 8 + 3 = 11 cm

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
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59. E E

60. C

• 3x - 2y = 12

x = 0 için y = - 6

4
A

y = 0 için x = 4

4

5

F

^0, - 6h ve ^4, 0h noktalar›.

D

• 5x + 10y = 30

5

x = 30 için y = 3
y = 0 için x = 6

B

C

Çeyrek daire alan›:

rr
4

2

2

r $ AF
= 4r
4

MURAT YAYINLARI

^0, 3h ve ^6, 0h

•

noktalar›

- 5/3x - 2y = 12
3/5x + 10y = 30
- 15x + 10y = - 60
+

15x + 30y = 90
40y = 30
y=

2

AF = 16

3
4

y

AF = 4 cm olur.
AD = 5 + 4 = 9 cm

d1

A ^ABCDh = AB $ AD
= 5$9

3
2
1

= 45 cm2

3
4

–1

2

1

3

4

5

6

–2
–3
–4
–5

MURAT YAYINLARI

–6

14

Taral› alan =

3
4 = 3 br2
2
4

2$

Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.

x
d2

Genel Yetenek
Genel Kültür
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5.

C Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Gedik

6.

D Şer’i hukuk, kaynağı Kur’an, hadis, icma ve kıyasa

B Teoman Asya Hun Devleti’nin, Balamir Avrupa

Hun Devleti’nin, Kutluk İlteriş Kağan II. Köktürk
(Kutluk) Devleti’nin, Kutluk Bilge Kül Kağan Uygur
Devleti’nin kurucu hükümdarıdır.

Moyen Çor Kağan ise Uygur Devleti’nin kurucusu
değil en parlak döneminin hükümdarıdır.

2.

B Osmanlı

Beyliği’nin kurucusu Osman Gazi,
Bizans’a karşı savaşan bir alp ve aynı zamanda
bir boy beyiydi. Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet
amaçlı toplanan alplar ve gaziler oluşturmuştur.
Konur Alp, Gündüz Alp ve Samsa Çavuş gibi alplar bu kitlenin en tanınmışlarındandır.

MURAT YAYINLARI

1.

4.

C Türk – İslam devletlerinde görülen hükümdarlık

alametlerinden,

• Nevbet, sarayın veya otağın önünde davul çalınması,
• Çetr, Saltanat şemsiyesi

• Hilat, Abbasi halifelerinin gönderdikleri hediyeler
• Tiraz, Hükümdarın kullandığı elbise

Ahmet Paşa komutasındaki donanma 1475’te
Kırım’ın fethini gerçekleştirdi. Bu fetih ile Karadeniz bir Türk gölü hâline geldi. İpek Yolu’nun
Karadeniz’in kuzeyine giden kolu denetim altına
alındı. Kırım’ın alınmasıyla Lehistan üzerine doğudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı.

3.

C Eşrefoğulları, Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra

Anadolu’da kurulan beyliklerden biridir.

Diğer seçeneklerdeler incelendiğinde Saltuklular, Dilmaçoğulları ve Sökmenoğulları Malazgirt
Savaşı’ndan (1071) sonra Anadolu’da kurulan
beyliklerdendir.

MURAT YAYINLARI

• Sancak, hükümdarı temsil eden bayraktır.

Ihşidiler (Akşitler), Mısır’da kurulan Türk İslam
devletlerindendir.

15

dayalı olan hukuktur. Şer’i hukukun ana kaynağı
olan Kur’an, Hz. Muhammed Dönemi’nde indirilmiş; Halife Hz. Ebubekir Dönemi’nde kitap haline
getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde Fatih’in hazırlattığı Kanunname-i Ali Osman ile örfe dayalı hukuk
sistemi yazılı hale getirilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür
7.

E Kündekari (ahşap süsleme), Hat (güzel yazı yaz-

8.

C III. Mustafa döneminin (1757-1774) sadrazamla-

9.

E Osman Hamdi Bey, 1842 – 1910 yılları arasında

TG-14. DENEME
11. B Avrupalı Devletlerin Osmanlı topraklarındaki çı-

rından olan Koca Ragıp Paşa, Osmanlı Devleti’nin
18. yüzyıl ıslahatçılarındandır.

kar çatışmalarından yararlanma politikası olan
denge siyaseti ilk 1798’de Mısır’ı işgal eden
Fransa’ya karşı uygulanmıştır. Bu işgal, İngiltere
ve Rusya’nın Akdeniz’deki çıkarlarına ters düşmüş ve iki devlet Fransa’ya karşı Osmanlı’ya askeri destek sağlamıştır.

MURAT YAYINLARI

ma) ve Çini; Osmanlı mimarisinin her döneminde
kullanılan sanat dallarındandır.

12. E İttihat ve Terakki Fırkası, II. Meşrutiyet rejimine

karşı düzenlenen 31 Mart Vakası’nın bastırılmasında (1909) ve ardından Sultan II.Abdülhamit’in
tahttan indirilmesinde (1909), Osmanlı İtibar-ı Milli
Bankası’nın kurulmasında (1917) etkili olmuştur.

yaşamış ressam, arkeolog, müzeci ve Kadıköy’ün
ilk belediye başkanıdır.

• 1883’te Osmanlı’nın ilk resmi güzel sanatlar okulu
olan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurucusudur.
• ilk Türk ressamlarından biri olup Kaplumbağa
Terbiyecisi, Silah Satıcıları ve Kuran Okuyan Kız
meşhur tabloları arasındadır.

13. C Günümüz Batı sınırı, Balkan Savaşları sonucunda

değil; Kurtuluş Savaşı’na resmen son veren 1923
Lozan Antlaşması ile çizilmiştir. Bu antlaşma ile
Yunanistan, Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.

• İlk Türk Arkeoloğu olarak kabul edilen Osman
Hamdi Bey, modern arkeoloji bilimin temellerini
atmış ve önemli kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir.

10. D Osmanlı tarihinde Batı tarzında eğitim veren ilk as-

keri okul, I. Mahmut Dönemi’nde açılan Hendesehane iken; ilk sivil okul ise II. Mahmut Dönemi’nde
açılan Mekteb-i Maarif-i Adliyye olmuştur. Soruda
verilen ve II. Mahmut Dönemi’nde açılan Tıbbiye,
Osmanlı ordusunun hekim ihtiyacını karşılamak
amacıyla açılan askeri bir okul iken; Darüşşafaka,
Mülkiye ve Darülfünun ise Tanzimat Dönemi’nde
açılan eğitim kurumlarıdır.

MURAT YAYINLARI

• Türk tarihinde müzeciliğin kurucusu olarak kabul
edilen Osman Hamdi Bey, 1891’de ziyarete açılan
İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin yöneticiliğini de üstlenmiştir.
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14. C Atatürk’ün kişiliğine yön veren en önemli özellik-

lerden birisi akıl ve mantık kuralları içinde olayları
her yönden ve gerçek yanlarıyla görüp değerlendirebilmesidir. Ayrıca keskin zekasının yanında
vatanını koruyabilmek için gerekirse düşmanın
önünde bir duvar gibi durmasını bilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

15. D Azınlıklara ait cemiyetler, gerçekleştirdikleri isyan-

19. A 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Ant-

larla Anadolu’da karışıklıkları arttırıp İtilaf devletleriyle işbirliği arttırmışlardır. Osmanlı Devleti’nin
devamını sağlamak gibi bir amaçları yoktur.

laşması ile 1881 yılında kurulan Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel Borçlar Komisyonu) son
bulmuştur.

Ermenilere ait Hınçak ve Taşnak cemiyetleri
Anadolu’nun doğusunda Ermenistan devleti kurmak için faaliyetlerde bulunmıuşlardır.

MURAT YAYINLARI

Örneğin Rumların kurduğu Mavri Mira ve Etnik-i
Eterya gibi cemiyetler Megalo İdea’yı gerçekleştirmek ve Batı Anadolu’nun Yunanistan’a katılmasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermişlerdir.

16. D Mustafa Kemal’i istifa ettikten sonra yalnız bırak-

mayan Kazım Karabekir ve Rauf Bey’in sözlerine
bakıldığında, ulusal bağımsızlığı sağlamak isteyen Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin lideri olarak bir çok komutranın desteğini aldığı ve yönetim
konusunda örgütlenmenin ortaya çıkmaya başladığı açıkça görülmektedir. Ancak henüz Büyük
Millet Meclisi açılmadığı için Mustafa Kemal’in buradaki başkanlığından söz edilemez.

Londra Konferansı’nda (23 Şubat-12 Mart 1921)
TBMM Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey görev almıştır.

21. D TBMM, 1925’te yaşanan Şeyh Sait İsyanı ile

ziran 1920’de “Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi”nin oluşturulması; Kuvayımilliye’nin
amacı ve çalışmaları hakkında halka bilgi vermek,
propaganda faaliyetlerini yaymak ve halkın Milli
Mücadele’ye katılımını arttırmak amaçlanmıştır.

1926’daki Mustafa Kemal’e İzmir Suikasti girişiminin sorumlularını yargılamak amacıyla İstiklal
Mahkemelerini göreve çağırmıştır. İzmir suikasti
bu mahkemelerin son görevi olurken 1930’da gerçekleşen Menemen İsyanı’nın sorumluları Divan-ı
Harp’te yargılanmıştır.

MURAT YAYINLARI

I. İnönü Savaşı sonunda Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması (Batum’un Gürcistan’a
verilmesi) ile gerçekleşmiştir.

tıldığı belge Mudanya Mütarekesi’dir. (4-11 Ekim
1922)

Ankara Antlaşması’nda (20 Ekim 1921) TBMM Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey görev almıştır.

17. E Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra 7 Ha-

18. B I. TBMM’nin Misakı Milli’den ilk kez taviz vermesi,

20. C İsmet Paşa’nın Batı Cephesi Komutanı olarak ka-
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22. E Yeni Türk Devleti, Lozan Barış Antlaşması’nda

“ülke içindeki yabancı okulların Türk Hükümeti’ne
bağlanması” kararını 1924’te çıkarılan Tevhid-i
Tedrisat Kanunu ile resmiyete kavuşturmuş, 1926
tarihli Maarif Teşkilatı Hakkında Kanuna göre de
bu okulların açılıp kapanırken MEB’den izin alması zorunluluğu getirilmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

23. D Atatürk sözünde Türkiye Cumhuriyeti halkı ifade-

27. D 1986’daki Çernobil Nükleer Santralindeki patla-

Medeni Kanun ve Soyadı Kanunu’nun çıkarılması, Şapka İnkılabının yapılması, tekke, zaviye ve
türbelerin kapatılması Türkiye Cumhuriyeti’nde
halkı modernleştirmek amacıyla yapılan inkılaplardandır.

24. A Atatürk’e ait Nutuk adlı eser; 1919-1927 yılları ara-

sındaki gelişmeleri kapsamaktadır.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü (3 Mart
1924) Nutuk’ta yer alan konulardan biridir.

ma ve 2011’deki Fukuşima Nükleer Santrali kazası dünyada yaşanan felaketler olarak tarihe
geçmiştir. Bu olaylar 1980 sonrasından günümüze kadar ciddi çevre sorunlarına neden olmuştur.
Hiroşima’ya ise 1945’te atılan atom bombası II.
Dünya Savaşı’nın sonunu getiren gelişme olmuştur.

MURAT YAYINLARI

sini kullanmıştır. Bu durumda cumhuriyetin ilanı
sonrasında gerçekleştirilen inkılaplardan bahsedilmektedir. Saltanat ise 1922’de cumhuriyetin ilanı öncesinde kaldırılmıştır.

Üniversite Reformu’nun kabulü (1933) ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın uygulanması
(1934), Balkan Antantı’nın kurulması (1934) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması (1936)
Nutuk’ta yer alan gelişmelerden değildir.

25. B Locarno Paktı, 1925’te Almanya, Fransa, İngil-

Türkiye – Gürcistan sınırı $ Aktaş Gölü

Türkiye – Yunanistan ve Ermenistan sınırı $
Meriç ve Aras nehirleri dikkate alınarak çizilmiştir.

29. E Aynı enlem üzerinde bulunan Uşak, Nevşehir ve

tere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya ve
Belçika arasında Avrupa’da barış ortamını oluşturmak amacıyla yapılan ittifaktır. Bu ittifakta Türkiye taraf değildir.

Elazığ için gündüz süreleri, çizgisel hız ve alacakaranlık süreleri yıl boyu aynıdır.

MURAT YAYINLARI

26. C Yunanistan’ın büyük fikir olarak adlandırdığı Me-

28. E Türkiye – Suriye sınırı $ Hicaz demiryolu

30. C Soruda verilen dağlardan 4050 metre ile en yük-

seği Süphan 3992 metre Kaçkarlar sonrasında en
yüksek dağdır.

galo İdea çerçevesinde Kıbrıs’ı kendilerine katma
düşüncesine Enosis denir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

31. D Türkiye’nin yüksek ve engebeli olması nadasa ay-

36. C Soruda

verilen illerden Afyonkarahisar ve
Antalya’nın idari sınırı bulunmaz. Sözü edilen illerin aralarında Burdur ve Isparta yer almaktadır.
Diğer iller birbirlerine sınırdır.

32. B Beyşehir Gölü haritada II numaralı alanda yer al-

maktadır.

MURAT YAYINLARI

rılan arazilerin oranının belirlenmesinde dolaylı,
kış turizmi ve ulaşım faaliyetleri üzerinde ise doğrudan etkili olmuştur.

37. C Kırsal kesimlerde sulama imkanlarının iyileşme-

si tarımsal üretimi artırdığı için kırdan kente göçe
neden olmaz.

33. D Bitki örtüsü yağışın dağılışı üzerinde oldukça az

38. E Haritada

V numara ile gösterilen Doğu
Karadeniz’de her mevsim yağış olduğu için şeker
pancarı üretimi yapılmaz.

34. D Fıstıkçamı sıcaklık isteği fazla olduğu için Güney-

39. E Türkiye’de ipek böcekçiliğine ilişkin verilen özellik-

ve sınırlı bir etkiye sahiptir. Diğerleri yağışın dağılışında en büyük etkenlerdir.

batı Ege kıyılarında yaygın şekilde görülmektedir.
Diğer ağaç türlerinin bulunduğu yerler doğru eşleştirilmiştir.

MURAT YAYINLARI

35. B Haritada I numara ile gösterilen Çukurova çevre-

lerin tümü doğrudur.

sinde alüvyal, II numara ile gösterilen ErzurumKars çevresinde Çernezyom topraklara yaygın
şekilde rastlanmaktadır.

40. E Doğu Anadolu’da verilenlerin tümü maden rezervi

ve çeşitliliği üzerinde etkili olmuştur.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

41. A Soruda verilen doğalgaz boru hatlarından

45. B Türkiye’de yolcu taşımacılığında sırasıyla en fazla

kullanılan ilk iki ulaşım türü karayolu ve havayoludur.

Mavi Akım $ 2003

Türkiye – Yunanistan $ 2007
TANAP $ 2018

Bakü – Tiflis – Erzurum $ 2007

42. D İzmir, Bursa, Ankara ve Aksaray’da otomotiv en-

düstrisi gelişmiştir ancak Edirne’de gelişme göstermemiştir.

MURAT YAYINLARI

Türk Akımı $ 2020 yılında açılmıştır.

43. A Türkiye’nin 213 milyar dolar ithalatında yaklaşık

46. A Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman

bakımından önce yapılan irade açıklamasına öneri (icap) denir. Bir sözleşmenin sadece konusunu
görüşmek amacıyla yapılan beyana icaba davet
denir. Bir sözleşmede en son yapılan beyana ise
kabul denir. İfa bir borcun yerine getirilmesidir.
Edim bir borç ilişkisinde alacaklı ve borçlunun birbirine karşı sergilediği davranış biçimidir.

47. E Bir olayda hangisinin önce veya sonra öldüğü tes-

45 milyar dolar ile mineral yağlar ve yakıtlar (petrol-doğalğaz) ilk sırada yer almaktadır.

MURAT YAYINLARI

pit edilemeyenler aynı anda ölmüş kabul edilir ve
adlarına birlikte ölüm karinesi düzenlenir. Bu karine aksi ispat edilebilen yani adi bir karinedir. Bu
karinede yer alanlar aynı anda ölmüş kabul edildiği için birbirlerinin mirasçısı olamazlar. Birlikte
ölüm karinesi gerçek kişiliği sona erdirmez fakat
miras açısından önemli hukuki sonuçlar doğurur.

48. B Kamu denetçiliği kurumu 2017 Anayasa değişik-

44. A Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve İstanbul’da moza-

liği ile değil 2010 Anayasa değişikliği ile Anayasaya girmiştir. Kurumun başkanını Türkiye Büyük
Millet Meclisi seçer. Kamu denetçiliği kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlıdır ve
idarenin işleyişiyle ilgili her türlü başvuruyu değerlendirir.

ik müzeleri gelişme göstermiştir ve yoğun ziyaretçi çekmektedir. Ancak Rize’de mozaik müzeleri
gelişme göstermemiştir.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

49. C Cumhurbaşkanı değil TBMM Sayıştay’ın gös-

52. A 1982 Anayasası’na göre genel ve özel af ilan etme

yetkisi TBMM’ye aittir. TBMM bu kanunu en az
360 milletvekili ile kabul edebilir. Genel ve özel af
kanunu özel nitelikli (şekli) kanunlardan biridir.

MURAT YAYINLARI

tereceği adaylar arasından 2 üyeyi Anayasa Mahkemesine seçme yetkisine sahiptir.
Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşur. Anayasa
Mahkemesi’nin 3 üyesini TBMM, 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer. TBMM tarafından üye seçimi
ilk kez 2010 Anayasa değişikliği ile getirilmiştir.
TBMM Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan doğruya üye seçme yetkisine sahip değilken, Cumhurbaşkanı ise bu yetkiye sahiptir. TBMM baro
başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri adaylar arasından 1 üyeyi seçme yetkisine sahiptir.

50. D Yargıtay üyelerinin tamamını HSK seçer. Cumhur-

53. E Cumhuriyet savcısı özel idari kolluk makamların-

51. B 1982 Anayasası’na göre Meclis soruşturması il-

54. A İdarenin bütünlüğü ilkesi idarenin anayasal ilkele-

başkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Yönetmelik
çıkarma yetkisine sahip olanlardan biri de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı üst kademe kamu
yöneticilerini atar ve görevlerine son verir, kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet
Meclisine geri gönderir.

MURAT YAYINLARI

gililerin görevleri devam ederken ya da görevleri
sona erdikten sonra da işletilebilinen bir denetim
yoludur. Meclis soruşturması en az 301 milletvekili tarafından önerge ile istenebilir. İlgililerin yüce
divana sevk edilmesiyle görevleri sona ermez. İlgililer yüce divan yargılaması sonucunda seçilmeye engel suçtan hüküm giyerlerse görevleri sona
erer. İlgililer hakkında soruşturma açılması kararı
TBMM tarafından gizli oy usulüne göre yerine getirilir. Bu oylamada en az 360 milletvekilinin kabul
oyu gerekir. TBMM tarafından soruşturmayı yürütecek bir komisyon kurulur. Kurulacak soruşturma
komisyonu 15 kişiden oluşur.

dan biri değildir. Cumhuriyet savcısı adli kolluk
makamıdır. İdari kolluk, suç işlenmeden önce faaliyet gösterir ve önleyici kolluk olarak da adlandırılır. Genel idari kolluk makamları, Cumhurbaşkanı,
İçişleri bakanı, vali ve kaymakamdır. Emniyet genel müdürlüğü, Jandarma genel komutanlığı ve
Sahil güvenlik komutanlığı genel idari kolluk personeli olarak görev yapar. Belediye zabıtası özel
idari kolluk personeli olarak görev yapar.
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rinden biridir. İdarenin bütünlüğü iki hukuki araç
ile sağlanır. Bu hukuki araçlar idari vesayet ve hiyerarşidir.

Diğer sayfaya geçiniz.

Genel Yetenek
Genel Kültür

TG-14. DENEME

55. A Dağlık Karabağ sorunu, Azerbaycan ile Ermenis-

58. A Mehmet Akarca 24 Mart 2020 tarihinde İsmail

Rüştü Cirit’in emekli olmasından sonra Yargıtay
başkanlığına seçilmiştir. Mehmet Akarca Yargıtay
başkanlığı seçiminde 267 oy almıştır.

MURAT YAYINLARI

tan arasında, Dağlık Karabağ ve Dağlık Karabağ’ı
çevreleyen Ermeni kontrolündeki Azerbaycan
topraklarındaki etnik çatışma ve toprak anlaşmazlığıdır. Günümüze dek Türkiye ile Yunanistan
arasında yaşanan başlıca sorunlar şunlardır; karasularının 6 deniz milinin üzerinde genişletilmesi,
kıta sahanlığının sınırlandırılması, Yunanistan’ın
10 deniz millik hava sahası iddiaları, FIR (Uçuş
Bilgi bölgesi), egemenliği tartışmalı adalar, gayri-askeri statüdeki adaların silahlandırılması, SAR
(Arama-Kurtarma), ve komuta-kontrol sorumluluk
sahaları ve Enosis’tir.

59. E Ukrayna’da bekleyen tahıl ve gıda maddeleri-

56. B Olimpiyat bayrağında 5 halka bulunur. Olim-

nin sevkiyatı hususunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantı
İstanbul’da yapıldı. Yapılan anlaşma ile Ukrayna
limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin
sevkiyatı güvenli şekilde gerçekleştirilmiştir.

MURAT YAYINLARI

piyat Halkaları, 5 kıtayı temsilen ilk kez 1920
Olimpiyatları’nda
kullanılmıştır.
Mavi
halka Avrupa’yı, sarı halka Asya’yı, siyah halka
Afrika’yı, yeşil halka Avustralya’yı, kırmızı halka
da Amerika’yı temsil eder.

60. A Emine Erdoğan’a Sıfır Atık Projesi ile iklim konu-

57. C “Uluslararası Kiraz Festival’i” her yıl haziran ayın-

sunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası tarafından ilk defa verilen “İklim ve Kalkınma
Liderlik Ödülü” takdim edilmiştir.

da Tekirdağ’da düzenlenmektedir. Üreticilerin
arasından en iyi kirazın seçildiği festival renkli görüntülere sahne olmaktadır.
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Diğer sayfaya geçiniz.

Çözüm Bitti.
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